Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. január 19-én 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.
Fodor Imre 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.
Külön üdvözli az ülésen megjelent dr. Husz Enikő Judit járási hivatalvezetőt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában adott ajánlat alapján a közszolgáltató
kiválasztása
Eladó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Polgármester illetményének, juttatásának megállapítása, szabadságolási ütemtervének
elfogadása
Előadó: Keresztény Anikó aljegyző
6. Általános iskolai felvételi körzet meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: A 2016. évi költségvetés módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: Az írásos előterjesztés mindenre kiterjedő, részletes. Az éves
gazdálkodás során az önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak
meg. A pótelőirányzatok összegével az önkormányzatnak és intézményeinek a bevételi előirányzatok
megemelésével egy időben a kiadási oldalt is korrigálnia szükséges. Minden kiadáshoz rendezni kell az
előirányzatokat és minden kiadáshoz kötelezettségvállalásnak kell tartozni. A kiadási oldalon döntően
azok a döntések kerültek átvezetésre, melyről a képviselő-testület már korábban határozattal döntött. A
pénzmaradvány a decemberi iparűzési adó feltöltésnek köszönhetően igen magas. A feltöltéstől
függetlenül is a 20-21 millió forintból meg tudta volna oldani a működését a település a márciusi
befizetésekig.
Pulisch József Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta a 2016. évi költségvetés módosítását és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A beszámoló részletes, észrevétel nem volt a bizottság részéről. Az írásos előterjesztésből is kiderül,
hogy jó gazdálkodás folyt 2016-ban is. Az iparűzési adó mellett az évelején megemelt kommunális adó
befizetésénél is jól teljesítettek a lakosok.

Kovács György alpolgármester: Tavaly jelentős beruházások voltak jelentős önerővel, a dolgozók
évvégén jutalmat is kaptak. A gazdálkodás mindig tartalék képzésére törekszik. Az önkormányzat
gazdálkodása, a költségvetés pozitív.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (I1.19.) sz. rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2. napirendi pont tárgyalása: Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
Mocsáry Balázs polgármester: A Képviselő-testület 2015. október 28-ai ülésén alkotta meg az
elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló 12/2015.(V.29.) és a helyi adóügyekre vonatkozó
elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló 13/2015.(V.29.) önkormányzati rendeleteket. A
rendeletek hatálybalépése óta bővült az elektronikusan intézhető ügyek, benyújtható űrlapok köre, ezért
szükséges a 13/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítása. A 12/2015.(V.29.) önkormányzati
rendelet módosítása nem szükséges, mert a függeléke tartalmazza az elektronikusan intézhető ügyek
körét, és a jogalkotási szabályok szerint a függelék módosítása nem igényel rendeletmódosítást, annak
naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik. A község honlapján elérhetőek lesznek ezek a bevallások,
űrlapok.
Pulisch József képviselő: Ez egy jó dolog, most már a magánszemélyek is tudják használni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete
a helyi adóügyekre vonatkozó elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló
13/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában adott ajánlat alapján a
közszolgáltató kiválasztása
Mocsáry Balázs polgármester: Közbeszerzési eljárás eredményesen fog lezárulni. Az eljárásban egy
ajánlat érkezett be az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. részéről, melyet a mellékelt
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat ismertet. Ebben tulajdonrészt nyert már a jelenlegi ideiglenes
közszolgáltatást végző Vertikál Ztt. Összességében elmondható, hogy a korábban megfogalmazott
kéréseket az ajánlattevő elfogadta. Tehát nem lesz gond a rendezvényekről történő szemétszállítással
sem. A községben biztosít 1,1 m3-es konténerek elszállítását. A lakosság részére biztosított
kedvezményes kuka vásárlási lehetőséget. Ezek kiosztása megtörtént, de most még pótigény merült fel.
Pulisch József képviselő: A jelenleg ellátott önkormányzatok tulajdonosok 100 e Ft-tal. Várható, hogy
Csévharasztnak is kell tulajdonrészt venni az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-nél?
Mocsáry Balázs polgármester: Az nem várható, de az igen, hogy a cég beolvad egy másik, nagyobb
cégbe. A KUNÉPSZOLG viszi el a csévi lakosoktól a szemetet. Amit a közbeszerzési eljárásban
vállaltak, azt teljesíteniük kell.

Pulisch József képviselő: Elektronikai hulladék elszállítására is kellene konténert kihelyezni, valamint
az iskolába, intézményekbe elem, telefonakkumulátor gyűjtők elhelyezéséről is volt már szó korábban.
Mocsáry Balázs polgármester: Későbbiekben visszatérnek rá, az egy külön szerződés. Három hetente
viszik el az üveg hulladékot
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatásul még elmondja, hogy Csévharaszt most határozattal
elfogadja, hogy az „ÖKOVÍZ” Kft a közbeszerzési eljárás győztese. Holnap Kakucs, szombaton Péteri
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalja, ott névszerinti szavazással kell dönteni.
Február 1-től megköthető a szerződés.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.19.) önkormányzati határozata
a.) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Péteri Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Péteriben, Csévharaszton és Kakucson településeken tárgyú közbeszerzési eljárást
valamennyi részajánlat tekintetében eredményesnek nyilvánítani, a az eljárás nyertesét az
alábbiak szerint kihirdetni:
Neve
Székhely címe

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

Ajánlat:
1. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap
2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító képzettséggel
rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max. 4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális pontszámot
kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es hulladékszállító,
EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a
hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5
év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a
maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt hulladék
begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat ellátása során járatonként
díjmentesen két lebomló zsákot biztosít szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a
nemet kell választani/
6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező hulladék
térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény mennyiségig, évente
legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában

Ajánlat
250 000 Ft /
nap
4 Fő

igen
5 év

igen

igen

7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra
összegyűjtött vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes elszállítását heti
3 db 1,1 m3-es gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: Vállalja a házhoz menő szelektív csomagolási hulladék
gyűjtését (külön díjazás nélkül) havi két alkalommal (kötelező havi egy
alkalmon felül) Igen / nem) /
9. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék
elszállításának díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6. értékelési
részszempont vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék térítésmentes
elszállítását, úgy ezen díj e mennyiség felett értelmezendő)

igen

igen
nettó 7.720
Ft/m3

2. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Kakucson
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap

Ajánlat
250 000 Ft /
nap
4 Fő

2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító képzettséggel
rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max. 4 fő
A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális pontszámot
kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es hulladékszállító,
EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a
hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5
év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a
maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt hulladék
begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat ellátása során járatonként
díjmentesen két lebomló zsákot biztosít szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a
nemet kell választani/
6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező hulladék
térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény mennyiségig, évente
legfeljebb 4 rendezvény vonatkozásában
7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra összegyűjtött
vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es
gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék elszállításának
díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6. értékelési részszempont
vonatkozásában évi 4 x 5 m3 hulladék térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e
mennyiség felett értelmezendő)

igen
5 év

igen

igen

igen
nettó
7 625
Ft/m3

3. részajánlat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Csévharaszton
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT MEGNEVEZÉSE
1. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke Ft / nap

Ajánlat

2. részszempont: OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállító képzettséggel
rendelkező szakemberek száma - fő, min.1 fő, max. 4 fő

250 000 Ft /
nap
4 Fő

A minimum fő alatti létszám megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi, a maximum fő, ill. az a feletti létszám a maximális pontszámot
kapja.
3. részszempont: Rendelkezik legalább 1 db, 25 m3-es hulladékszállító,
EURO 5-ös motorral szerelt járművel
4. részszempont: 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti
képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a
hulladékkezelés területén szerzett szakmai tapasztalata: ..év (min.3 év, max.5
év)
A minimum alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a
maximum, ill. az a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja.
5. Felhívás II.2.4) / II. / „e) Zöldhulladék / Lombhulladék / Kötegelt hulladék
begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladat ellátása során járatonként
díjmentesen két lebomló zsákot biztosít szolgáltató /ha csak egyet biztosít, a nemet
kell választani/
6. részszempont: Vállalja a települési rendezvényeken keletkező hulladék
térítésmentes elszállítását legfeljebb 5 m3 / rendezvény mennyiségig, évente
legfeljebb 2 rendezvény vonatkozásában
7. részszempont: Vállalja a településen közterületen gyűjtőpontra összegyűjtött
vegyes (nem veszélyes) hulladék térítésmentes elszállítását heti 3 db 1,1 m3-es
gyűjtő-edényzet mennyiségig
8. részszempont: A települési rendezvényeken keletkező hulladék elszállításának
díja ( nettó Ft/m3) (Amennyiben vállalta a 6. értékelési részszempont
vonatkozásában évi 2 x 5 m3 hulladék térítésmentes elszállítását, úgy ezen díj e
mennyiség felett értelmezendő)

igen
5 év

igen

igen

igen
nettó
7 380
Ft/m3

Ajánlatkérő a szolgáltatási/közszolgáltatási díjat a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013.
(VIII.28.) Kr. 1.§ (11) bek. tekintettel nem értékeli, a szolgáltatási díj rögzített mértéke a Ht. 88.
§ (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot
az adott részajánlat tekintetében.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületét az
eljárás eredményének megállapítására, s az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény
kihirdetésre).
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: Több pontban fog módosulni az alapító okirat. Az egyik az az, hogy az
Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. A másik módosítás, hogy a Közalapítvány már nem létezik, így az alapító
okiratban az Alapítvány elnevezés fog kerülni.
Pulisch József képviselő: Eddig nem volt közhasznú az Közalapítvány, tehát nem volt jogosult az 1%ra sem? Ha a módosítás megvalósul, akkor a helyi újságba is propagálni kell, hogy a lakosság tudjon
róla.
Kovács György alpolgármester: Arra irányul a módosítás, hogy az 1%-ra jogosult legyen az alapítvány.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(I.19.) önkormányzati határozata
Tárgy: a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány Alapító Okirata
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító –
hatályon kívül helyezi a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány
34/2014.(V.29.) határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
2) A Képviselő-testület – mint alapító – a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány alapító okiratát a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja.
3) A Képviselő-testület felkéri polgármestert az alapító okirat aláírására, és arra, hogy
változás átvezetéséről az illetékes Törvényszék felé intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Polgármester illetményének, juttatásának megállapítása, szabadságolási
ütemtervének elfogadása
A) Polgármester illetménye
Keresztény Anikó aljegyző elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatiról szóló CLXXXIX.
törvény 71.§-ának 2017. január 1. napjával történt módosítása következtében változik a polgármesterek
illetménye és költségtérítése, most már az államtitkárok illetményéhez igazodik. Ez alapján az
alpolgármester tiszteletdíját is módosítani kell.
Mocsáry Balázs polgármester: bejelentem személyes érintettségemet ennél a napirendi pontnál.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: polgármester személyes érintettségének tudomásul vétele
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Mocsáry
Balázs polgármester 5. napirendi ponttal kapcsolatban bejelentett személyes
érintettségét, és úgy dönt, hogy a polgármester 2017. évi juttatásainak megállapítására
és a 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására vonatkozó szavazásokból
nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József képviselő: Az illetménykiszámítás áttekinthetően lett levezetve.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester illetményének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§(4) bekezdésének c) pontja
alapján Mocsáry Balázs Dénes főállású jogviszonyban álló polgármester illetményét
498.585.- Ft/hó összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
B.) Polgármester költségtérítése
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester költségtérítésének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján
Mocsáry Balázs Dénes főállású jogviszonyban álló polgármester költségtérítését
74.788.- Ft/hó összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés
számfejtésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
C.) Alpolgármester tiszteletdíja
Mocsáry Balázs polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíját is ugyanaz a jogszabály határozza meg
és a polgármester fizetéséhez igazodik a költségtérítése. Javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának a
jogszabály szerinti megállapítását.
Kovács György alpolgármester: bejelentem személyes érintettségemet, és azt, hogy tiszteletdíjam egy
részéről lemondok.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: alpolgármester személyes érintettségének tudomásul vétele

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Kovács
György alpolgármester által bejelentett személyes érintettségét, és úgy dönt, hogy az
alpolgármester 2017. évi juttatásainak megállapítására vonatkozó szavazásokból nem
zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§(2) bekezdése alapján
Kovács György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 224.364.- Ft/hó
összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy nevezett a tiszteletdíja egy részéről lemond.
3) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
D.) Alpolgármester költségtérítése
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§(3) bekezdése alapján
Kovács György társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 33.655.- Ft/hó
összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés
számfejtésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
E.) Polgármester cafetéria juttatása
Pulisch József képviselő: A közszférában elfogadott a bruttó 200 e Ft-os cafetéria és ez a polgármestert
is megilleti.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát.

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester 2017. évi cafetéria juttatásának meghatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évre
vonatkozó cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000
Ft/fő/év összegben határozza meg.
2) A Képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatásának vonatkozásában elrendeli a
Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltsége cafetéria
szabályzatának alkalmazását.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
F.) Polgármester szabadságolási ütemterv
Fodor Imre képviselő 17,40 órakor megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 7 főve folytatja tovább
a munkát.
Mocsáry Balázs polgármester: A szabadságolási ütemterve a 2016. évihez hasonló. Az aljegyzővel
minden esetben egyeztetve van.
Pulisch József képviselő: A polgármester egyeztessen az alpolgármesterrel a hosszabbtávú szabadság
idejéről.
Kovács György alpolgármester: Eddig is minden esetben egyeztették a szabadságokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglalt
hatáskörében eljárva, Mocsáry Balázs polgármester szabadságolási ütemtervét – a
határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
6. napirendi pont tárgyalása: Általános iskolai felvételi körzet meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Ez a határozat egy formai dolog, mivel a település nagyságából adódik,
hogy egy körzete van. Sajnos a gyereklétszám nagyon kicsi.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát.

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017.(I.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Balla Károly Általános Iskola 2017/2018. tanévre javasolt iskolai
körzetének véleményezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§(1a) bekezdése alapján elfogadja a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által, a Balla Károly Általános Iskola számára, a
2017/2018. tanévre javasolt iskolai felvételi körzetet.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy a szabadidős rendőri tevékenység február 1-től legyen
továbbra is a községben.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
Mocsáry Balázs polgármester: A Nyáregyházi u. 46. szám alatti ingatlant jelenleg bérli az egyház, de
mivel már nagyon sokat fektettek be az ingatlanba – gazdasági épületek – szeretnék megvásárolni. Kéri
a képviselőket, hogy a következő ülésig gondolkodjanak el a felvetésen.
Mocsáry Balázs polgármester a X. Falunap időpontjának augusztus 11-12. javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a 27 millió forint van a költségvetésben fejlesztésre. A
fejlesztésekre kér javaslatokat, illetve ismerteti az eddigi terveket. Néhány javaslatot tesz, többek között
a Hivatal, Díszterem, Egészségház belső festése. Díszterembe székek vásárlása, mely már 2016-ban is
be volt tervezve, de elmaradt. Egyik irodába bútorzat felújítás. A közmunkások létszámának csökkenése
miatt érdemes lenne egy kerti traktor beszerzése, mellyel nagyobb területen a fűkaszálást el lehet
végezni és a téli hó eltakarításban is tudna segíteni. Korábban is volt szó egy defibrillátor vásárlásáról.
A buszmegállók járdaszigeteinek újjáépítése is szükségesség vált. az iskola, hivatal előtt egy zebra
építése. Vasadi úti járda építés megvalósítása, a tervek már engedélyeztetve vannak. A térfigyelő
rendszer kiépítését el lehetne kezdeni azzal, hogy a hivatal előtt lévő UPC oszlopra kerülne egy
berendezés, majd a továbbiakban lehetne bővíteni. Közvilágítás korszerűsítését el lehetne kezdeni 2030 db le-des lámpatest megvásárlásával és azok különböző helyeken való elhelyezésével.
Belterületi utakra karbantartására van jelenleg pályázat kiírva, de most ezen nem tud az önkormányzat
indulni, de ebben az évben még lesz ilyen pályázati kiírás, addig a szükséges tervezési dokumentációk
elkészítésre kerülnek. A vízmű felújítása is már évek óta húzódik, de már a megvalósulás felé megtették
az első lépéseket.
Pulisch József képviselő szeretné kiemelni a járda építés fontosságát. Egy átfogó járdaépítés kell nem a
közmunkásokkal, hanem egy vállalkozó megbízásával.
Mocsáry Balázs polgármester: Minden állami útnál a járdát meg kell terveztetni, ami nem lesz egyszerű.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Az orvosi rendelő udvarába kellene egy könnyűszerkezetes raktárt
építeni a szerszámoknak, kisgépeknek.

Kovács György alpolgármester: Már tavaly is szóba került gépjármű tároló, karbantartó épület építése,
mivel az önkormányzat több gépjárművel is rendelkezik, nem megoldott a tárolásuk. Javasolja, hogy
legyen egy műszaki felelős ember, aki nyilvántartja a gépjárművek műszaki állapotára vonatkozó
adatokat, milyen kiadásokra van szükség.
Mocsáry Balázs polgármester véleménye szerint a műszaki felelős tevékenységet a jelenlegi
tanyagondnok maximálisan ellátja, mindenre odafigyel.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A tornaterembe időszerű lenne egy új szőnyeg és egy szőnyeg
tisztítógép vásárlása.
Kovács György alpolgármester kérdezi az aljegyző asszonytól, hogy a zajmérési eljárás hol tart?
Keresztény Anikó aljegyző: Eredményről nem tud beszámolni, mert a hatóságilag kirendelt szakértő
visszalépett technikai problémára hivatkozva. Most a kirendelő határozat visszavonásra került és 2 új
szakértőtől lett bekérve árajánlat.
Kovács György alpolgármester: A múlthéten felmerült egy fűtési probléma. Javasolja, hogy a fűtési
szezon előtt egy szakember vizsgálja át a kazánokat, kéményeket. Fő fűtési időben esetleg egy ügyeleti
megoldás is lehetne.
Mocsáry Balázs polgármester: Az Egészségházban merült fel technikai probléma. Szakszervizet kellett
hívni, mivel egy panel ment tönkre benne. A községben nem volt szakember. Olajradiátorral és a
légkondicionáló berendezések fűtésre való átállításával lett ideiglenesen megoldva a fűtés. A
meghibásosodott elem cseréje párnapon belül megtörtént. Az intézményekben fűtési rendszerek minden
nyáron felül vannak vizsgálva szakember által.
Pulisch József képviselő: Ebben a nagy hidegben a tanyagondnoki szolgálat, hogy működik, kik veszik
igénybe?
Mocsáry Balázs polgármester: A tanyagondnoki szolgálatot nem csak a külterületi lakosok veszik
igénybe. A községet a polgárőrséggel karöltve a szociális bizottság elnöke és a családsegítő járta körbe
és mérte fel a rászoruló családok, egyedül élőknek a helyzetét. Több helyen tapasztalták, hogy egyáltalán
nem vagy csak egy-két napra való tüzelővel rendelkeznek. Ezeket jelezték a hivatalba és soron kívül az
önkormányzati tűzifából került kiszállításra. Ahol élelmiszerre volt szükség ott az egyház segítségével
tudtak tartósélelmiszert adni.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2017. január 19.
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