Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2016. november 24-án megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztyén Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József
képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Fodor Imre képviselő.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület határozat
képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Tájékoztató a II. számú háziorvosi körzetben végzett munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Dr. Honti János háziorvos
2. Rendeletalkotás a szociális tűzifa igénylésének helyi szabályozásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2015. (IV.24.) sz. ÖR
módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Rendelet alkotás a 2017. évi árakról, díjakról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Kezességvállalás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Belső ellenőrzési terv 2017-re
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Településbiztonság fokozásának lehetőségei (pályázat és/vagy HelpyNet)
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Közterület átnevezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a II. számú háziorvosi körzetben végzett munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Dr. Honti János háziorvos
Pulisch József képviselő: A UPC-vel sikerült megoldani az új program működését?
Dr. Honti János háziorvos: Igen az UPC-vel sikerült megoldani a problémát, igaz több hónapba és
nem kevés pénzbe került, de így a program megfelelően működik. A feltöltési sebességgel még
vannak problémák.
Kovács György alpolgármester: Örül, hogy pozitív hangvételű a beszámoló. Különösebb problémát
nem jelzett az önkormányzat felé, amit esetleg meg kellene oldani. Örvendetes, hogy az ellenőrzés
során súlyos problémát nem tártak fel, valamint az is, hogy a kollégákkal a munkakapcsolat jó.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Köszöni a doktor úr munkáját és köszöni, hogy helyettesíti a
doktornőt, ha szabadságon van.

Mocsáry Balázs polgármester: Egy betegre több idő jut, mivel két háziorvos van, jobban,
alaposabban ki tudják vizsgálni a betegeket.
Dr. Honti János háziorvos: Köszöni az elismerő szavakat. A doktornővel a munkakapcsolat jó. A
munkafeltételek is jók. Örömmel tapasztalja, hogy sokan keresik és veszik igénybe a fogorvosi
ellátást. Egy apró probléma van, mivel felülvizsgálatra a főorvos asszony Vasadra rendeli a
csévharaszti betegeket is, mondván, hogy nem köteles az orvos telephelyén felülvizsgálatot tartani
csak a székhelyén. Ennek a megoldásában szívesen venné az önkormányzat segítségét, ha az OEP
felé jeleznék ezt a problémát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a II. számú háziorvosi körzetben végzett
munkáról szóló beszámolót.
2. A csévharaszti betegek Vasadon történő felülvizsgálata tárgyában
a felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás a szociális tűzifa igénylésének helyi
szabályozásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Az együttes bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták a szociális
tűzifa igénylésének helyi szabályozásáról szóló rendeletet. Felkéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselőket a bizottságok döntéséről.
Pulisch József bizottsági elnök elmondja, hogy Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az
Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a szociális tűzifa igényléséről szóló rendeletet.
Szép Hajnalka képviselő: A kérelem elbírálásához javasol egy táblázatot, mely tartalmazza, hogy a
kérelmező, mely törvényi feltételeknek felel meg, hány fő lakik életvitelszerűen, a másik táblázat
mutatná, hogy kik kértek lakhatási támogatást és abban a kérelemben hány főt írtak be. Sajnos
vannak olyanok, akik úgy vallják be az együtt élők létszámát, hogy az az adott kérelemnek
megfeleljen.
Kovács György alpolgármester: Aki valótlan adatokat közöl, szándékosan megtéveszti képviselőtestületet az milyen szankcióval sújtható? A rendeletbe beépített szigorításokkal hogyan lehet a
valós adatok közlésére kötelezni a kérelmezőket? Szankciókat kellene a rendeletbe beépíteni.
Keresztény Anikó aljegyző: Az 1993. évi III. törvény 17. §-a ezt leszabályozza. A helyi rendelet 6.
§-a hivatkozik a szociális törvény 17.§-ára.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét.

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2015. (IV.24.) sz. ÖR módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Eddig a települési folyékony hulladék közszolgáltatást a KÖVÁL
Nonprofit Zrt, látta el. A KÖVÁL Zrt. átalakulását követően a közszolgáltatást a DAKÖV Vízügyi
Kft. Monori Üzemigazgatósága vette át. Szükség van új közszolgáltatási szerződés megkötésére és
ennek alapján, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, köztisztaságról és az
avarégetés szabályairól szóló 9/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Pulisch József bizottsági elnök elmondja, hogy Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, köztisztaságról és az avarégetés
szabályairól szóló rendeletet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
köztisztaságról és az avarégetés szabályairól szóló
9/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatói szerződés jóváhagyása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja a DAKÖV Vízügyi Kft. Monori
Üzemigazgatóságával (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.,
képviseli: Artzt Sándor üzemigazgató) kötendő települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont
szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás a 2017. évi árakról, díjakról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A Szolgáltató 2016. november 17-én megküldte a 2017. évre
vonatkozó díjjavaslatát. A díjjavaslat megérkeztét követően szóbeli egyeztetést folytattunk a
Szolgáltató ügyvezetőjével, mivel túl magasnak találtuk a speciális étkeztetésre tett javaslatot. Az
egyeztetés eredményeképpen a speciális étkeztetésre (tízórai, ebéd, uzsonna) vonatkozóan bruttó
800-Ft/fő/nap ajánlatott adott a Szolgáltató.
Keresztény Anikó aljegyző: A hétfői együttes bizottsági ülésre kiküldött rendelet tervezetbe tévesen
a teljes nettó összeg került beírásra. A most kiküldött előterjesztés már a helyes adatokat
tartalmazza. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltató szerződésmódosítását is jóváhagyni
szíveskedjen.
Pulisch József bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a 2017. évi árak, díjakról szóló rendeletet, valamint a Csiló és Társa Kft.
szerződésmódosítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a 2017. évtől fizetendő díjakról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Csiló és Társa Vendéglátó Kereskedelmi
Szolgáltató Kft. (2213 Monorierdő, Barátság u. 5., képviseli:
Herczegh Imre József ügyvezető igazgató) a közétkeztetés 2017. évi
díjtételeire tett javaslatát.
2) A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a közétkeztetési
közszolgáltatási szerződés 2017. január 1. napjával hatályba lépő –
előterjesztés szerinti – módosítását.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2) pont
szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Kezességvállalás a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működéséhez
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: A működési kiadásokra a támogatást 2 hónap múlva kapja meg az
egyesület, ezt kell megelőlegezni a hitelintézetnek. A jelenleg is érvényben lévő banki hitel
meghosszabbításához az elmúlt évek gyakorlata alapján biztosítékot kér az Örkényi
Takarékszövetkezet, melyet az önkormányzatok készfizető kezességvállalása biztosít. Ez csak
névleges, eddig még nem került elhasználásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: kézfizető kezesség vállalása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata,
egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2016.
május 11-i Közgyűlésén hozott határozatával, mely szerint a 20142020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi
Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működteti a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20 890 000 Ft
összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 455 062 forint erejéig
készfizető kezességet vállal.
Felelős: polgármester
Határidő: november 30.
6. napirendi pont tárgyalása: Belső ellenőrzési terv 2017-re
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: 2017-ben a könyvtár kerül ellenőrzésre, melynek célja a különböző
szabályzatok a törvényi előírásoknak megfelelésének ellenőrzése.
Pulisch József bizottsági elnök: A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési terve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére
vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Vincent Auditor Kft-vel a 2017. évi belső ellenőrzésre vonatkozó
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Településbiztonság fokozásának lehetőségei (pályázat és/vagy
HelpyNet)
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Mi a lényege a HelpyNet-nek? Csupán jelzés értékű?
Mocsáry Balázs polgármester: Főleg jelzés értékű, közvetlenül érkezik a jelzés a megjelölt
személynek, szülőnek, de a rendőrséggel nincs közvetlen kapcsolatban.
Szép Hajnalka képviselő: Az okos telefonok idejét éljük, tehát a fiatalok megtudják oldani a segítség
kérést. Az idős emberek közül sokan nem tudják kezelni az okos telefonokat és internettel sem
rendelkeznek, pedig ők lennének, akik segítségre szorulnak.
Pulisch József képviselő. Ez egy irányítórendszer felülete lenne. A segítség kérést más formában is
meg lehet oldani. Évente a 410 e Ft+áfa összeg sok egy applikációra. Egy kamera rendszer
kiépítésével is meg lehet sok esetben a bűnözést akadályozni vagy legalábbis csökkenteni.
Kovács György alpolgármester: Többet várt ettől az alkalmazástól. Ehhez kell egy diszpécser
szolgálat is. A célzott csoport az idősemberek nem biztos, hogy okos telefont vesznek és hozzá
internet kapcsolatot. Jövőre inkább a szabadnapos rendőr támogatását kell jobban szorgalmazni.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő véleménye, hogy az idős emberek nem tudják ezt kezelni. A faluban
nagyon jó az információáramlás. Nem biztos, hogy ennyi pénzt érdemes kifizetni.
Mocsáry Balázs polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött határozati javaslatot:
A képviselő-testület 1 igen és 6 nem szavazattal nem támogatta a HelpyNet programhoz való
csatlakozást.
8. napirendi pont tárgyalása: Közterület átnevezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Keresztény Anikó aljegyző: A képviselő-testület 76/2015.(IX.24.) határozatával támogatta a
Wekerle telep Wekerle Kúria elnevezésre történő módosítását. A határozatok jogerőre emelkedését
követően, a népszavazást megelőző időszakban a központi címregiszterben nem lehetett
változásokat rögzíteni. Így a Hivatal most szeretné a kiadott határozatot végrehajtani. A központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet nem engedélyi a
„Kúria”-t, mint közterület jelleget, ezért a Wekerle Kúria elnevezés helyett a „Wekerle-Kúria” köz
elnevezést javasoljuk alkalmazni a 0127/13 hrsz-ú ingatlanon lévő lakások címeként. Ehhez a
76/2015.(IX.24.) önkormányzati határozat módosítására van szükség.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata

Tárgy: a 76/2015.(IX.24.) önkormányzati határozat módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
figyelemmel a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra, a
76/2015.(IX.24.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1) A Képviselő-testület a 76/2015.(IX.24.) önkormányzati határozat
első mondatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület hozzájárul a Csévharaszti Wekerle Telep
(magánút) elnevezésének Wekerle-kúria köz elnevezésre történő
módosításához.
2) A Képviselő-testület a 76/2015.(IX.24.) önkormányzati határozat
harmadik mondatában szereplő Wekerle Kúria elnevezést Wekerlekúria köz elnevezésre módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Könyvtár fenntartói nyilatkozat
Mocsáry Balázs polgármester: A könyvtárban volt egy mindenre kiterjedő vizsgálat és 2 apró
hiányosságot tárt fel. Az egyik a könyvtár megközelíthetősége nem jó, amit eddig is tudott a
képviselő-testület, a másik pedig egy program vásárlása a leltározáshoz, könyvek
nyilvántartásához. A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtári jegyzékben és ehhez kell egy
fenntartói nyilatkozat a Képviselő-testület részéről, amit a honlapra is fel kell tenni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: fenntartói nyilatkozat elfogadása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Csévharaszti Községi Könyvtár és
Közösségi Ház nyilvános könyvtárak jegyzékén való szerepléshez
szükséges melléklet szerinti fenntartói nyilatkozatot.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

B.) Egyebek

Pulisch József képviselő javasolja, hogy a lakosságot valamilyen formában kötelezni kell a valós
házszámok kihelyezésére, mert többször volt probléma a nem vagy nem megfelelő házszám
kitételéből. Kérdése, hogy az önkormányzat ebben az évben is kíván csomagokat osztani a rászoruló
családoknak? Az egyház részéről volt valami jelzés, hogy igénylik az önkormányzat támogatását
ebben?
Mocsáry Balázs polgármester: Tudomása szerint az egyház 165 családnak készít csomagot. A
kérdésük, hogy önkormányzat nevében is adhatják-e vagy sem. A képviselő-testület dönthet úgy,
hogy ebben az évben is az egyházzal közösen ajándékozza meg a rászoruló családokat. Tavalyi
elszámolási problémát elkerülendő, ebben az évben meg lehet vásárolni, amit az önkormányzat szán
a közös csomagba. El kell dönteni a formáját. Az egyház részéről konkrét igény nem hangzott el.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A közvilágítás bővítés elkezdődött, az Arany és Dózsa György
utcában a világító testek cseréje is meg fog történni?
Mocsáry Balázs polgármester: A szerződés alá van írva, bízik benne, hogy ebben az évben el is
készül.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Az előző évben volt egy kis kavarodás a karácsonyi csomagok
elszámolásánál. Az önkormányzat kiegészíthetné az egyház csomagját olyan tartós élelmiszerrel,
ami nincs raktáron az egyháznak pl: tej, vaj, olaj, cukor.
Kovács György alpolgármester: Az egyház nagy készlettel rendelkezik tartós élelmiszerből, jól
végzi a karitasz tevékenységet. Az önkormányzat, ha szeretne karácsonyra támogatást adni a
rászorultaknak, akkor javasolja a most kapott szociális tűzifát pótolja ki az önkormányzat és
kerüljön kiosztásra.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Tavaly 35 család kapott szociális tűzifát, csomagot pedig 150
család. Az élelmiszer csomagokkal olyan embereket, nagycsaládosokat keresnek meg, akik nem
járnak segélyért, de tudják, hogy rászorultak.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Lehet, hogy egy kisebb összegű támogatás lenne az élelmiszer
csomag, de több családot érintene. Nem tartja rossznak az egyházzal való együttműködést.
Mocsáry Balázs polgármester véleménye szerint a községben a rászorultak jobb helyzetben vannak,
mint a környékbeliek, mert az önkormányzat egész évben több féle módon támogatja őket, valamint
az egyház is jelentős támogatást nyújt.
Pulisch József képviselő: Támogatja a tűzifa vásárlását, de a csomag készítést is támogatandó, de
nem olyan mértékben, mint tavaly.
Fodor Imre képviselő: A cukrot a Fodorostya Kft beszerzési áron felajánlja.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő 1000 Ft-ot javasol családonként.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: rászoruló családok karácsonyi megajándékozása

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
csévharaszti rászorulók karácsonyi megajándékozására 150.000
forint keretösszeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A fogorvosra nagyon sok a panasz. A rendelési idő nem tartja,
mivel már jelentős késéssel érkezik mindig. Fogpótlás esetén mindenki panaszkodik, hogy nem
tudja használni, nem jól veszik le a mintát. Reklamáció esetén azt a választ kapják, hogy 50 e Ftért kijavítják.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Többen jelezték, hogy a beadott érzéstelenítő sem hat, és úgy
húzza ki a fogat.
Mocsáry Balázs polgármester: Eddig még nem érkezett panasz a doktornő munkájára,
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2016. november 30.
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