Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2016. május 26-án 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, Fodor Imre képviselő.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő jelezte késését.
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 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.

Napirend:
1. Beszámoló az I. számú háziorvosi körzet munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Vargáné Dr. Pétervári Mónika
2. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Parádi Rozália védőnő
3. Beszámoló a monori gondozási központ munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Orosz Csabáné intézményvezető
4. Tájékoztató a monori családsegítő munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Ispány János Intézményvezető
5. Tájékoztató az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Tájékoztató az energetikai és kerékpárút pályázatról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Petőfi utcai játszótér játszóeszközei
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Nyílászárócsere – ajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság jelentése

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Pulisch József biz. elnök
11. Régió SC támogatási kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
12. Pályázati lehetőségek

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
13. Egyebek
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1.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az I. számú háziorvosi körzet munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Vargáné Dr. Pétervári Mónika
Vargáné Dr. Pétervári Mónika: A szabadságolásra kellene megoldást találni, megfelelő
helyettesítésről kell gondoskodni. Ha nem háziorvos ügyel, akkor annak nincs olyan
jogosultsága, mint az orvosnak. Míg ez nem oldódik meg, a szabadságok bent maradnak.
Mocsáry Balázs polgármester: Kistérségi ülésen fel fogja vetni, hogy az éjszakai ügyeletet
kibővíthetnék nappalira, arra az időszakra, amikor a háziorvosok szabadságon vannak.
Kovács György alpolgármester: Negatív hangvételű az egész beszámoló. Írja, hogy a személyi
feltételek szűkösek, majd bővíteni kell. A nővéreknek olyan feladatot kell majd ellátni, amire
nem kaptak képzést. Ez önkormányzatra feladatot fog róni?
Vargáné Dr. Pétervári Mónika: Szakdolgozói fejlesztés szükséges, mivel a jövőben nagyobb
hangsúlyt kap majd a szakdolgozói ellátás a háziorvosi körzetekben. A nővér az orvossal
párhuzamosan fogadja majd a betegeket, s gondozza mentálhigiéniájukat, cukorbetegségüket,
magas vérnyomásukat, ha valahol megtanulja, hogy ezt hogy kell csinálni, ill. önálló helyiséget
biztosítunk számára. Az orvos gyorsabban tud majd dolgozni, ezáltal több beteget tud majd
ellátni. Vannak települések, ahol 2 nővér dolgozik a doktor keze alá.
Kovács György alpolgármester: Fontos betartani a törvényt, tehát amit a törvény elő ír
szabadság azt ki kell adni, erre megoldást kell találni. Helyettesítés a Honti doktor és a doktornő
között, hogy működik?
Vargáné dr. Pétervári Mónika: Nagyon leterhelt, már Vasadról fáradtan érkezik, csak a sürgős
betegeket látja el, a többit átütemezi másnapra.
Kovács György alpolgármester: A helyettesítés nincs leszabályozva, leírva? Ezt meg kell oldani
annak érdekében, hogy a lakosság megkapja a szükséges ellátást. Másik körzetből nem lehet
megoldani?
Vargáné Dr. Pétervári Mónika: A szomszédos település háziorvosai között már kialakult, hogy
ki kit helyettesít.
Mocsáry Balázs polgármester: Két vállalkozó háziorvos szívességi alapon szokta egymást
helyettesíteni. Ebben az esetben más a helyzet, mivel a doktornő önkormányzati alkalmazott,
tehát helyettesítés alkalmával plusz munkát végez, honorálni kell. Amikor a helyettesítő Őt
helyettesíti az is számlát fog benyújtani, azt is ki kell fizetni.
Pulisch József képviselő: Negatív beszámoló. Még egy nővért kell felvenni. Vasadon egy körzet
van, ami nagyobb, mint Csévharaszt és eltudja látni a doktor úr, plusz még helyettesít is.
Mocsáry Balázs polgármester: A Misut doktorral állandó helyettesítése van.
Szép Hajnalka képviselő: Mi az asszisztens kompetenciája, mit kell csinálnia, mivel tudja
megkönnyíteni a doktornő munkáját?
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Vargéné Dr Pétervári Mónika: Krónikus betegek nyomon követése, cukor szint rendben vane, diéta ellenőrzése motiválja a beteget, gondozási feladatokban segíti az orvos munkáját. A
nővér a határértékkel legyen tisztába és felelőséggel is tartozik.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016.(V.26.) önkormányzati határozata:
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az I. számú háziorvosi körzet munkájáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

2.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Parádi Rozália védőnő
Parádi Rozália védőnő: Az önkormányzat minden segítséget megad a működéshez. A tárgyi
eszközök megfelelnek az előírásoknak. Ebben az évben egy Tv került betervezésre, mivel az
iskolásoknak azon keresztül tart előadásokat. Jövőre a rendelő festését kell elvégezni.
Pulisch József képviselő: Pozitív kicsengése van az egész tájékoztatónak, látszik belőle a tenni
akarás.
Kovács György alpolgármester: Az önkormányzat és a képviselő-testület maximálisan próbálja
támogatni az egészségügyet. A beszámolóban szerepel egy TV vásárlása, az előadások azon
keresztül kerülnek megtartásra?
Parádi Rozália védőnő: Igen, a felvilágosító filmeket kis csoportokban nézik meg a gyerekek,
mivel így közvetlenebbek, könnyebben megnyílnak.
Kovács György alpolgármester: Fontos a megelőzés, felvilágosítás, ehhez a technikai
eszközöket tudja biztosítani az önkormányzat. Jó ötletnek tarja a falak képekkel való festését,
ezáltal jobban gyerekbarát lesz.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Mindenben segíti a kismamákat, anyukákat. Nagyon örül,
annak, hogy a védőnő rendelkezik gyermekszívhang mérővel, mérleggel. Jó ötlet a falfestés.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a védőnő munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

3.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a monori gondozási központ munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Orosz Csabáné intézményvezető
Mocsáry Balázs polgármester: Monori Gondozási Központ munkájáról írásos tájékoztató
kiküldésre került. Vannak a községben rendszeres szakképzett gondozást igénylők. Az
önkormányzat önállóan nem tudja ezt a feladatot ellátni, ezért Monori Gondozási Központtal
közösen végzi. A Gondozási Központ vezetője Orosz Csabáné helyi lakos.
Orosz Csabáné: Decemberben elvégezték a kötelező felülvizsgálatot. Házi segítségnyújtáson
belül két tevékenység került megnevezésre. Egy alapszolgáltatás egy szociális segítés és a
magasabb ellátású személyi gondozás. A magasabb ellátást igénylő már szakképesítést igényel.
Egy fő részesül alacsonyabb szintű ellátásban, 3 fő magasabb ellátásban, egy fő pedig
segítésben részesül. Az ellátásért 210 Ft/óra díjat kell fizetni. A községben az ellátottak
rendesen fizetnek.
Kovács György alpolgármester: A szociális gondozó munkájával meg vannak elégedve?
Orosz Csabáné: Mindenki elégedett a munkájával, panasz nem érkezett rá. Az adminisztrációt
precízen vezeti, a beszedett díjakkal elsőként számol el.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Szó volt a személyi állomány bővítéséről, van rá lehetőség?
Mocsáry Balázs polgármester: Májusban Monor tárgyalta a kérdést, kérelmünket befogadta. A
megállapodás aláírásra kerül és július 1-től egy másik 4 órás személy segíti a feladat ellátását.
Az új foglalkoztatott nem szakképzett, 3 éven belül kell a képzést teljesítenie. A község sajnos
öregszik, egyre többen kívánják majd igénybe venni a szolgálatot.
Pulisch József képviselő: Jól működik a szolgálat, a képviselő-testület biztosítja a plusz fő
foglalkoztatásának anyagi fedezetét.
Vargáné Dr. Pétervári Mónika háziorvos: Két fő lenne a körzetében, aki igénybe szeretné venni
a szolgálatot. Mi a teendő?
Orosz Csabáné: A helyi gondozót kell megkeresni és kimennek, környezettanulmányt
készítenek. Az értékelő lap alapján megállapítják a gondozási igényt és díjat.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Monori Gondozási Központ munkájáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

(Tóthné Rakusz Julianna képviselő megérkezett.)
4. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a monori családsegítő munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Kléger Gyöngyi családsegítő
Kléger Gyöngyi családsegítő az írásos beszámolót kiegészíti azzal, hogy 2016-tól megváltozott
a gyermekjóléti és családsegítő struktúrája. Család és gyermekjóléti alapszolgáltatást helyben
látják el. A család és gyermekjóléti központ magasabb szintű szociális szolgáltatást nyújt. A
hatósági eljárás alá vont gyermekeket a központ gondozza. Kapcsolattartási és krízis ügyelet
is van. Pszichológus a központban található. Az esetmenedzsernek a védelembevétel a feladata.
Szép Hajnalka képviselő: Az esetek milyen formában jutnak el a családgondozó tudomására?
A szülők mennyire együttműködők?
Kléger Gyöngyi családsegítő: Általában önként keresik fel a szolgálatot az emberek, a családok
és segítséget kérnek. A jelzőrendszeren keresztül és a védőnőtől is érkezett már jelzés. A szülők
együttműködőek, csak motiválni kell őket.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Családon belüli erőszak vagy gyermekbántalmazás a
beszámolóban szereplő két eset?
Kléger Gyöngyi családsegítő: Jelenleg nincs ilyen jellegű probléma. A beszámolóban szereplő
eset, gyermekbántalmazás volt. A családot gondozták, pszichológusnál is voltak, de nem
lehetett bizonyítani a dolgot. Problémák voltak és még a mai nap is gondozva vannak.
Pulisch József képviselő: Mennyire működik a jelzőrendszer, nincs vele probléma?
Kléger Gyöngyi családsegítő: Viszonylag jól működik. Sajnos a jelzőrendszeri tagok még
mindig félnek jelezni, tartanak attól, hogy kitudódik, hogy ki jelezte a problémát. Aki a
bejelentést teszi, kérheti adatainak zártan való kezelését.
Kovács György alpolgármester: Mennyire van jelen a faluban a drog. A tudomására jutott
ügyekben mit tud tenni?
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Kléger Gyöngyi családsegítő: Sajnos jelen van a községben a drog. Szervezett drogmegelőző
előadást is tartottak, de az érdeklődés hiánya miatt kudarcba fulladt. Pjeczka Sándor kmb-sel a
kapcsolat jó, szakmaközi megbeszéléseket is tartanak, a felderítés a rendőrség dolga.
Mocsáry Balázs polgármester: Egy jó témájú előadás sorozatot kellene kidolgozni a fiatalok
részére és téli időszakban havonta egy nap lenne előadás a drogról, tehát olyan témákban, ami
a fiatalokat érdekelheti.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Jó az együttműködés a családsegítővel és köszöni a nyári
táborban való közreműködését, segítését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Monori Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Összességében elmondható,
hogy a rászoruló családok, gyermekek minden segítséget, támogatást megkapnak az
önkormányzattól. A gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat a gyermekjóléti
szolgáltatást, családsegítést társulási formában biztosította a Monor és Térsége Integrált Családés Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által. Az együttműködés jónak mondható.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2016.(V.26.)önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló értékelést
megtárgyalta és elfogadta.
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Felkéri az aljegyzőt, hogy az értékelést terjessze fel a Pest megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő: 2016. június 5.
Felelős: aljegyző

6. napirendi pont tárgyalása: Településrendezési eszközök módosítása – véleményezési
szakasz lezárása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A módosítási tervezet véleményezésre elküldésre került az
államigazgatási szervezetek fele. Mivel eltérő vélemény is volt, ezért egyeztető tárgyalás
összehívására került sor, melyen azonban az illetékes szervek nem képviseltették magukat. A
módosítás tervezetére az érintett partnerek részéről, nem érkezett vélemény. A véleményezési
szakaszt egy határozattal lezárja a testület és az állami főépítésznek elküldésre kerül.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2016.(V.26.)
önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárásával kapcsolatban
1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembe vételével a 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé;
2. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a
Partnerektől nem érkezett észrevétel, javaslat;
3. úgy dönt, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban
foglaltaknak megfelelően és a 2016. május 19-én tartott egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja;
4. felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott
településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest megyei
Kormányhivatal részére.
Határidő: 2016. június
Felelős: polgármester
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7. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az energetikai és kerékpárút pályázatról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A kerékpárút építésével kapcsolatos pályázattal kapcsolatban a
pályázatíró azt a tájékoztatást adta, hogy a község adottságait figyelembe véve a maximális 39
pontból csak 15-öt kapnánk, tehát nem javasolja a pályázaton valóindulást.
Mocsáry Balázs polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy indulni kívánunk a
KEHOP 5.2.9. számú pályázaton. A döntést követően a pályázat előkészítéséről szóló szerződés
megkötésre került a Vrabély Mérnöki Iroda Kft-vel. A cég folyamatosan dolgozik a pályázat
megírásával. A pályázati felhívás szerint az értékelési szempontok egyike a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a nyertes vállalkozóval kötött feltételes
szerződés megléte. A közbeszerzés lebonyolításának költsége a pályázatban elszámolható,
100%-ban vissza fog térülni.
Pulisch József képviselő: 100%-os támogatáson indulunk?
Mocsáry Balázs polgármester: Igen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEHOP 5.2.9. számú pályázat előkészítése során felhatalmazza a
polgármestert, hogy a B&W Tender Plus Kft-vel,- mint a
legalacsonyabb ajánlatot tevő céggel - a közbeszerzés
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést megkösse.
Határidő: 5 nap
Felelős : polgármester

Közbeszerzési terv
Mocsáry Balázs polgármester: A közbeszerzési terv módosítása már tartalmazza, a
„Csévharaszt Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló
energiaforrás hasznosítása” című beruházást, Az építési beruházás becsült nettó érték 90 millió
Ft, amely alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatunk le a Kbt. 115. §-ának
megfelelően.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a mellékletben szereplő 2016. évi
módosított közbeszerzési tervet.
Határidő: 5 nap
Felelős : polgármester
Közbeszerzési szabályzat
Mocsáry Balázs polgármester: 2015. november 1-től új törvény szabályozza a közbeszerzést,
melynek megfelelően a régi helyett, új helyi szabályzatot is el kell fogadni, mely tartalmazza a
helyi eljárásrendet és felelősségi szabályokat. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles meghatározni
a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű
felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny
tisztaságának biztosítása érdekében, - összhangban a Kbt. 27.§ (1)
bekezdésével, - a melléklet szerinti közbeszerzési szabályzatot
elfogadja.
Határidő: 5 nap
Felelős : polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: Petőfi utcai játszótér játszóeszközei
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A kiválasztott játékokat készítő cég megnézet a helyszínt, hogy
a játékok hogyan helyezhetőek el. Két eszköz a magassága miatt ütéscsillapítót igényel 27 000
Ft/m2.
Pulisch József képviselő: 2 db alumínium lapbetétes hintánál az egyik helyett legyen 1 db bébi
hinta 16 000 Ft. Drótkötélpálya 625 e Ft, helyett javasolja a mérleghintát.
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Kaszaláné Bán Anikó képviselő javasolja a babaház helyett a homokozót, libikókát és
mókuskereket.
Kovács György alpolgármester: A játszótér nem játszótér homokozó nélkül. A libikókán
nagyobb gyerekek is tudnak játszani. A drótkötélpályát ne vegyék ki.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
utcai játszótérre vonatkozó gyártói ajánlatot megvitatta és a
módosításokkal elfogadja 3.073 e. Ft. bruttó értékben.
A szükséges játszóeszközök alá ütéscsillapítás kerül, melynek fedezetét
a tartalék terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, a fentiek szerint a szerződést írja alá, és az
iskolai játszótérhez 2 db megfelelő méretű csúszda lapot megrendeljen.
Határidő: azonnal
Felelős : polgármester

9. napirendi pont tárgyalása: Nyílászárócsere – ajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A napközi nyílászárói kicserélésre ajánlattételi felhívást
küldtünk 3 környékbeli cégnek: A május 17-i határidőre 2 cég adott árajánlatot, nagy
különbség nincs köztük. Műszaki tartalmát tekintve: mindkét pályázat megfelel a kiírásoknak.
A drágábbnak jobbak a hőtechnikai paraméterei.
Kovács György alpolgármester: Átnézve az anyagot megállapította, hogy a vasalat ugyanaz, az
üveg hőszigetelése sokkal jobb és 160 e Ft a kettő közötti különbség.
Pulisch József képviselő: Az ár-értékarányt figyelembe véve a második a jobb ajánlat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Balla Károly Általános Iskola napközis épületének nyílászáró
cseréjére érkezett árajánlatok közül a Portalu Kft (2209 Péteri,
Arany J. u. 3.) ajánlatát fogadja el bruttó 2.610.358 Ft értékben.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezett céggel a szerződést
kösse meg.
Határidő: szerződéskötésre 8 nap, kivitelezésre 2016. július 5.
Felelős: polgármester

10. napirendi pont tárgyalása: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság jelentése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Pulisch József biz. elnök
Polgárőrség pénzügyi beszámoló
Pulisch József bizottság elnöke: A polgárőrség 2015. évi pénzügyi beszámolóját megtárgyalta
a bizottság. 2014-évben 139 281 Ft, 2015-ben 117.196 Ft maradvánnyal rendelkezett ezt 216ra tovább viszi ez lett ebben az évben a nyitó.
Kovács György alpolgármester: A számlákat áttekintve a Suzuki eladás összegéről nem talált
számlát, pedig annak a vásárlása is egy előző önkormányzati támogatásból történt. Üzemanyag
elszámolást a menetlevél támasztja alá, a szolgálati napló nem került becsatolásra. A cascoról
sem talált bizonylatot.
Kaszaláné Bán Anikó polg.elnök: A Suzuki 200 000 Ft-ért került eladásra. A szolgálati napló
nem volt soha becsatolva csak a menetlevél. A casco-ról kötvény van. A DSP is nyomtat
menetlevelet az is hivatalos. A probléma az, hogy az évek alatt nem készült támogatási
szerződés, ahol rögzítésre került volna, hogy a beszámolóban mit, milyen formában kell
elszámolni.
Mocsáry Balázs polgármester: A szolgálati napló azért kell, mert abból derül ki, hogy miért,
hova megy az autó.
Pulisch József biz.elnök: A bizottság a kirívó eseteket vizsgálta az üzemanyag elszámolásnál.
Szeptember 5 – 17 között és november 20-28.,miért kellett 8 nap alatt kétszer is tele tankolni?
Kaszaláné Bán Anikó polg.elnök: A szabadnapos rendőrt sok esetben az őrs autójával Pilisről
hozzák ki és viszik vissza, de egyre többször a polgárőr autóval kell érte menni ill. visszavinni.
A helyi szolgálat alatt 50-60 km-t mennek, ha hozni-vinni kell a szabadnapos rendőrt Pilisre,
akkor 120-130 km.
Mocsáry Balázs polgármester: A támogatási szerződésben ez is legyen szabályozva, rögzítve.
Nem azért van a polgárőrségnek autója, hogy a rendőrt fuvarozza.
Kovács György alpolgármester: A rendőrséggel úgy kell a szerződés kötni, hogy Csévharasztról
indul a szabadnapos munkája. Ne minket terheljen ez a költség, éves szinten jelentős költség.
Pulisch József biz.elnök: A támogatási szerződés elég tágan van megfogalmazva, konkrétan
kell rögzíteni, mit és hogyan lehet elszámolni.
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Antal Erzsébet aljegyző: A támogatási szerződésben rögzítésre kerül a menetlevél, szolgálati
napló, casco bemutatása. Teljes évi bevételt és kiadást kell kimutatniuk a következő évtől, eddig
csak a támogatásról számoltak el.
Mocsáry Balázs polgármester: A rendőr mellé mindig van polgárőr, nem akadozik? A
közmeghallgatáson hangzott el, hogy nehezen lehet találni polgárőrt, aki kimegy a rendőrrel.
Kaszaláné Bán Anikó polg.elnök: Nem akadozik, egyetlen egyszer nem tudott polgárőrt adni,
mivel későn szóltak a szolgálatról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szóbeli jelentését a
polgárőrség vonatkozásában elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy 30 napon belül támogatási
szerződés tervezetet mutassa be a PÜT Bizottság felé, amiben
rögzítésre kerül a polgárőrség pénzügyi ellenőrzés szempontjai és
működésével kapcsolatos egyéb elvárások.
Határidő: 30. nap
Felelős: polgármester
képviselő-testület

Közös Hivatal zárszámadás
Pulisch József biz.elnök: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Közös Hivatal zárszámadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016.(V.26.) önkormányzati határozata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti
Kirendeltségének 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló előterjesztést és azt a számszaki kimutatásnak megfelelően
30.773 e. Ft. bevétellel és 29.962 e Ft. kiadással és 811e. Ft.
pénzmaradvánnyal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a Csévharaszti
Kirendeltség tekintetében keletkezett 811.e.Ft. pénzmaradvány
Csévharaszt Önkormányzatának visszautalását kezdeményezze
Péteri Község Önkormányzatánál.
Határidő: 15 nap
Felelős: - polgármester
- aljegyző

11. napirendi pont tárgyalása: Régió SC támogatási kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy okafogyottá vált a Régió Sc támogatási
kérelmének a tárgyalása a mai napon kiosztott levél után, amiben lemond a támogatásról a
táborra vonatkozóan.
Kovács György alpolgármester: Sajnálja, hogy ez a helyzet kialakult. Szécsényi Pál nem helyi
lakos és mégis nagy intenzitással csinálta a foci-sulit, az edzéseket, a pálya felújítását. A táborba
valóban szükség van megfelelő ellátásra, személyzetre.
Pulisch József képviselő úgy érzi, hogy egyenlő esélyt biztosít a képviselő-testület a helyi
civilszervezeteknek.

12. napirendi pont tárgyalása: Pályázati lehetőségek
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Pulisch József képviselő: Intézményeknél már van beadva energetikai pályázat, az óvoda is
felújításra került. Belterületi utakra 50 %-ot reálisnak látja, de lehet, hogy ebben az évben ezt
nem kellene erőltetni.

13. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket járdaépítés tervezésének
szükségességéről. A Rákóczi Szövetség támogatására 50 000 Ft-ot javasolt a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság. A sportpályánál emelkednek a költségek. A Williams Tv is
küldött egy tájékoztató jellegű árajánlatot, de a bizottság sokallja, inkább eseti
megállapodásokat javasol egy-egy rendezvényre.
Október 23.-i ünnepségre is lesznek pályázati lehetőségek, lehet gondolkodni, hogy mit
szeretnénk.
Kovács György alpolgármester: Balla szobor javítását végző művész megtekintette a szobrot és
100 000 Ft-ért meg tudja javítani. A szobor javítása, faápolása 4 hetet vesz igénybe. Két hét
múlva lehet elszállítani. Hétfőn a temetőben befejeződik a terület feltöltése, egyengetése.
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Játszótér feltöltése is befejeződött. Az aljegyzői állásra a pályázat kiírása mikor történik meg,
fontos, hogy időben megtörténjen.
Mocsáry Balázs polgármester: Az aljegyzői állásra a pályázat kiírása a napokban megtörténik,
a beadási idő: június 22., elbírálás 30-ig.
Pulisch József képviselő: Javasolja Mindenszentekre a kisbusz temető járata kerüljön
kidolgozásra. A megjelenő Hírharangba kerüljön bele a szelektív hulladékgyűjtés időpontjait
hónapra, napra lebontva. Kerüljön részletesen leírásra, hogy mit, hogyan lehet beletenni.
Tüdőszűrésnél a 40 év felettieknek fizetni kell, javasolja, hogy az önkormányzat ezt vállalja át.
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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