Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. december 17-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Fodor Imre képviselő, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő,
Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő
Hitelesítő: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Pulisch József képviselő.
A képviselő-testület az írásban kiküldött napirendi pontokat változtatás nélkül egyhangúlag
elfogadta.

Napirend:
1. Tájékoztató a Régió SC munkájáról, jövőbeni elképzeléseik
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Szécsényi Pál elnök
2. Mezőgazdasági területek bérbeadása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Az óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Egyebek
1.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Régió SC munkájáról, jövőbeni elképzeléseik

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Szécsényi Pál elnök
Szécsényi Pál SC elnöke: Köszöni a Képviselők, Önkormányzat erkölcsi, anyagi támogatását,
ami hozzájárult, hogy Csévharaszt több mint 20 év után újból szerepel a harmadosztályban a
bajnokságban, a fiatalok pedig az U 14-ben. Sikeresen szerepeltek a Bozsik programban
valamint sikerült az óvodában is beindítani a foci edzéseket. A beadott pályázatokon sajnos
nem nyertek. A TAO pályázatból 1 millió forintot kaptak fejlesztésre. Tavasszal a bajnoki
meccseket lehetne Csévharaszton tartani. Az ötöző problémáját kell megbeszélni Herczeg
Józseffel. A pályát kb: 4 millió forintból és sok társadalmi munkából fel lehetne újítani. Az is
megoldás lenne, ha a bajnoki mérkőzések továbbra is Pándon kerülnek megrendezésre. Nagy
probléma, hogy a hétvégén a tornatermet nem tudják használni, mivel zárva van. Két hetente
tudnának a tornateremben mérkőzéseket, meccseket tartani. Ennek a megoldásában kér
segítséget.
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Mocsáry Balázs polgármester: Januárban kezdődik a jövő évi költségvetés készítése,
igyekeznek ezeket a terveket beépíteni. Februárban a képviselő-testület eldönti, hogy mire
mennyit tud adni. A sportba fektetett pénz nem kidobott pénz.
Kovács György alpolgármester: Örül, hogy újból elindult a Csévharaszti foci bajnokság ezzel
egy régi hagyományt élesztettek újra, lehetőséget adva a fiataloknak a sportolásra, mozgásra.
Sajnos a csévi focicsapatnak a hírnevét már most besározták, ezzel kritikussá vált a focicsapat
működése. Minden csapattagnak úgy kell viselkednie, hogy a községet képviseli és nem kevés
támogatást kapnak. A támogatásért csak egy tisztességes helyt állást vár a testület. További
kitartást, jó munkát kíván a csapatnak.
Tóthé Rakusz Julianna képviselő és mint a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
megköszöni a focisuli aktív közreműködését a majálison, sportok éjszakáján, falunapon.
Mocsáry Balázs polgármester: A hétvégi tornaterem használatát nem tudja, hogyan lehetne
megoldani. Februárig pontosítani kell a régió jellegét a focisulinak, tehát nem biztos, hogy fel
kell vállalni a többi település gyerekeit.

2.napirendi pont tárgyalása: Mezőgazdasági területek bérbeadása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Az egyház nem írt bérleti díjra összeget, az előző bérlő 30 e
Ft/év összeget jelölt meg a kérelmében. A képviselő-testület tudja, hogy az előző években volt
a bérlő a bérleti díjat nem fizette rendesen, csak most utólag a felszólításra egyenlítette ki. Az
egyház jó célokat tűzött ki, támogatja a helyieket és munkát is biztosít sok munkanélkülinek.
Véleménye szerint, ha az egyházat támogatja a testület azzal, hogy bérbe adja a területet
művelésre, akkor nagyobb hozadéka van a falunak.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Magasabb célokat szolgál, ha az egyházat támogatja a
testület.
Pulisch József képviselő: A 30 e Ft-os bérleti díj nem reális. A hozadékát tekintve az egyházat
javasolja.
Kovács György alpolgármester: Az előző bérlőnek a becsületére szól, hogy kifizette a
hátralékot. Az egyház két területet kér bérbe, az előző bérlő csak egyet. Valamennyi bérleti
díjat természetesen meg kell állapítani. Az örvendetes, hogy a községben beindul az egyházi
tevékenység, de javasolja, hogy ha az egyház építeni szeretne a területen vagy beindítani
valamilyen tevékenységet, arról a testület tudjon.
Fodor Imre képviselő javasolja, hogy az egyházé legyen a terület, de a 30 e Ft bérlet díjat
kevesli.
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Pulisch József képviselő: Legyenek figyelembe véve az ott lakók érdekei is, ne zavarja őket az
ott folyó tevékenység.
Antal Erzsébet aljegyző: 15 napra kell kifüggeszteni a bérleti szerződést.
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy mindkét területet hektáronként 5 000 Ft-ért adják
bérbe az egyháznak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2015. (XII.17.) számú határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat tulajdonában lévő 079/8 hrsz-ú 7 ha 3932 m2,
szántó művelési ágú és a 0252/51 hrsz-ú 2 ha 4455 m2, legelő
művelési ágú területet bérbe adja 2016.01.01től- 2020.12.31-ig a
Csévharaszti Katolikus Egyházközösségnek.
Bérleti díj: 5000 Ft/ha/év.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az aljegyző ellenjegyzése
mellett a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester

3.napirendi pont tárgyalása: Az óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a módosításra és az új alapító elkészítésére azért
kerül sor, mert az intézmény megnevezésében benne kell lenni a megkülönböztető névnek,
ezentúl Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda elnevezés lesz.
Antal Erzsébet aljegyző: A jogszabályi változások, a cím változás is átvezetésre került az alapító
okiratban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2015.(XII.17.) önkormányzati határozata:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő - testülete
megtárgyalta és elfogadta a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratát.
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Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okiratot adja ki, és az
aljegyzőt, hogy a Kincstárnál a törzskönyvi nyilvántartáson
történő átvezetésről gondoskodjon.
Határidő. 30 nap
Felelős: képviselő-testület
polgármester
aljegyző

4. napirendi pont tárgyalása: A képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Január végén, február elején lenne ülés a közös hivatallal
kapcsolatban. A költségvetést február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Áprilisban
a közös hivatal zárszámadása és az önkormányzat zárszámadása kerül tárgyalásra. Májusban
lenne ülés, majd nyári szünet. Szeptember eleje a költségvetési rendelet módosítása, október,
decemberben a 2017. évi belső ellenőrzési terv.
Pulisch József képviselő javasolja a civil szervezetek beszámolóját márciusra kellene tenni,
mivel februárban a bizottság leellenőrzi.
Mocsáry Balázs polgármester: Március 24. ülésre bekerül a civil szervezetek támogatása és a
2015 évi belső ellenőrzésről a tájékoztatás.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 108/2015. (XII.17.) számú határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2016.évi munkatervet és azt a
kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
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Mocsáry Balázs polgármester: Összességében a zárt ülésen történtekről szól a tájékozató. A
képviselő-testület ezekről a döntésekről évközben folyamatosan tájékoztatva voltak.
Pulisch József képviselő: A szociális segélyben részesülők többen voltak ebben az évben?
Mocsáry Balázs polgármester. Ebben az évben talán kevesebb volt, mint tavaly. Vannak
olyanok, akik rászorultak és nem kérnek támogatást, vannak, akik minden támogatást
kimerítenek.
Kovács György alpolgármester: Az egész szociális támogatásról elmondja, hogy a községben
elég nagy támogatást kapnak a rászorultak. Az önkormányzat nem szűkmarkú.
Pulisch József képviselő véleménye, hogy a testület jól döntött, amikor a szociális és
egészségügyi bizottságot létrehozta. Jó szűrőként működik, megkönnyíti a képviselő-testület
döntését is.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2015.(XII.17.) önkormányzati határozata:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő - testülete
megtárgyalta és elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
tett intézkedéseiről szóló beszámolót.
Határidő. azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Pulisch József képviselő javasolja, hogy a következő évtől fizesse az önkormányzat a
tüdőszűrést a helyi 18-40 éves korosztály részére. Az önkormányzat Nissan gépkocsijának az
állapot felmérése megtörtént? Szabadnapos rendőr program januártól leáll, javasolja, hogy
legyen folyamatos a szolgálat.
Mocsáry Balázs polgármester: Lehet döntést hozni, hogy januárban, februárban, márciusban
nincs szabadnapos rendőr. Ha nagyon hasznosnak találja a képviselő-testület a szabadnapos
rendőr jelenlétét, továbbiakkal kapcsolatban a rendőrséggel meg kell állapodni.
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Szép Hajnalka képviselő véleménye szerint hasznos a jelenlétük, hiszen a csellengő fiatalokat
megállítják, igazoltatják őket.
Kovács György alpolgármester: A szabadnapos rendőr mindig a polgárőr autóval látja el a
szolgálatot?
Mocsáry Balázs polgármester: Igen, egy polgárőrrel látja el a szolgálatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2015.(XII.17.) önkormányzati határozata:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő - testülete
közbiztonság megerősítése érdekében „szabadidős rendőr”
programot tovább folytatja, és a 2016. évi költségvetésbe a
szükséges összeget biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel való szerződés
aláírására, és a szokásos mértékű kiadás teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő- testület
polgármester

Pulisch József képviselő: A tornateremmel kapcsolatba elmondja, hogy a lambéria állapota
rossz, több helyen lógnak. Több almatúra nem világít.
Mocsáry Balázs polgármester: Az iskola vezetése átküldte, hogy milyen karbantartási
munkákra volna szükség az iskolában.
Fodor Imre képviselő: Villanyhálózat bővítése a Gyöngyvirág utcában?
Mocsáry Balázs polgármester: A Démász-al a kapcsolatot már felvette.
Szép Hajnalka képviselő: Miért nem történt meg a Monori Rendelőnek a réslámpa
megvásárlására megszavazott összeg átutalása.
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Antal Erzsébet aljegyző: Nem keresték meg az önkormányzatot, hogy megállapodást írjanak,
valamint a számla számot sem küldték meg, amire utalni lehetett volna. Valószínűleg még nem
jött össze a fedezet.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt
ülésként folytatódott.
k.m.f.

Mocsáry Balázs
polgármester

dr. Kosztyi Emma
jegyző

Hitelesítők:
Pulisch József
képviselő

Tóthné Rakusz Julianna
képviselő
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