Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2016. október 20-án megtartott Képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József képviselő,
Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képviselő.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Kovács György alpolgármester.
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. Tájékoztató a ¾ éves gazdálkodásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ajánlattételi felhívása, közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Mentős kérelmek
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Egyebek (nyugdíjasok karácsonyi utalványa, támogatók bálja, temetői járat, közmeghallgatás
időpontja, sebességcsökkentés
1. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a ¾ éves gazdálkodásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a ¾ éves gazdálkodásról szóló tájékoztató is mutatja,
hogy az önkormányzat jól gazdálkodott ebben az évben is. A bevételi teljesítés 93% fölött van, míg a
kiadás 9,5 %-al az időarányosság alatt van. A bevételek jól teljesültek. Kisebb elmaradások vannak, de
nem befolyásolja a működést.
Pulisch József a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta a gazdálkodásról szóló ¾ éves tájékoztatót és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A bizottság nagyon pozitívnak értékelte az önkormányzat gazdálkodását és kiemelte, hogy
az iparűzési adó bevétel meghaladta a 100 millió forintot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
Tárgy: az Önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásról
szóló tájékoztató elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és
elfogadja az Önkormányzat 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ajánlattételi felhívása,
közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy az ajánlattételi felhívások írásban kiküldésre kerültek.
Részletesen le van írva, hogy mely területek számítanak külterületnek, valamint a kukák száma is
feltüntetésre került. A szerződésben plusz kérések is helyet kaptak. Legfeljebb 2 önkormányzati
rendezvényen legfeljebb 5 m3 hulladékot ingyen szállítsák el. Vegyes hulladék térítésmentes
elszállítására 3 db 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzetet biztosít. Az önkormányzat és intézményeinek
nem kellene fizetni a szemétszállításért, valamint a buszmegállóknál kihelyezett kukák ürítéséért sem,
mert a kihelyezett hulladékgyűjtőbe kerülnének elhelyezése. A szerződés 48 hónapra szólna. A
közbeszerzési eljárást ezzel el lehet indítani, aminek a mellékletét képezi a közbeszerzési terv, amit
módosítani kell.
Pulisch József képviselő: Az ajánlati felhívásban kevésnek tartja Csévharasztra vonatkozóan a
külterületi helyrajzi számokat, a külterületi ingatlanok számát. Például a Petőfi utca vége már külterület
a felsorolásban nem szerepel. Később nem lesz probléma, hogy esetleg olyan területet is bevonunk a
szerződésbe, ami nem volt benne az ajánlati felhívásba?
Mocsáry Balázs polgármester: A Petőfi utcában nem válik külön a belterület határa és a külterület.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Egy évben ne csak egyszer legyen konténer a szemétszedéshez, még
egy kellene, mert sok a szemét az erdőben, árkok mellett.
Mocsáry Balázs polgármester: A közmunkások folyamatosan szedik a szemetet az utak mellett és azt a
kihelyezett 1,1 m3-es konténerekbe el tudják helyezni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
Tárgy: „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Péteriben, Csévharaszton és Kakucson” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben,
Csévharaszton és Kakucson” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról, s jóváhagyja az Ajánlattételi felhívást, az
Ajánlattételi dokumentációt és a Közszolgáltatási szerződés
tervezetét a melléklet szerint.
2) Csévharaszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri
Péteri Község Önkormányzatának polgármesterét és jegyzőjét, hogy
helyettük és nevükben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegyék meg, és gondoskodjanak az eljárás
lebonyolításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzatának a 2016.
költségvetési évre vonatkozó közbeszerzési tervének
módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
– a határozat melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2016.
évi költségvetési évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Mentős kérelmek
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy részükre támogatást nyújtsunk.
A községünkbe is volt már kirendelésük olyan esetekben, amikor az OMSZ-nek nem volt szabad
kapacitása az adott időpontban. A Monori Mentőszolgálat kapott egy vadonatúj mentőautót és a
műszerezettségének bővítéséhez kérnek anyagi támogatást.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Sok a várakozási idő, ha mentőt kell hívni. A támogatással több
embernek is tudna segíteni az önkormányzat azáltal, hogy a mentő időben tudna kiérkezni. Esetleg egy
helyi rendezvényen az egészségügyi ellátást biztosítanák a támogatás fejében.
Mocsáry Balázs polgármester: A szervezet csak oda vonulhat ki, ahová küldik őket, tehát a rendezvény
biztosítását nem tudja ellátni. A támogatás nincs összefüggésben a kivonulási idővel.
Kovács György alpolgármester: Ők nem viszik el a beteget, a mentő kiérkezéséig az életmentő
beavatkozásokat elvégzik. A falunapi ügyeleteket külön pénzért végzik.
Mocsáry Balázs polgármester 10 000 Ft támogatást javasol a monori és a dabasi mentőszolgálatnak is
és felhívják a figyelmüket, hogy jövőre a civilszervezetek támogatásánál adjanak be pályázatot és akkor
nagyobb összeggel is tudják támogatni őket.
Pulisch József képviselő: Egyetért a támogatással és jövőre is számíthatnak rá.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
Tárgy: Mentőszolgálatok támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas
és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft és a
Monori
Mentőszolgálat részére 10 000 – 10 000 Ft egyszeri
támogatást állapít
meg.
2) Felhívja az alapítványok figyelmét Civil szervezetek támogatásáról
szóló 4/2011.(III.25.) számú önkormányzati rendeletre a későbbi
támogatások igénylése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Karácsonyi utalvány
Mocsáry Balázs polgármester: Ebben az évben a – Képviselő-testület korábbi döntése alapján – a
korhatár emelésre kerül, tehát az kap karácsonyi utalványt, aki ebben az évben a 63. életévét betöltötte.
Fokozatosan elérjük a rendes nyugdíjkorhatárt, és nem marad ki senki azok közül, akik eddig részesültek
utalványban.
Pulisch József képviselő: Egyetért azzal, hogy le kell követni a nyugdíjkorhatár emelkedését.
B.) Temetői buszjárat
Mocsáry Balázs polgármester: Az önkormányzatnak a kis buszával a közelgő halottak napja alkalmából
úgynevezett temetői buszjáratot indítanának szombat, vasárnap, hétfőn és kedden 12 órától ½ óránként.
Pulisch József képviselő: A négy nap soknak tűnik, elég lenne a napján és 31-én a temetői járat. Helyi
lakosokról szól, aki csak a napján vagy előtte nap megy ki a temetőbe.
Kovács György alpolgármester szintén soknak tarja a 4 napot, valamint az óránkénti indulást javasolja.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Megtartaná a 4 napot, de a járatot csak 2 óránként indítaná.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A 4 nappal ért egyet és az óránkénti indulással.
Mocsáry Balázs polgármester: A hozzászólásokból kiderül, hogy sok a 4 nap, tehát a temetői buszjárat
október 30, 31. és november 1-én fog óránként indulni. Az útvonal is meghirdetésre fog kerülni.
C.) Közmeghallgatás
Mocsáry Balázs polgármester a közmeghallgatás időpontjának november 21-ét javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
Tárgy: közmeghallgatás időpontjának meghatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2016. november 21-én 18,00 órakor közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: Községháza Díszterme.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot erről
értesítse.
Határidő: 2016. november 21.
Felelős: polgármester
D.) Sebességcsökkentés
Mocsáry Balázs polgármester: Kompromisszumos megoldást kell találni a Petőfi utcában a
sebességcsökkentésre. A játszótér környékére kell egypárat elhelyezni. Csúszós utak miatt javasolja,
hogy kora tavasztól késő őszig legyen kihelyezve. A sebesség kijelző készülék 700 000 Ft.

Kovács György alpolgármester: A sebességcsökkentésre hatékony megoldást kell kitalálni, ami
kompromisszumos is. Csúszós úton akadály nélkül is le kell lassítani. Valamilyen szűkítőt be kell tenni
vagy sárga bordázatot is lehet csináltatni.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Hosszú egyenes útról van szó, amit virágládákkal lehetne szakaszolni,
de ne várják meg vele a tavaszt.
Pulisch József képviselő: Legyen 40-es tábla kihelyezve. A motorosok a Petőfi utca végéről száguldanak
be a községbe. Javasolja, hogy próbálják ki a virágládás sebességcsökkentőt. Véleménye szerint a
községben vannak ennél az útszakasznál veszélyesebb gócpontok. A Csillagsaroknál a buszmegállót
nem tudják megközelíteni csak az úton, mert nincsen járda. Prioritást kell felállítani.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Javasolja, hogy a hosszú egyenes szakaszon és a játszótérnél is
tegyenek egy-egy lassítót. Fekvőrendőrt kell tenni a Petői utca végére, ahol már nem jár a busz.
Mocsáry Balázs polgármester: A virágláda vásárlása a legjobb megoldás.
E.) Emléktábla
Kovács György alpolgármester: Az önkormányzati hivatal jobb oldalán van egy kialakított park rész,
ezért szimmetrikus lenne, ha a könyvtár oldalán kerülne elhelyezésre.
F.) Egyéb felvetések
Mocsáry Balázs polgármester: Sertés telep mellett 9 db akácfa ki van száradva. A kivágott fa munkadíja
fejébe a fát el lehetne vinni a maradék szociális tűzifa lenne.
Nyáregyházi úti járda építése novemberben folytatódik.
A 4 lakásos társasháznál lévő szemetet novemberben a Vertikál el fogja szállítani kb. 600 000 Ft-ért.
Ebben az évben az önkormányzat átvállalja a tüdőszűrését fizetendő díjat a 18-40 év közötti helyi
lakosoktól, ami kb. 120 000 Ft lesz.
Kovács György alpolgármester: December 1-től csak kukákkal viszik el a szemetet. kb. 150 családnak
nincs jelenleg edényzete. Az önkormányzat venne 150 db kukát és innen vásárolná meg a lakos, esetleg
részletre.
Mocsáry Balázs polgármester. Az előző ülésen a képviselő-testület hozott döntést a fogászati rendelő
bérbeadásáról. Annyi változás van csak, hogy nem bérleti szerződés, hanem használati szerződést
kötnek, mivel a doktornő egy kft képviselője.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Kevés a rendelési ideje, sok a beteg szükség lenne a pénteki napra
is, amit a doktornő vállalt.
Mocsáry Balázs polgármester: Tudomása szerint az OEP által finanszírozott és meghatározott a jelenlegi
rendelési idő, de utánanéz.
Kovács György alpolgármester: A Petőfi utcában a bekanyarodás szűk, a töltés félő, hogy kikopik és
onnan idővel le fog törni az útszéle. Javasolja, hogy sóderrel kerüljön feltöltésre.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Közvilágítás bővítése, fejlesztése a Petőfi utcában hol tart?
Mocsáry Balázs polgármester: A Démász még nem adott választ.
Pulisch József képviselő jelzi, hogy a Csillagsaroknál a Monori útnál az áteresz le van törve.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a támogatók báljára le van foglalva
a zenekar, csak az időpont nem volt még eddig tisztázva. Erre az estre azok kerülnének meghívásra, akik

már több éve támogatják valamilyen módon a helyi rendezvényeket. Egy vacsorával egybekötött bál
keretében szeretnék megköszönni az eddigi támogatásukat.
Mocsáry Balázs polgármester: Az önkormányzatnak ez mennyibe kerülne?
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A zenekar 70 e Ft, valamint a vacsora, amit most még nem tud.
Kovács György alpolgármester: A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a bál
megrendezését, de a képviselő-testület döntse el, hogy lesz-e vagy nem, mert ez jelentős kiadással jár.
Ez az egész vállalkozók báljaként indult, nehéz eldönteni, hogy ki kerüljön be a támogatók báljának a
meghívottai közé. Ha cégvezetőket hívnak meg, akkor egy színvonalas műsor és menü kell. El kell
dönteni, hogy csak vállalkozók vagy más – magánszemélyek – támogatók is kapjanak meghívást.
Javasolja előtte egy igényfelmérés elvégzését.
Tóthné Rakusz Julianna KIS bizottság elnöke: A bizottság által készített rendezvénytervezetet a
képviselő-testület is elfogadta és már abban is benne volt a bál.
Szép Hajnalka képviselő véleménye szerint ez egy szép gesztus lenne a vállalkozók, támogatók felé.
Egy köszönetnyilvánítás lenne, természetesen mindenki a párjával lenne meghívva.
Pulisch József képviselő: 250 e Ft-ot javasol erre a célra és azok kerüljenek meghívásra, akik a helyi
önkormányzati rendezvényeket támogatták az elmúlt években.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2016.(X.20.) önkormányzati határozata
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
250 000 Ft összeggel támogatja a zártkörűen megrendezésre kerülő
támogatók bálját.
2) A Képviselő-testület megbízza a KIS Bizottságot, hogy a
támogatottak listáját állítsa össze és a rendezvényt szervezze meg.
Határidő: 2016. november 25.
Felelős: KIS Bizottság
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2016. november 4.
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