Jegyzőkönyv

Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2016. március 24-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó
képviselő.
Igazoltan távol: Tóthé Rakusz Julianna képviselő, Fodor Imre képviselő.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozat képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.

Napirend:
1. Beszámoló a monori hivatásos tűzoltóság munkájáról
Előadó: Kristóf Sándor őrnagy
2. Együttműködési megállapodás a nyáregyházi önkéntes tűzoltó egyesülettel
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Civil szervezetek beszámolói
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Óvodai beíratás és nyári zárva tartás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Csévharaszti Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. 2016. évi igazgatási szünet
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. 2015. évi belső ellenőrzések összefoglalója

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Községünket bemutató film készíttetése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Egyebek

1.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a monori hivatásos tűzoltóság munkájáról
Előadó: Kristóf Sándor őrnagy
Kristóf Sándor őrnagy az írásos beszámolót kiegészíti azzal, hogy 2015-ben 271 műszaki
mentés történt a 15 településen. Csévharaszton 12 esemény volt, melynek 50 %-a műszaki
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mentés, 50 % tűzeset volt. Személyi sérülés, haláleset nem volt. Szabadtéri tűz egy esetben volt.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel napi kapcsolatot tartanak. Örül, hogy Csévharaszt a
Nyáregyházi önkéntes egyesülettel felvette a kapcsolatot. A Nyáregyházi egyesület egy komoly
egyesület, technikai felszereltsége a vállat feladatnak megfelel.
Mocsáry Balázs polgármester: A technikai állomány mennyire megfelelő ekkora területhez?
Milyen kapcsolat van vonuláskor a katasztrófavédők és a tűzoltók között?
Kristóf Sándor őrnagy: Minden területen megfelelő, az elsődleges feladatokat végre tudják
hajtani. Alapesetben tudnak vonulni. 2012-től a tűzoltóság a katasztrófavédelem szakmai
felügyelete, irányítása alá került. A jelzések műveleti irányításra érkeznek be és a területileg
illetékes tűzoltókat riasztják.
Kovács György alpolgármester: Köszöni az igen részletes beszámolót. Vecsést kivették a
vonulási területből, ez azt jelenti, hogy nagyobb reakció idő jut ide? Az önkéntes tűzoltóknak
milyen joga van, elkezdhetik az oltást, amíg a hivatásos tűzoltók megérkeznek?
Kristóf Sándor őrnagy: A reakció idő attól függ, hogy hol tartózkodnak az egységek. Ha a
laktanyában vannak, akkor a Csévharasztra annyi idő alatt érnek, ahány kilométer, plusz 2 perc
a riasztási idő. Általában úgy számolják, hogy ahány kilométer annyi perc a vonulási idő. Aki
elsőnek ér az esemény helyszínére el kell kezdenie az oltást, az elsődleges kárfelszámolást
megkezdheti és a hivatásos tűzoltók megérkezésekor a feladatot átadja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja a
Monori Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Együttműködési megállapodás a nyáregyházi önkéntes tűzoltó
egyesülettel
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Az együttműködési tervezet 5.) pontjának a d.) részébe be lett
írva, hogy az önkormányzat évente 100 00 Ft-tal támogatja az egyesületet, ami két részletben
kerül kifizetésre.
Fekete Máté a Nyáregyházi polgárőrség és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője elmondja,
hogy minden felszereléssel rendelkeznek, amivel az előzetes munkát el tudják kezdeni. Jelenleg
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20 fő az állomány tagsága. Egyelőre Pilisre és Nyáregyházára szól a katasztrófavédelemmel
kötött együttműködési megállapodás. Most még otthon tartanak ügyeletet, de pályázat van
beadva szertárra, akkor rövidül a kivonulási idő. Ebben az évben új légzőkészüléket is
vásárolnak.
Pulisch József képviselő: Riasztás esetén ki jön ki először, mi a sorrend?
Kristóf Sándor őrnagy: Alapesetben Monorra érkezik a jelzés. A bejelentéstől függ, ki ér előbb
ki. Nagyobb erőt tudnak bevetni rövid idő alatt, ha az önkéntesek is besegítenek. Országos
viharkárok esetében az önkéntesek hamarabb kiérnek és el tudják kezdeni a károk
megszüntetését. A polgárőrségnek nem biztos, hogy van megfelelő eszköze ilyen esetekre. A
helyszínen mérlegel a kiérkező tűzoltó, hogy mekkora erőre van szükségük. Nem lehet olyan,
hogy riasztás estén csak az önkéntesek mennek ki és a hivatásos tűzoltók nem.
Mocsáry Balázs polgármester: Javasolja, hogy próbálják meg az együttműködést a nyáregyházi
önkéntes tűzoltó egyesülettel, a következő évben felülvizsgálják majd az eredményességét.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Függetlenül attól, hogy nem volt vonulási területük,
viharkárok esetén többször is segítettek a Csévharasztiaknak, igaz így több időbe telt.
Támogatja a megállapodás megkötését.
Kristóf Sándor őrnagy: Ez az együttműködési megállapodás egy lehetőség, egy évig ki lehet
próbálni és le lehet vonni a következtetéseket.
Kovács György alpolgármester: Sokat számít, hogy tudjuk, a lakosság biztonságban van. Az
önkéntesek esetleg félévente végeznének egy tűzvédelmi bejárást, megnéznék, hogy van e
valami probléma, hiányosság?
Kristóf Sándor őrnagy: Hatósági tevékenységet nem végezhetnek az a kirendeltség hatósági
osztályra tartozik. Az lehet, hogy vezetési gyakorlat alatt tűzcsapokat ellenőrzik és jelzik a
hatóság felé a problémát.
Kovács György alpolgármester: Régebben a falunapon, rendezvényeken a menekülési útvonalat
illetően voltak hiányosságok, ebben az önkéntesek tudnak segíteni?
Kristóf Sándor őrnagy: Nem mert hatósági feladat, rendezvények biztosításában viszont részt
vehetnek.
Pulisch József képviselő: A költségvetési rendeletben milyen címen fog szerepelni a 100 000
Ft, kell most határozatot hozni, hogy a tartalék terhére, vagy önálló címre kerül?
Antal Erzsébet aljegyző: Határozatot mindenféleképpen kell hozni, hogy elfogadja az
együttműködési megállapodást. A következő rendelet módosításkor a tartalék terhére
módosításra kerül.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
együttműködési megállapodást kíván kötni a Nyáregyházi
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
A képviselő-testület felhatalmazza a
együttműködési megállapodás aláírására.

polgármestert

az

A képviselő-testület a megállapodásban foglalt támogatást a
tartalék terhére biztosítja, felkéri a polgármestert, hogy a 2016.
évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításakor
terjessze elő.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek beszámolói
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Pulisch József képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a civil
szervezetek 2015. évi beszámolóját. A Római Katolikus Plébánia beszámolóját nem fogadta el,
a többit igen. A bizottság javasolja, hogy a plébánia március 31-ig a szerződésben vállaltak
szerint készítse el a beszámolóját, megfelelő számlákkal alátámasztva. Az egyház a 200 000 Ftos támogatásról, - amit karácsonykor kapott – csak 75 e Ft-os számlát csatoltak be. Az éves
támogatásnál a számlák egymásra vannak másolva, tehát nem lehet áttekinteni.
Mocsáry Balázs polgármester: A március 31. igen rövid határidő, javasolja áprilisban 13-ig
adni a hiánypótlási határidőt, a bizottság április 20-án megtudja nézni.
Kovács György alpolgármester: A pénzügyi és településfejlesztési bizottsági ülésen meg lettek
beszélve a beadott beszámolók és a katolikus egyháznak számszakilag nem volt megfelelő.
Számlákkal nem volt lefedve a kapott támogatás. Pontos elszámolás fontos mindkét fél részére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a civilszervezetek beszámolóját és
1. A Balla Diákok Egyesülete, Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Közalapítvány, Ősborókás Nyugdíjas Egyesület,
Régió Sc, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, CSÉFE és a
Csévharaszti Birkózó Egyesület beszámolóját elfogadta.
2.A Római Katolikus Plébániát hiánypótlásra szólítja fel,
melynek határideje április 13.
Határidő: azonnal illetve értelemszerűen
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: Óvodai beíratás és nyári zárva tartás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Az óvodai beíratás minden év április 20 és május 20-a között
történik. Azt, hogy pontosan melyik napon történik meg azt az adott intézmény teszi közzé a
szülők számára. Ugyancsak az óvoda fenntartója határozza meg azt is, hogy miképpen zajlik a
beíratás rendje. A szülők részére a felhívás elkészült, a Csévharaszti Csicsergő
Napköziotthonos Óvodába a gyermekek beíratásának időpontja a 2016/2017. nevelési évre
2016. április 20, 21 és 22. A vezető óvónő az önkormányzat felé és a szülők felé is jelezte, hogy
az óvoda festése és karbantartása miatt előreláthatólag 2016. július 4-től 29-ig az óvoda zárva
tart. Eddig a szülők részéről kifogás nem érkezett. Az előző években minden szülő meg tudta
oldani a gyermek elhelyezését, de a vezető óvónő felvette a kapcsolatot a környező település
óvodáival, és ha szükséges, akkor valamelyik gépjárművünkkel a szállítást meg tudjuk oldani.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Csévharaszti Csicsergő Napköziotthonos Óvoda általános felvételi időpontjáról
és a nyári zárva tartásáról szóló előterjesztést és az alábbiakat határozza meg:
1.) A gyermekek beíratásának időpontját a 2016/2017. nevelési évre 2016.
április 20, 21 és 22-i napokban határozza meg.
A jelentkezés módja: óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes
képviselők személyesen jelezhetik az óvodában a beíratási napokon,
naponta 8-16 óráig.
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A tájékoztató közzétételét elrendeli az önkormányzat honlapján.
2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az óvoda 2016. július 4-29-ig
zárva tart a nyári festési és karbantartási munkák ideje alatt.
Felmerülő jogos igény esetén a gyermekek utaztatását biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület
polgármester

5.napirendi pont tárgyalása: Csévharaszti Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt,
csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását. Most azért került
napirendre, mert a Csévharaszton is vannak természeti és egyéb értékek, melyek települési
értéktárba vétele fontos lehet. Amennyiben az értéktár létrehozása mellett dönt a Képviselőtestület, a települési értéktár bizottságot is meg kell alakítani. A bizottság feladata a települési
értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei
értéktárral történő kapcsolattartás. Nem csak képviselő lenne a bizottság tagja. Tagnak javasolja
André Zoltánt, aki a természetvédelemről, az erdein értékeiről nagyon sok mindent tud.
Pulisch József képviselő javasolja, hogy a következő ülésre halasszák el a döntést. Szeretné, ha
az iskolaigazgató helyettes is jelen lenne az ülésen.
Mocsáry Balázs polgármester: Képviselői indítványra a következő ülésre elnapolják a napirend
további tárgyalását.

6.napirendi pont tárgyalása: 2016. évi igazgatási szünet
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti
Kirendeltsége 2016. augusztus 22-től 26-ig (5 nap) és 2016. december 19-től december 29-ig
(8 nap) igazgatási szünetet tartana, így a dolgozók 13 napot tudnának kivenni az éves
szabadságuk terhére. December 30-án a zárások miatt minden dolgozó dolgozna. Az igazgatási
szünet ideje alatt részleges ügyfélfogadást lenne szerdai napokon 8-12 óráig. Az igazgatási
szünet idején telefonos ügyelet van. A lakosságot a legszélesebb körben tájékoztatjuk az
igazgatási szünetről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3)
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Péteri Közös Önkormányzati
Hivatal Csévharaszti Kirendeltségén 2016. augusztus 22-tól 2016.
augusztus 26-ig és 2016. december 19-től 2016. december 30-ig
igazgatási szünetet tartsanak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: aljegyző

7,napirendi pont tárgyalása: 2015. évi belső ellenőrzések összefoglalója

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Tavaly a Balla Károly Általános Iskola és a Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda térítési díj nyilvántartása, számlázása volt ellenőrizve. Soron kívüli
ellenőrzésre nem került sor.
Pulisch József képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015.
évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentést és kifogással nem élt. Az intézmények megtették a
szükséges intézkedéseket a feltárt apró hiányosságok megszüntetésére. A bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Kovács György alpolgármester: Az apró hibákra világítottak rá az ellenőrzések során, nagy
problémákat nem tártak fel. Rendben zajlanak a dolgok az intézményeknél.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
belső ellenőrzések összefoglaló jelentését megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: Községünket bemutató film készíttetése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
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Mocsáry Balázs polgármester: A drón a településről készítene egy max. 4-5 perces kisfilmet 1
forgatási nap ára nettó 180 e Ft. Ha 2 forgatási napot kérünk, akkor 300 e Ft, ebben az esetben
a film egy része egy rendezvényen készülne el.
Kovács György alpolgármester: Ezt a pénzt most nem erre költené. Jó lenne úgy látni ezt a drón
felvételt, hogy a községben mindenhol meg van építve a járda. Ezt a pénzt költsük járdaépítésre.
Pulisch József képviselő: Egyetért az alpolgármesterrel, hogy nem ez a legfontosabb. Ha
készítünk filmet, akkor 2 forgatási nap kellene, ami 300 000 Ft+áfa lenne. Inkább fejleszteni
kell most a falut és egy későbbi időpontban filmet forgatni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a drónnal
készített kisfilmet jónak találja, de jelenleg nem tartják időszerűnek. A
képviselő-testület úgy dönt, hogy a települést bemutató kisfilm ez évi
elkészítését nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Út belterületbe vonása
Mocsáry Balázs polgármester: Megosztási vázrajz elkészült, mely értelmében két útszakasz
belterületbe kerül. Az egyik útszakasz a Vasadi út része a köszöntő tábláig, a másik útszakasz
a Monori út jobb oldalánál lévő első bekötő útig. Ez alapján a községjelző tábla kikerül a vasadi
oldalon az Ady út másik oldalára, ezzel az ingatlan tulajdonosaknak a bekötés könnyebbé válik
azáltal, hogy az út belterületi. A földhivatal kéri, hogy pontosan kerüljön megjelölésre az
útszakasz, ami belterületbe vonásra kerül.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vasadi út és a Monori út (volt 041-es hrsz-ú) kivett
országos közút településen belüli szakaszának megosztását és
belterületbe vonását és az alábbi határozatot hozta:
1.) Az 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzatának és Rendezési Tervének megfelelően belterületbe vonja a Pátkai
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Balázs földmérő által készített megosztási és belterületbe vonási vázrajz alapján a
041/2 hrsz-ú kivett országos közút csévharaszti belterületi szakaszát, melynek
területe 2.ha 0030 m2, és a 769 hrsz-ú belterületi számra változik a vázrajz alapján
2.) A belterületbe vonás a tulajdon viszonyokat nem érinti, de az önkormányzat a
belterületbe vonás költségeit biztosítja,
3.) Megbízza a polgármestert, hogy a belterületbe vonást az ingatlan nyilvántartáson
vezetesse át.
Határidő: 30 nap
Felelős: - képviselő-testület
- polgármester

B.) Házi segítségnyújtás
Mocsáry Balázs polgármester: Már az előző évben is foglalkozott a képviselő-testület a házi
segítségnyújtással. Sok az igénylő és szükségessé vált még egy fő felvétele. A jelenlegi házi
segítségnyújtást végző talált egy főt, aki alkalmas a feladat ellátására. Ezzel a plusz 0,5 fővel
megoldódna a helyettesítés is. Két fő látná el 4-4 órában ezt a feladatot. Ennek a költségeit az
önkormányzatnak vállalnia kell. Az új főnek a beiskoláztatási költsége nem ezt az évet fogja
terhelni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016.(III.24.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két
önkormányzat közötti megállapodás alapján kezdeményezi a Monori
Városi Önkormányzatnál, hogy a házi segítségnyújtó létszámot
Csévharaszt vonatkozásában emelje meg 0,5 fővel.
A házi szociális gondozásra jutó - normatíván felüli - költségeket az
önkormányzat átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: Április 1-től a Bajcsy kórház telephelye lesz a Monori
Szakorvosi Rendelő. A napi vérvételi létszámot jelenleg nem befolyásolja a változás.
Mocsáry Balázs polgármester játszótérrel kapcsolatban elmondja, hogy április 4-re lesznek
árajánlatok, a következő ülésen tudja a testület tárgyalni. A kivitelezőt ki lehet választani és
lehet a játékokat is megrendelni.
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A Petőfi utca aszfaltozása is be lett tervezve, javasolja 2-3 hónap várakozási időt, mivel lehet
pályázat kerül kiírásra, amiből Pest megye is részesül.
Felső Homokhátság Vidék Fejlesztési Egyesülettel kapcsolatban tavaly úgy döntöttek, hogy
ebben az évben álljon meg a lábán a munkaszervezet. Az önkormányzatok adják össze a
megfelelő pénzösszeget. Sajnos még most is vannak olyan önkormányzatok, akik képtelenek
pár tízezer forintot befizetni. Ebben az évben még vesz fel hitelt a szervezet a működésre.
Mocsáry Balázs polgármester: A kisbusz megvétele óta merült fel olyan igény, hogy esetleg
családok vagy nagyobb társaság kérnék el.
Kovács György alpolgármester: Nem célszerű mindenkinek oda adni.
Pulisch József képviselő: Egyetért az alpolgármesterrel, mindenki csak hajtaná, nem
vigyáznának rá. A nyugdíjasok, sport klub tagjai, iskolások használják. Máshol lehet bérelni
kisbuszt a családi kirándulásokra.
Szép Hajnalka képviselő javasolja, hogy a képviselők se vegyék igénybe a kisbuszt, így nem
érheti a vád a képviselőket, hogy saját maguknak vették, holott másra is költhették volna azt a
pénzt.
Pulisch József képviselő: A Petőfi utcának legalább az első részén kell kátyúzni, katasztrofális
az út állapota. Kamera építése hol tart a Csillagsaroknál?
Mocsáry Balázs polgármester: Közvilágítás bővítésével kapcsolatban a bejárás megtörtént. Az
áramszolgáltató a Kisfaludy utcában új almatúrákat szerelt fel 60 e Ft-ért. Most 71 000 Ft+áfa,
használt almatúra, Rákóczi eleje, Gyöngyvirág eleje, Dózsa Gy. eleje. A többinél szálat kell
kihízni, tehát még többe fog kerülni. A közvilágítás mérősítését is megkérte, azt a választ kapta,
hogy a község nem szerepel a mostani tervükben. Néhány év múlva, ha már mérősítve van a
közvilágítás nem gond az új almatúrák feltétele. A kamerával kapcsolatban már tárgyalnak és
kedvező árajánlat esetén szerelik a kamerát.
Kovács György alpolgármester: A közvilágítással kapcsolatban a véleménye, hogy meg kellene
várni, míg lesz pénzügyi fedezet újra lámpákra.
Pulisch József képviselő: A Nyáregyházi úti lakosok mikor kapják meg a járdaépítéshez az
anyagot, mert már szeretnék csinálni. A koncepcióban is úgy szerepel, hogy a lakosokkal
közösen készülnek a járdák.
Mocsáry Balázs polgármester: Igen a lakosokkal közösen úgy, hogy a közmunkások is ott
vannak. Ha az anyagot kell biztosítani és ők megcsinálják, az jó.
Pulisch József képviselő: Vadkamerát át kellene tenni a Petőfi utca végére a szemetelők miatt.
A Balla szoborhoz is kellene egy kukát kihelyezni és az új játszótérhez is. Péterivel
kapcsolatban a kérdése, hogy a költségvetés, a kapcsolat felvétel elindult-e?
Mocsáry Balázs polgármester: A vadkamera a rendőrségnek lett kölcsön adva a falopások miatt,
de már jelezte, feléjük, hogy adják vissza. Mindkettőt az új helyre fogják elhelyezni. Az új
polgármesternek említette a költségvetést és abban maradtak, hogy április első felében átjön
Csévharasztra.
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Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A szemétszállítással kapcsolatban a héten sok panasz volt,
nem viszik el rendesen.
Mocsáry Balázs polgármester: Most valóban volt fennakadás, mivel sok lomot tettek ki hétfőn.
Szerdán hajnalban kezdték a szemétszállítást, így 3 fuvart el tudtak vinni. Az újságban benne
van, hogy mennyit, milyen formában szállítanak el.
Kovács György alpolgármester: Petőfi utcától Vasad felé rengeteg szemetet szedtek össze.
Köszönet a vadászoknak, akik nagyon sokat segítettek. A helyi lakosság részéről nem volt aktív
részvétel. Sajnos műanyagot is égetnek, ezért fel kell szólítani a lakosokat. Egyetért azzal, hogy
a vadkamerát fel kell szerelni a Petőfi utca végére. A legelővel kapcsolatban kérdése, hogy
mekkora költség merül fel a rendezési terv módosításával kapcsolatban, hisz Papp úrék
vállalták annak kifizetését.
Mocsáry Balázs polgármester: A testületi ülés óta nem beszélt vele. Jelenleg a szakhatósági
állásfoglalásokat várják.
Pulisch József képviselő: Az új honlap elkészítése hol tart, nagyon sok gond van vele.
Mocsáry Balázs polgármester: Az új nem tetszik, nem jól működik, de dolgoznak a javításon.
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

Hitelesítő:
Szép Hajnalka
képviselő

Kaszaláné Bán Anikó
képviselő
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