Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. február 16-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,
Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület határozat
képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
Mocsáry Balázs polgármester a kiküldött napirendi pontokhoz módosításként javasolja, hogy 8.
napirendként kerüljön megtárgyalásra a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának
lemondása és az új tag megválasztása. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Fodor Imre és Pulisch József
képviselőket.
Hitelesítő: Pulisch József képviselő, Fodor Imre képviselő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2017. évi költségvetése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) sz. rendeletének megalkotása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IV.24.) sz. rendelet módosítása
Eladó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás elvi elhatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Beszámoló a 2016. évi adóhatósági munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Az óvodai beíratás időpontjának, nyári zárva tartásának meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Belső ellenőrzések stratégiai terve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tag megválasztása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Egyebek (március 15, falunap fizetett fellépői, stb.)
1. napirendi pont tárgyalása: A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének
2017. évi költségvetése
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a tegnapi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésén részéletes tájékoztatót adott a 2017. évi költségvetésekről. A kirendeltség költségvetésénél
nagyon minimális mértékben nőtt az állami támogatás és csökkent az önkormányzati hozzájárulás a
tavalyi évhez képest. Az összes kiadás előirányzata 31 millió forint. Amennyiben a képviselő-testület
elfogadja a közös hivatal ez évi költségvetését, akkor a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésébe ez be fog épülni. A likviditási terv figyelembe vételével kerül utalásra a pénz Péterinek.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság részletesen megtárgyalta a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti

Kirendeltségének 2017. évi költségvetését, észrevételt, kiegészítést nem tett. Pozitívan értékelték, hogy
a hozzájárulás 1 millió forinttal csökkent. A bérezés továbbra is megfelelő színvonalú a hivatali
dolgozóknak. A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének
2017. évi költségvetése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Péteri Közös Önkormányzati
Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2017. évi költségvetését és likviditási tervét.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kirendeltség működtetéséhez
szükséges többletfinanszírozás Péteri Közös Önkormányzati Hivatal részére történő
átutalásáról a Kirendeltség 2017. évi likviditási terve szerint gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) sz.
rendeletének megalkotása
Mocsáry Balázs polgármester: a polgárőrség támogatása átkerült a civilszervezetek közé. Sok fejlesztési
cél lett kitűzve, ugyanakkor nem került szó a vízmű fejlesztéséről. A vízműre is kell határozatot hozni,
hogy a korszerűsítése, felújítása prioritást élvez. Abban az esetben, ha az önkormányzat nyer a beadott
energetikai pályázaton, akkor összességében 200 millió forint lesz a fejlesztésre ebben az évben. A
buszjárda szigetek terveztetése elkezdődik. Az előző ülésen szóba került a telek vásárlás lehetősége, ha
úgy dönt a testület, hogy él a vásárlás lehetőségével, akkor határozatot kellene hozni, amiben a testület
megbízza a polgármestert az adásvétel előkészítésével.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság részletesen megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetését és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Új elem a szolidaritási hozzájárulás, ami 5,6 millió forint
Csévharasztra vonatkozóan. Ezt az iskolák fenntartására fordítja a KLIK. A beruházási tervekkel
kapcsolatban elmondja, hogy olyan beruházások kellenek, ami a falu javára szolgál.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: fejlesztésekről egy táblázat került kiküldésre, ami nem tartalmazza az
előző képviselő-testületi ülésen elhangzott fejlesztési javaslatokat.
Mocsáry Balázs polgármester: több minden van betervezve, a többi a fejlesztési tartalékban van, nem
lettek nevesítve.
Kovács György alpolgármester: példa értékű a költségvetés. A fejlesztésekre rendelkezésre álló összeg
nem szokványos. Az önkormányzat összes dolgozója év közben egyösszegű jutalomban is részesülhet.
Örvendetes, hogy a vízmű fejlesztése előtérbe helyezésre került. Az útépítésnél a temető felé vezető utat
is figyelembe kell venni, mert nagyon rossz állapotban van.
Mocsáry Balázs polgármester: A telekvásárlás nem tűnik rossz befektetésnek.
Szép Hajnalka képviselő: javasolja, hogy azután foglalkozzon a képviselő-testület telekvásárlással, ha
már fontosabb dolgok, mint például a járda építés megvalósult.

Pulisch József képviselő: véleménye szerint most nem aktuális a telekvásárlás. Az új parcellázási részen
kap az önkormányzat ingyen telkeket és azt majd el lehet adni. Az önkormányzat vagyona így is meg
van. Egy szükséglakás kialakítása fontosabb lenne, mint egy üres telek.
Kovács György alpolgármester: jó lenne egy konkrét térképmásolat a telkekről, amiből pontosan látszik,
hogy mekkora területről van szó. Üres telkekért soknak tartja a 12 millió forintért. Helyileg sincs jó
helyen.
Mocsáry Balázs polgármester: megállapítja, hogy a képviselők hozzászólásából kiderül, hogy most nem
tartják szükségesnek a telek vásárlást. Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon egy határozatot a
vízmű fejlesztésének prioritásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: kiemelt fejlesztési cél elhatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-2019. évek
vonatkozásában kiemelt fejlesztési célként kívánja kezelni a csévharaszti Konténeres
Vízmű (2212 Csévharaszt, Iskola utca 6.) korszerűsítését, felújítását.
2) A Képviselő-testület a Konténeres Vízmű korszerűsítésének, felújításának teljes
költségét saját erőből biztosítani nem tudja, ezért felhatalmazza a polgármestert a
fejlesztés megvalósítására irányuló, uniós vagy kormányzati támogatás igénybevételére
irányuló pályázatok felkutatásával, előkészítő tevékenységek megtételével.
3) A Képviselő-testület a Konténeres Vízmű korszerűsítéséhez szükséges esetleges
pályázati önerőt a 2017-2019. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IV.24.) sz.
rendelet módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: A pályázatnyertes az ÖKOVÍZ, vele megtörtént a szerződés megkötés.
Ennek a változásnak az átvezetése történt meg a rendeletben. A Pénzügyi és Települési Fejlesztési
Bizottság és Ügyrendi Bizottság együttes ülésén elhangzott észrevétel kijavításra került.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok a 3.§(12) bekezdésben kisebb módosítási
javaslattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítást.
Kovács György alpolgármester: Akkumulátor, elem gyűjtésére lesz e lehetőség, gyűjtőpont?

Mocsáry Balázs polgármester: A hulladékgazdálkodási szerződésben nincs benne és nem is lesz.
Másmódon meg lehet szervezni az ilyen jellegű hulladékgyűjtést.
Szép Hajnalka képviselő: Elektromos hulladékot gyűjtés lesz?
Mocsáry Balázs polgármester: Van egy vecsési cég, amely ezzel foglalkozik, ha van rá igény meg lehet
szervezni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
köztisztaságról és az avarégetés szabályairól szóló
9/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/
4. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás elvi elhatározása
Mocsáry Balázs polgármester: a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerhez szeretne
Csévharaszt csatlakozni. Még vannak megválaszolatlan kérdések, ezért még ezt a témát még egyszer
tárgyalnia kell a testületnek. A társulásoknak lesz a feladata a települési hulladék elszállítását biztosítani,
tehát az önkormányzat kimarad belőle. Ha a társuláshoz csatlakozik az önkormányzat, akkor a lakosság
kap szelektív hulladékgyűjtő edényzetet.
Pulisch József képviselő: eddig önkormányzati feladat volt a hulladékgazdálkodás, most már ennek a
holdingnak lesz a feladata?
Keresztény Anikó aljegyző: továbbra is önkormányzati feladat marad a hulladékszállítás megoldása. Ha
az önkormányzatok csatlakoznak a társuláshoz, akkor a társulás az önkormányzatok felhatalmazása
alapján közbeszerzési eljárás keretében fogja kijelölni a közszolgáltatót. Nem az önkormányzat fogja
lehívni a fejlesztésekre szánt pályázati pénzeket, hanem a társulás.
Kovács György alpolgármester: most csak elvi döntést hoz a testület, mivel még sok kérdés van. Az
önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket át kell adni a közszolgáltatónak. Abban az esetben, ha nincs
eszköze, akkor annak kompenzációt kell fizetni?
Mocsáry Balázs polgármester: nem tartja kizártnak, hogy valamennyit be kell fizetni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: elvi döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz csatlakozásról
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot, valamint Kecskemét
Megyei Jogú Város Polgármestere által kezdeményezett Társulás alapításának lehetőségét.
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodás regionális átszervezésére vonatkozó javaslatot
abban a formában támogatja, hogy az átszervezendő Duna-Tisza Közi Térségi

Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kíván csatlakozni és elviekben támogatja a Társulás
alapítását.
Mivel jelenleg, a jogok és kötelezettségek alanya az Önkormányzat, ezért az új társulási tagság
és hulladékgazdálkodási hatáskör vonatkozásában szükséges a konkrét döntések meghozatala
érdekében, több feltételt tisztázni, valamint a jelenlegi fennálló közszolgáltatási jogviszonyokat
lezárni.
A Képviselő-testület a konkrét döntés meghozatalához előzetesen, az alábbi kérdéseket veti fel
és kér választ azokra:
1.) Amennyiben az önkormányzat hulladékgazdálkodási hatásköre átruházásra került
Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra, úgy
tisztázandó, hogy a társulási tagság kezdetét a javasolt időponttól eltérően, más konkrét
időponthoz, vagy feltétel bekövetkeztéhez kellene kötni, mivel a hatáskört egyidejűleg
nem lehet két különböző tárulásnak átadni. Amennyiben maradna a társulás létrejötte
időpontja a tervezetben szereplő aláírás napja, és az önkormányzatok képviselőit a saját
képviselőtestületi döntéseik kötik, úgy mindenki más-más időpontban írná alá a
társulási megállapodást, így a befejezett társulási állapot elérésének időpontja nehezen
meghatározható, ami a projekt indítása.
2.) Az előző pontban foglaltakat erősíti, hogy az önkormányzatok különböző időpontig
hatályos, közbeszerzési eljárást követően megkötött közszolgáltatási szerződéssel
rendelkeznek, melyek esetleges kártérítési kötelezettség nélküli megszüntetésére kevés
a rendelkezésre álló idő, és nincs garancia a kártérítés elkerülésére.
3.) A megküldött társulási megállapodás kidolgozatlan, az önkormányzatok tulajdonában
jelenleg fennálló vagyoni elemeket,- amelyeket a Ht. szabályai szerint köteles a
közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltatás céljára az NHKV Zrt-nek felajánlani az
önkormányzat - nem tartalmazza, csupán a megvalósítani kívánó KEHOP-os projekt
keretében létrejövő közös tulajdonú vagyoni elemek üzemeltetéséről szól.(V.1.f) pont)
A projekthez történő hozzájárulás összege kidolgozatlan, elvi szintű szabályozást sem
tartalmaz, mivel a javaslatból az 1. számú melléklet hiányzik.
4.) Amennyiben a társulás lenne a hulladékgazdálkodási hatáskör gyakorlója, úgy az egyes
önkormányzatok külön, vagy több önkormányzat közös tulajdonában lévő
vagyonelemeket a társulás vagyonkezelésébe kellene adni, hogy azt a közszolgáltatás
céljára a közszolgáltatónak át tudja adni.
A meglévő vagyonelemek és az arra már megképzett tartalék, vagy elkülönített
fejlesztési számlán rendelkezésre álló összegek, differenciált fejlesztési lehetőségek
biztosítását igényelnék. A társulási megállapodás tervezet nem tartalmaz erre vonatkozó
szabályozást.
5.) A társulás keretében megvalósítandó KEHOP projekt műszaki tartalmát az
önkormányzat nem ismeri, így nem tudja megítélni, hogy akár a társulási tagság
létesítése, akár a közszolgáltató váltás a számára előnnyel, vagy hátránnyal jár-e.
6.) Amennyiben a társulás Projekiroda szervezete a Társulás költségvetési szerve, úgy
alapító okirattal kell létesíteni, amit a megállapodásban szabályozni szükséges.
7.) Nem tartalmazza a megállapodás tervezet a társulásból kilépő taggal történő elszámolás
módját azon esetekben, amikor a több önkormányzat közös tulajdonában lévő bevitt
vagyonelemekkel kellene elszámolni.

8.) A VI. fejezet címe szerint az előzetes megállapodásokról is szól, ellenben a fejezetben
található elvek túl általánosak, a sokféle érdekek egyeztetését nem tartalmazzák.
Célszerű lenne előzetesen egy szindikátusi megállapodásban tisztázni, a társulás
létrehozásának feltételeit, elveit, az egyes önkormányzatoknál meglévő vagyoni
elemeket és azok alapján elkészíteni a megállapodás tervezetét.
9.) Az új közszolgáltató kiválasztására, kötelező a társulásnak közbeszerzési eljárást kiírni,
ezzel szemben vannak önkormányzatok, ahol közbeszerzési eljárás nélkül, un. in-hause
eljárás keretében a tulajdonukban lévő társaságok végzik a közszolgáltatást. Ezen
társaságokért alapítóként felelősek az önkormányzatok, de nincs garancia arra, hogy
tovább működhetnek-e. A közbeszerzési eljárásban nem lehet kötelezően előírni az
ajánlattevők részére, hogy alvállalkozóként, teljesítési segédként vonják be a
társaságokat, így ezt a kérdést is előzetesen tisztázni szükséges.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az NHKV Zrt-t és
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét.
Felelős: Polgármester
Határidő: döntést követő 5 nap
5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a 2016. évi adóhatósági munkáról
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a kiküldött beszámolóból részletesen látszik az
adóhatóság egész éves ügyiratforgalma, adó nemenként a bevételek valamint az adóhátralék is.
Pulisch József képviselő: a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság megtárgyalta a beszámolót és
pozitívan értékelte az adóhatóság munkáját. Talajterhelési díjnál van csak probléma, ott változtatni kell.
Az adóbeszedés rendben folyik az önkormányzatnál. Nagyon jó, részletes tájékoztatót kaptak, a
bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az adóhatóság munkájáról szóló beszámolót.
Kovács György alpolgármester: az adótartozók magánszemélyek és nem a cégek. Köszöni a nagyon
precíz beszámolót. A 10 millió forint kintlévőség nem kis összeg, de arányaiban a 137 millió forint
befolyt adóhoz képest nem sok.
Mocsáry Balázs polgármester: A talajterhelési díjat olyan emberek halmozták fel, akik hátrányos
helyzetben vannak, tehát náluk nagyon nehéz vagy esetleg behajthatatlan a hátralék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: az adóhatóság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja
az adóhatóság 2016. évi munkájáról, az önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Az óvodai beíratás időpontjának, nyári zárva tartásának meghatározása
Mocsáry Balázs polgármester: óvodavezető asszony javaslata alapján a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évére történő beiratkozás időpontját az előterjesztés szerint kérjük
meghatározni:

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: a 2017/2018. óvodai nevelési évre történő beiratkozási időpontok
meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. óvodai
nevelési évre történő beíratások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2017. április 24. (hétfő) 8,00 órától – 16,00 óráig
2017. április 25. (kedd) 8,00 órától – 16,00 óráig
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
Mocsáry Balázs polgármester: a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható csoportok
számát, ezért szükséges a testületi döntés.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: a 2017/2018. óvodai nevelési évben indítható csoportok számának
engedélyezése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 3 csoport indítását
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője
dolgozik. Csévharaszt esetében egy körzet van
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének
meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetét
Csévharaszt község teljes közigazgatási területében határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: óvodavezető asszony kérelmet nyújtott be az Óvoda nyári zárva
tartásának engedélyezésére. A nyári zárva tartás ideje alatt fog megvalósulni a radiátor csere is.
Pulisch József képviselő: abban az esetben, ha egy szülő még sem tudná elhelyezni a gyermekét a hosszú
zárva tartás ideje alatt, akkor van más megoldás?
Keresztény Anikó aljegyző: természetesen van, ügyeletet kell tartani, de eddig még nem volt negatív
visszajelzés a szülők részéről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: óvodai nyári zárva tartás engedélyezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, az intézmény
nyári zárva tartását 2017. július 3-tól – 2017. július 31-ig engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezető asszonyt arra, hogy a zárva tartás
időszakáról a szülőket folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, óvodavezető
7. napirendi pont tárgyalása: Belső ellenőrzések stratégiai terve
Mocsáry Balázs polgármester: Ez egy tartalmas anyag, amit szakértő készített el. Lényegében
összefoglalja, hogy milyen elvek alapján történnek az ellenőrzések.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a belső
ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket tartalmazó, 2017-2020 időszakra
vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv felülvizsgálatára készített előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 30.§(2) bekezdése alapján elfogadja – határozat melléklete szerinti tartalommal
– Csévharaszt Község Önkormányzat 2017-2020 időszakra vonatkozó, felülvizsgált
Stratégiai Ellenőrzési Tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

8. napirendi pont tárgyalása: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tag
megválasztása
Mocsáry Balázs polgármester: Kunné Damner Erzsébet február 1. napjától lemondott a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság külsős tagságáról, mert nem tudja ellátni feladatát. Felmerült, hogy olyan
tag legyen helyette, aki már korábban volt a pénzügyi bizottságban. Naszvadi Sándornét javasolja
megválasztani a bizottság külsős tagjának.
Pulisch József bizottság elnöke: váratlanul ért Kunné Damner Erzsébet lemondása. Arra törekedtek az
ülések időpontjának kiválasztásakor, hogy mindenkinek megfeleljen. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságnak folyamatos munkája van, ezért biztosítani kell a határozatképességét. Megfelelő
választásnak tűnik Naszvadi Sándorné, aki több évig volt pénzügyi bizottsági tag és képviselő is, így
van elég tapasztalata is. A feladatot tudja vállalni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(II.16.)
önkormányzati határozata
Tárgy: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának
megválasztása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Kunné
Damner Erzsébet Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselői tagságáról
2017. február 1. napjával történő lemondását.
2) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – Naszvadi Sándorné 2212
Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 135. szám alatti lakost, 2017. február 17. napjától a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy Balázs Andrea az alapítvány elnöke azzal kereste meg,
hogy a március 25-én a csévharaszti tehetségek bemutatkozó délutánját tartanák meg és kérte a
tornatermet erre a célra. Természetesen megkapták a termet. A Buborék együttes fog fellépni, aminek a
költsége 190 e Ft+áfa, ehhez is kérte az önkormányzat segítségét. Az elnök asszonynak azt a választ
adta, hogy igényeljék meg a civil szervezetek pályázatánál, addig pedig előlegezzék meg az összeget.
Kovács György alpolgármester: Az alapítvány egy másik előadót talált, aki 100 e Ft-ért fog fellépni. Az
alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy az önkormányzati támogatáson felül, különböző
pályázatokból és egyéb forrásokból is fedezzék kiadásaikat.
Pulisch József képviselő: Egységes szabály van a civilszervezetek támogatására. Önkormányzat nélkül
is sok pályázati lehetőség van, ami a civilszerveteknek van kiírva.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy március 15-ei ünnepségre egy színjátszó csoport került
meghívásra, melynek költsége 60 e Ft+áfa.
Keresztény Anikó aljegyző: a falunap időpontja augusztus 11-12. Pénteken lenne a népzenei találkozó,
a kultúra napja. Szombatra a sztárvendégek: Dolly Roll, Hevesi Tamás, Bódi Guszti. Hagyományokhoz
híven délelőtt főzőverseny, családi vetélkedő lenne. Gyerekeknek kézműves sátor, ugráló vár,

trambulin. A Tanya Csárda az előző évekhez hasonlóan a büfével kitelepül. Kaszaláné Bán Anikó a
kaszkadőr motorosokat még megkeresi. Az esti báli hangulatról a Göndör zenekar gondoskodik. Eddig
ami biztos költség 1 437 e Ft.
Kovács György alpolgármester: foci nélkül nincs falunap, tehát délelőtt lesznek a meccsek. Ne legyen
nagyon zsúfolt a program.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő javasolja, hogy az ugráló vár este 8-9 óráig legyen.
Kovács György alpolgármester: zajszint mérés hol tart?
Keresztény Anikó aljegyző: az első szakértő lemondta a megbízást. A második már megkapta a
felhatalmazást és a következő kéthétben el fog készülni a mérés. Két alkalommal fog mérést végezni.
Kovács György alpolgármester: Papp úr szarvasmarha telepével történt már valami?
Mocsáry Balázs polgármester: el fogja kezdeni az építkezést, a főépítésszel még egyeztetni kell.
Pulisch József képviselő: a Nyáregyházi út 800 méteres szakaszára valamilyen megoldást kell ebben az
évben találni a közútkezelővel együtt. A Petőfi utcánál kell egy árkot ásni, mivel a víz ott nagyon megáll.
Mocsáry Balázs polgármester: az árkok ki lesz markoltatva. Márciusban a 2 db virágláda is kihelyezésre
fog kerülni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon elhangzott, hogy a Közútkezelő Monori
üzemének a vezetője saját hatáskörében a Nyáregyházi utat meg fogja csináltatni. Májusban ki fog
derülni, hogy kell-e hozzá önkormányzati támogatás. A Kisfaludy utca meg lesz tervezve és majd várjuk
a pályázati lehetőséget. Abban az esetben, ha nem lesz pályázat szeptemberben saját erőből kerül
elkészítésre.
Pulisch József képviselő: a szabadnapos rendőrök mikor jönnek?
Mocsáry Balázs polgármester: A szerződés már általunk aláírásra került, most a megyénél van, amint
visszakapjuk, onnantól jönnek.
Pulisch József képviselő javasolja, hogy ebben az évben már novemberben kerüljön elindításra a
szerződés aláírása, hogy ne maradjon ki ilyen hosszú idő, hanem folyamatos legyen.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, ezért Mocsáry Balázs polgármester a
nyílt ülést 18,50 órakor bezárta. A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta tovább
munkáját.
Csévharaszt, 2017. március 8.

Mocsáry Balázs
polgármester

Losonci László
jegyző

Hitelesítő:

Pulisch József
képviselő

Fodor Imre
képviselő

