Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2016. december 15-én 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: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Kovács György alpolgármester.
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. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Beszámoló a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2016. évi
munkájáról
Eladó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
3. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság beszámolója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Pulisch József elnök
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Belterületbe vonás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Telekvásárlási lehetőség
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
rendelet megalkotása
Mocsáry Balázs polgármester: Jogszabály írja elő az egészségügyi alapellátás körzeteinek
felülvizsgálatát. A korábbi körzetek nem változtak.
Pulisch József képviselő: Eddig is volt ilyen rendelet?
Keresztény Anikó aljegyző: Igen volt helyi rendelet. A körzetek megállapítása és kialakítása során ki
kellett kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. A hivatal elkészítette
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelettervezetet. A kiküldött rendelet
tervezet egy mondattal ki fog még egészülni a 6.§ (2) bekezdése tartalmazza majd, hogy a régi rendelet
hatályát veszti.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti
Kirendeltségének 2016. évi munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester: Mindenre kiterjedő, nagyon részletes és alapos a beszámoló.
Pulisch József képviselő: Milyen szankciót vont maga után a közfoglalkoztatás ellenőrzésénél feltár
hiba?
Mocsáry Balázs polgármester: Szécsényi Pál a sporttal foglalkozott, de végzett fizikai munkát is a pálya
körül. Az ellenőrzéskor pont sporttal foglalkozott, nem volt Csévharaszton, ez alacsony mértékű
szabálytalanságnak minősült, így 20 e Ft-ot kellett szankcióként fizetni az önkormányzatnak. A
munkaviszonya meg lett szüntetve október végével.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2016.(XII.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti
Kirendeltségének 2016. évi működéséről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2016. évi
működéséről szóló jegyzői beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3. napirendi pont tárgyalása: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság beszámolója
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a legaktívabb bizottságnak a beszámolója mindenre
kiterjedő és alapos. A bizottság precíz és jó munkája nagyban segíti a képviselő- testület munkáját.
Pulisch József biz. elnök. Megköszöni a bizottsági tagoknak az egészévben végzett munkáját és a
képviselőknek az együttműködésüket.
Kovács György alpolgármester köszöni a bizottság munkáját, hasznos és komoly munkát végeztek
egészévben.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Alapos mindent megmutató beszámoló.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2016.(XII.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke

4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Mocsáry Balázs polgármester: Évközben minden testületi ülésen tájékoztatást kapnak a képviselők az
átruházott hatáskörben tett intézkedésekről. Most egy összefoglaló tájékoztató készült az elmúlt évi
segélyek kifizetéséről. Megállapítható, hogy az előző évhez képest az eseti rendkívüli települési
támogatás esetében mindössze 1 db kérelemmel kevesebb érkezett, a kifizetések összege 66.000 Ft-tal
volt kevesebb. A legtöbben élelmiszer-, gyógyszer vásárlásra kérik a támogatást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2016.(XII.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: a polgármester átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló
tájékoztató elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
2016. évi, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: Nagyon összefoglaló a logó, hiszen minden Csévharasztra jellemzőt
tartalmaz.
Pulisch József képviselő: Szép logó, örömteli, hogy ilyet készítettek. Nehéz indulás után a jogi helyzet
rendeződött és azóta jól működik az alapítvány, segíti az csévharaszti ifjúság tovább tanulását.
Kovács György alpolgármester: A logó a falu jelképeit hordozza magában és az alapítvány céljait
szimbolizáló elemeket is tartalmaz. Az alapítvány komoly összehangolt munkát végez.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Sajnos az adó 1%-ára nem jogosult az alapítvány, mivel az alapító
okiratában nem szerepel, hogy a pártokat nem támogatja.
Keresztény Anikó aljegyző: Az alapító okiratot módosítani kell az adó 1%-a és a elnevezése miatt is,
mivel Közalapítvány már nem működhet, csak Alapítvány.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2016.(XII.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány a logójában Csévharaszt
település nevét és címerének jelképeit használja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: Belterületbe vonás
Mocsáry Balázs polgármester: Dari Gyula, mint a 056/22 hrsz-ú szántó művelési ágú terület tulajdonosa
elvégeztette a belterületbe vonáshoz szükséges munkálatokat. A földhivatalhoz az önkormányzatnak
kellett benyújtani a kérelmeket. A belterületbe vonással kapcsolatos, az önkormányzat által fizetett
díjakat Dari Gyula pontosan megtérítette. Az 520/18-as hrsz-ú magánút mellett a hatályos rendezési terv
szerint alakíthatóak ki a telkek.
Pulisch József képviselő: Az új utca közművesítése plusz költséggel fog járni az önkormányzatnak.
Mocsáry Balázs polgármester: Különösebb többlet költséggel nem jár, mivel az 520 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosa a villannyal való ellátás költségeit átvállalta. A csatornázást most nem lehet megvalósítani,
mert a vákuum rendszert nem lehet bővíteni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2016.(XII.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a csévharaszt 056/22 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Dari Gyula
2211 Vasad, Szabadság u. szám alatti lakos kérelmét, és a Pátkai Balázs által 2016.
augusztus 10-én készített vázrajz alapján kezdeményezi a 056/22 hrsz-ú, 30 032 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlant 770-es helyrajzi számon történő belterületbe
vonását.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Telekvásárlási lehetőség
Mocsáry Balázs polgármester: A Kisfaludy utcában van 6 telek, melyet tulajdonosa felajánlotta
megvételre az önkormányzat számára. A telkek irányára 2 m Ft. Már 2016-ban eladna 2 db-ot, majd
2017-ben is és 2018-ban is 2-2 db-ot. A telkek nagysága 750 m2. Nem tűnik rossz befektetésnek.
Kovács György alpolgármester: Jól hangzik, hogy 6 db telek, közművel nem ellátott. Ár-értékarányba
mit jelent?
Pulisch József képviselő véleménye, hogy ebben az évben már semmiképpen ne vásárolják meg. A
képviselő-testület döntött arról, hogy a Csillag saroknál épüljön civilközpont. Ott jobbak az adottságok
is, tehát nincs szükség másik telekre.
Kovács György alpolgármester: A telekvásárlás elvi lehetőségét nem vetné el. Konkrét adatokat
kellenek, tűzzenek ki egy telket.
Mocsáry Balázs polgármester: A hozzászólásokból levonható, hogy a képviselő-testület nem zárkózik
el a telekvásárlástól. A terület pontos adatait ismerve visszatérnek a napirend újbóli tárgyalásához.
8. napirendi pont tárgyalása: A képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Mocsáry Balázs polgármester: A kiküldött munkaterv csak egy tervezet, hiszen az aktuális feladatok,
témák még hozzájönnek. Módosításnak javasolja a júliusi ülést június 22-re áttenni.

Pulisch József képviselő: Péterivel együttes ülést nem lát betervezve?
Mocsáry Balázs polgármester: Nem került tervezésre, ha a pénzügyi bizottságok jónak tartják.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2016.(XII.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a határozat
melléklete szerinti tartalommal - a 2017. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület döntése alapján
93500 Ft került kifizetésre a tüdőszűrésre.
A lakossági igények fel lettek mérve és 100 db kuka került megvásárlásra, elég jó minőségűek. Az
emberek folyamatosan veszik át az önkormányzatnál.
Pulisch József képviselő: Hogy halad a pályázat, mivel ez egy ideiglenes szolgáltató?
Mocsáry Balázs polgármester: Nem lesz lezárva a pályázat ebben az évben. Hárman vitték el a pályázati
anyagot, január 6-a a beadási határidő. Január vége felé tudja a testület tárgyalni.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a támogatók báljára a képviselőtestület által megszavazatott 250 e Ft-ból 247.612 Ft-ot költöttek el.
Pulisch József képviselő: Lakossági észrevétel, jelzés érkezett, hogy a reggeli busz 8:05 órakor a Petőfi
utcából hozza be az iskolás gyerekeket és a szülőket, majd üresen megy vissza. A Volánbusztól lehetne
kérni, hogy tegye be menetrendbe a visszafelé utat a Petőfi utcába és akkor a szülők vissza tudnának
menni vele. Egyébként is visszamegy a buszfordulóhoz.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2016. december 29.
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