Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. március 23-án megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képvisel, Tóthné Rakusz Julianna 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 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Beszámoló a települési főépítészi munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Gubán Sándor főépítész
2. Beszámoló a DAKÖV Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Artzt Sándor üzemigazgató
3. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Megállapodás a CSASE finanszírozására
Eladó: Mocsáry Balázs polgármester
5. A Monori Rendőrparancsnokság vezetőjének kinevezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Civil szervezetek 2016. évi elszámolása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Civil szervezetek 2017. évi támogatási igénye
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Kamerarendszerre beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs
9. Egyebek (hivatal nyitva tartás, kisbusz, praxisjog, majális, stb…)
1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a települési főépítészi munkáról
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy egy igen részletes főépítészi beszámolót kapott a
Képviselő-testület.
Gubán Sándor főépítész: az M4 gyorsforgalmi út kapcsán nagyon sok feladatuk volt, a különböző
településekkel az egyeztetések lefolytatása miatt.
Kovács György alpolgármester: a Monori útnál 750 m2 a minimál telek nagyság, a falu belsejében
1000 m2. Mi ennek az oka?
Gubán Sándor főépítész: a kisebb négyzetméter új kialakítású telkeket jelent és a meglévőkhöz
igazodnak. A belső telkek esetében egy felmérés történt, hogy mekkora telkek vannak, hogy vannak
beépítve. Ahhoz igazodtak, hogy ne legyen elaprózódás. Az utcára merőleges keskenytelkek
aprózódását nyelestelek formájában nem engedik, viszont ha egy adott tömbben van rá igény, hogy
átrendezzék a telek struktúrát meg kell nézni egyedileg. A jegyző nem adhat rá szakhatósági
állásfoglalást, ha kisebb a terület, tehát ezen a területen az új kialakítású telek nem lehet 1000 m2-nél
kisebb.

Mocsáry Balázs polgármester: amennyiben nincs több kérdés a főépítész úr felé, akkor javaslom,
hogy fogadjuk el beszámolóját.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: kistérségi főépítészi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a 2016. évi kistérségi főépítészi tevékenységről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő hónapokban több
rendeletet vissza kell vonni és egy arculati kézikönyvet kell készíttetni.
Gubán Sándor főépítész: új építési törvényt adtak ki a településkép védelméről. Az önkormányzat az
összes településképpel foglalkozó kérdést egy településképi rendeletben kell, hogy szabályozza
ezután. A helyi építési szabályzatból az arculati elemeket, a homlokzati színek, tetőfedés, anyaga,
tehát minden ilyen elemet törölni kell, vissza kell vonni, ahol van reklám rendelet. Ezeket a
Településképi rendeletbe kell bele tenni. Vissza kell vonni a településképi bejelentési eljárásról és a
településképi véleményezési eljárásról készített rendeletet. Az új rendeletben egy ajánlást kell
megfogalmazni, amelyet a település arculati kézikönyv rögzíti. Ki kell mondani, amit tiltanak és, hogy
konkrétan mit támogatnak. A támogatásnál anyagi támogatásról van szó. A polgármesternek nagyobb
hatáskört adtak, 3 millió forintig bírságolhat. Le kell határolni, hogy mettől, meddig falusias
lakóövezet, fel kell tüntetni mik azok az épületek, beépítések, amik jó példák, mi az, amit nem tűrnek
el. Amit látni lehet, a faluban azt kell bemutatni a kézikönyvben. Szeptemberig el kell készíteni.
Mocsáry Balázs polgármester: a településszerkezeti tervet a Völgyzugoly készítette, célszerű tőlük
kérni árajánlatot erre a feladatra. Úgy gondolja, hogy egy olyan kézbe kell adni ennek az arculati
kézikönyvnek az elkészítését, akik ezt szakmai alapon profin el tudják végezni.
Kovács György alpolgármester: széles körben kell a lakosságot tájékoztatni, hogy az építkezésnél ne
ütközzenek falakba.
Gubán Sándor főépítész: természetesen több helyen meg fog kell jelentetni, honlap, helyi újság is fel
kell hívni rá a lakosság figyelmét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: polgármester felhatalmazása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy árajánlatokat kérjen be a településképi rendelet és kézikönyv elkészítésére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a DAKÖV Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi
munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester: a tájékoztató a Monori Üzemigazgatóság munkájáról szól. Az 5
üzemigazgatóság munkájáról a májusi ülésen lesz a beszámoló.
Artzt Sándor üzemigazgató: ez a beszámoló nem teljes körű, mert a számszaki összegzés még
folyamatban van. A beszámolóban lévő adatok tény adatok, azok már nem változnak. A megtermelt
víz és szennyvíz mennyisége, kiszámlázott díja nem fog már változni. Pozitív dolog volt az elmúlt
évben, hogy 4,5 %-kal nőtt az árbevételük. Ez abból adódik, hogy pontosították a vízmérők
leolvasását. Próbálják kiszűrni a vízlopásokat.
Pulisch József képviselő: Csévharaszton vákum rendszerrel van kiépítve a szennyvízhálózat. A
későbbiekben milyen fejlesztést igényel, ha elöregszik a rendszer, milyen kár érheti a községet?
Artzt Sándor: ez a legtöbb ráfordítást igénylő rendszer. 7 évente kellene a vákuum szelepeket
felújítani. A 14 év alatt ez eddig nem történt meg. Szelepaknáknak az évente egyszeri karbantartása
megtörténik. Igény esetén egy interaktív előadást tudnak tartani a lakosság részére, hogy megértsék,
hogyan is működik a vákumos rendszer. A lakosság sok mindent beledob a lefolyóba, ami dugulást
okoz, felakad a szelep. A községben jelentősebb vízhiány nem volt az elmúlt időszakban. A dolgozók,
szerelők száma rohamosan csökken, mivel Pesten többet keresnek. Nem tudnak bért emelni, mivel a
2012-es árral dolgoznak a rezsicsökkentés és a közműadó még rontott a helyzeten. Az ügyfélszolgálat
is most már felállításra került és jobb színvonalon fog működni.
Kovács György alpolgármester: milyen minőségű a község vize? Volt-e olyan meghibásodás, ami
akadályozta a vízellátást?
Artzt Sándor: Nem volt olyan műszaki probléma, ami veszélyeztette volna a település vízellátását. A
vas-mangántalanítót le kellett állítani, mert teljesen elromlott, nem javítható. A víz ettől még nem
egészségtelen, határérték közeli a víz vastartalma. A probléma, hogy 60 m3 víz áll rendelkezésre
egyszerre, ezért előfordulhat, hogy egy hálózati öblítés esetén a falu másik végén éppen csak csöpög a
csap.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: a DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi beszámolója
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatóságának 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DAKÖV Kft. Monori
Üzemigazgatóságának vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az SzMSz módosítását. Felkéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottságok véleményéről.

Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: az összevont bizottság megtárgyalta az SZMSZ módosítását
és egy módosító indítvánnyal éltek a 3.§(3) bekezdésénél, a bizottság nem képviselő-tagjainak nincs
hivatali e-amil címe, ezért a felsorolás így változik: „ a, c-f-ig kapják, a hivatali email címükre kapják
a meghívót és a mellékleteket az „b, g-i-ig” az általuk megadott email címre.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(III.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
4. napirendi pont tárgyalása: Megállapodás a CSASE finanszírozására
Mocsáry Balázs polgármester: eddig közvetlenül Monornak kellett a finanszírozást átutalni, ami
biztosítja a családsegítő működését A rendszer változott, a kiszámlázás a közös hivatal székhelye felé
történik. A családsegítő Csévharaszton több időben tart ügyfélfogadást, ezért 2/3 részt fizet Péteri felé.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
és Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
CSASE finanszírozására a megállapodást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: család- és gyermekjóléti szolgálat településre jutó finanszírozási összegének
meghatározására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
Péteri Község Önkormányzatával kötendő, a család- és gyermekjóléti szolgálat településre jutó
finanszírozási összegének meghatározására vonatkozó megállapodást.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az 1) pont szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: A Monori Rendőrparancsnokság vezetőjének kinevezése
Mocsáry Balázs polgármester: minden önkormányzatnak véleményeznie kell az új rendőrkapitány
kinevezését. Javasolja a kinevezés támogatását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: Zahorecz Sándor r. alezredes kinevezésének támogatása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Zahorecz Sándor r.
alezredes úrnak a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő
kinevezését.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásról a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek 2016. évi elszámolása
Mocsáry Balázs polgármester: Összességében elmondható, hogy a civilszervetek által elkészített
beszámolók minősége sokat javult. Az elszámolásokat, beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság az Ügyendi Bizottsággal együtt megtárgyalta.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a civilszervezetek többsége a beszámoló készítésekor
használta a táblázatos formát, ami elősegítette a jobb és gyorsabb áttekinthetőséget. Apróbb problémák
voltak csak. Az Alapítvány 4000-Ft-ot, a Plébánia 15 026-Ft-ot, a Cséfe 7057-Ft-ot nem költött el
2016-ban, ami majd a 2017 évi támogatásnál kerül beszámításra. A Plébánia hiánypótlásra lett
felkérve, a targonca vásárlását illetően kérnek a vásárlást igazoló dokumentum becsatolását. A
Polgárőrség részéről a casco, kötelező biztosítás és a bank költségre vonatkozóan kérnek még számlát,
valamint a menetokmányok sem kerültek becsatolásra. A bizottságok ezekkel a hiánypótlásokkal
együtt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a civilszervezetek 2016. évi támogatásáról szóló
beszámolót.
Mocsáry Balázs polgármester szünetet rendel el.
A szünet ideje alatt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke és az alpolgármester a
hiánypótlásra becsatolt dokumentumokat átnézte.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: fontosnak tartja, hogy a Polgárőrségnél casco mindig,
folyamatosan legye rendezve, ennek igazolása megtörtént. Menetlevelek vezetve vannak. A főkönyvi
forgalmat a könyvelő le tudja kérni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: a helyi szervezetek 2016. évi pályázaton elnyert önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló elszámolásainak elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
- a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- a Csévharaszti Birkózó Egyesület,
- a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány,
- a Csévharasztért Független Egyesület,
- a Vasadi Református Egyházközség Csévharaszti Szórványgyülekezet,
- a Balla Diákokért Egyesület,
- a Csévharaszti Szentháromság Római Katolikus Plébánia,
- a Csévharaszti Polgárőr Egyesület,
- a Régió Sport Club,
- az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület,
- a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek 2017. évi támogatási igénye
Mocsáry Balázs polgármester: Az igények táblázatos formában kiküldésre kerültek. A bizottságok
megtárgyalták csak a mentősök igényéről nem döntöttek.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a beérkezett igények összege több, mint 8 millió forint volt.
A költségvetésbe 5 500 000 Ft van betervezve erre a célra. A bizottságok a következő összegeket
javasolják a civilszervezetek számára 2017. évre támogatásként megállapítani. Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület: 400.000-Ft, Családsegítő 300.000-Ft, Ősborókás Nyugdíjas Egyesület: 400.000-Ft,
Csévharaszt Szentháromság Római Katolikus Plébánia: 1 000.000-Ft, Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány: 150 000-Ft, Vasadi Református Egyházközség Csévharaszti
Szórványgyülekezete: 300.000-Ft, Csévharasztért Független Egyesület: 900.000-Ft, Vasadi Regionális
Sport Club Taekwon-Do Szakosztályának: 100.000-Ft, Balla Diákokért Egyesület: 400.000-Ft, Régió
Sport Club: 650.000-Ft, Csévharaszti Polgárőr Egyesület. 600.000-Ft, Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány: 750.000-Ft, Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 100 000-Ft.
Ez összességében 6.050 e Ft, a költségvetésben betervezett összeg kiegészítése a tartalék terhére
történik.
Mocsáry Balázs polgármester: A monori mentőállomás támogatást kért, de összeget nem jelölt meg,
javasolja 50 e Ft megállapítását.
Kovács György alpolgármester: egyetért a bizottság döntésével, és amit az elnök elmondott.
Átgondolt, felelős pénzbeosztásra van szükség ahhoz, hogy a kitűzött célokat megtudják valósítani. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy a Vasadi Taekwon-Do
szervezettől elvárt volna egy bemutatkozást, hogy mik az elképzeléseik, mennyi csévharaszti gyermek
jár az edzésekre.
Pulisch József képviselő: jelezni kell a szervezet felé, hogy majd a beszámolóban név szerinti
számoljanak be a résztvevőkről.
Mocsáry Balázs polgármester: a megállapodások előkészítése során kerül nevesítésre, hogy mire
fordítják a kapott támogatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharaszti Birkózó Sportegyesület 2017. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület (2200 Monor, Széchenyi út 29. képviseli: Kaári András) részére 2017.
évi önkormányzati pályázati támogatásként 400.000 forintot állapít meg. A
Sportegyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a
pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgy évet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: a csévharaszti rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
csévharaszti rászoruló gyermekek nyári táboroztatására 300.000 forint támogatást
biztosít.
2) A Képviselő-testület a megállapított 300.000 forintot Kléger Gyöngyi – a Monor és
Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat családgondozója – részére
rendeli kifizetni.
3) A családgondozó a támogatást a 2017. június 26-tól -2017. június 30-ig
megvalósítandó táboroztatás költségeire használhatja fel.
4) A családgondozó köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017.(III.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 2017. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Kiss Sándorné)
részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 400.000 forintot állapít meg.
Az Egyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a
pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgy évet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Ősborókás
Nyugdíjas Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Szentháromság Római Katolikus Plébánia 2017. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt
Szentháromság Római Katolikus Plébánia (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79.,
képviseli: Antal András) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként
1.000.000 forintot állapít meg. A Plébánia a megállapított támogatást 2017. december
31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszt
Szentháromság Római Katolikus Plébánia képviselőjével a határozat 1) pontjában
szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány 2017. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., képviseli: Antal
András) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 150.000 forintot
állapít meg. Az Alapítvány a megállapított támogatást 2017. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Vasadi Református Egyházközség Csévharaszti Szórványgyülekezetének 2017.
évi önkormányzati pályázati támogatása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Református
Egyházközség (2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 23. képviseli: Király János) részére, a
Csévharaszti Szórványgyülekezetének 2017. évi önkormányzati pályázati
támogatásaként 300.000 forintot állapít meg. Az Egyházközség a megállapított
támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Református
Egyházközség képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharasztért Független Egyesület 2017. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharasztért
Független Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/C., képviseli: Dr.
Dézsi Zsolt) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 900.000
forintot állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharasztért
Független Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Vasadi Regionális Sport Club Taekwon-Do Szakosztályának 2017. évi
önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Regionális
Sport Club (2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 21. képviseli: ifj. Szijjártó Imre) részére,
a Taekwon-Do Szakosztály működésének támogatására, 2017. évi önkormányzati
pályázati támogatásként 100.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított

támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Regionális
Sport Club képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Balla Diákokért Egyesület 2017. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balla Diákokért
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/A. képviseli: ifj. Tóthné Rakusz
Julianna) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 400.000 forintot
állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Balla Diákokért
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Régió Sport Club 2017. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régió Sport Club (2220
Vecsés, Tarnóczai utca 6., képviseli: Szécsényi Pál) részére 2017. évi önkormányzati
pályázati támogatásként 650.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított
támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Régió Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kaszaláné Bán Anikó képviselő bejelenti személyes érintettségét a Csévharaszti Polgárőrség
támogatása kapcsán, és jelzi, hogy tartózkodni fog a szavazásnál.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Polgárőr
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120., képviseli: Kaszaláné Bán
Anikó) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 600.000 forintot
állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Polgárőr
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2017. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B.,
képviseli: Balázs Andrea) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként
750.000 forintot állapít meg. Az Alapítvány a megállapított támogatást 2017.
december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő
pénzügyi támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2723 Nyáregyháza, Diófasor út 69., képviseli: Fekete
Máté) részére 2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 100.000 forintot
állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2017. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nyáregyházi Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő
pénzügyi támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2017. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó utca 70., képviseli: Kónya
Zoltán) részére, a Monor Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzésére,
2017. évi önkormányzati pályázati támogatásként 50.000 forintot állapít meg. Az
Alapítvány a megállapított támogatást 2017. december 31-ig használhatja fel, a
pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének
felhasználásáról a tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselőtestület felé. Az elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: Kamerarendszerre beérkezett ajánlatok értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: Két cégtől kért árajánlatot 10 db kamerára. Elképzelhető, hogy nem
csak 3 helyen kerül felállításra kamera. A rögzítő berendezés 8 vagy 16 csatornás lehet. A kamerák
működéséhez áram is szükséges, melyet úgy is meg lehet oldani, hogy a kamerához legközelebbi
házból biztosítjuk és az évi kb. 2000 Ft-os fogyasztás a lakosnak megtérítésre kerül. Folyamatosan
bővítve 2019-re egy jól működő rendszert lehet kiépíttetni. Ha ezévben 4 db kamera kerülne
beszerzésre, akkor 1,4 m Ft+áfa összeget lehetne erre a célra előirányozni. Az összeg tartalmazza a
kamerákat tartó oszlopok árát (75 e Ft nettó/db) is.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: ha van rá fedezet legyen egyszerre 10 kamera kihelyezve, több pontot
lehetne ezáltal figyelni, nagyobb területet tudnak lefedni.
Pulisch József képviselő: örvendetes, hogy a kamerarendszer kiépül a községben. Mindenféleképpen
irányozzuk elő a fő csomópontoknál. A község polgárőrséggel és szabadnapos rendőrrel is
rendelkezik, ezért indulásnak elégnek tartja az 1800 e Ft-ot.
Kovács György alpolgármester: a község bűnügyi statisztikája jó, ha vannak vitás esetek pl. balesetnél,
sokat segíthet a kamera. Elég indulásnak az alap, mivel pályázatokat is szoktak kiírni ilyen célra a
kamerarendszer bővítésére.
Mocsáry Balázs polgármester: szakértő javaslata alapján a következő ülésen még fogják tárgyalni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez fedezet biztosítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térfigyelő
kamerarendszer telepítésére bruttó 1.800.000 forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok alapján –
az 1) pontban biztosított keretösszeg erejéig – a kamerarendszer telepítésére vonatkozó
szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Hivatal zárva tartása
Mocsáry Balázs polgármester: A hivatal korábbi beszámolójából ismeretes, nagyszámú ügyirattal
foglalkozunk. Ezek közül igen sok van, ami nagy odafigyelést igényel. Az ügyfélfogadási idő
szabályozva van, de gyakorlatilag nagyon kevesen vannak, akik ezt be is tartják. Április elsejétől a
bejárati ajtó kulcsra lenne zárva a „nincs ügyfélfogadás” tábla kihelyezése mellett. Ez azt jelenti, hogy
a helyi lakos kedden és csütörtökön csak akkor jöhet be, ha az adott ügyintőző hívja be előzetesen
adott időpontra vagy azt a polgármester, jegyző előzetesen engedélyezi.
Kovács György alpolgármester: Az önkormányzati dolgozók tudják, hogy hogyan tudják elvégezni a
feladatukat. Javasolja, hogy a lakosság a honlapon keresztül is legyen tájékoztatva.
Keresztény Anikó aljegyző: Kedden és csütörtökön, amikor egyébként nincs ügyfélfogadás,
gyakorlatilag nem lehet az ügyiratok elintézéséhez hozzáfogni, mivel jönnek be az ügyfelek.

Pulisch József képviselő: Egyetért a keddi és csütörtöki zárva tartással, legyen kihelyezve a tábla.
B.) önkormányzati gépjárművek használatának szabályozása
Mocsáry Balázs polgármester: A kiküldött anyagban lévő 4. fejezetben található táblázatból a
bizottságok javaslata alapján kihúzásra kerül a Nissan és a Suzuki, tehát magán célra ezt a két autót
nem lehet bérelni. A bérleti díj 6000 Ft/nap. Továbbá rendezésre kerül, hogy ha hivatalos úton van, az
autó milyen eljárások vannak, milyen dokumentumok kellek, és egy átadás-átvételit is kitöltenek, ami
tartalmazza mit kell megnézni a kocsin átvételkor.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: önkormányzati gépjárművek igénybevételére és használatára vonatkozó
szabályzat elfogadása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
önkormányzati gépjárművek igénybevételére és használatára vonatkozó szabályzatot.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
C.) Dr. Palotai Stefánia kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: A változás csak annyi, hogy a fogászati alapellátást és az
iskolafogászati ellátást egyéni vállalkozóként kívánja tovább folytatni és ehhez. A változás érinti a
helységhasználati szerződést is.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: a fogászati területi alapellátásra és iskolafogászati ellátásra vonatkozó feladat
ellátási szerződés módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Palota Stefánia
fogorvos kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Palotai Stefánia fogorvos egyéni
vállalkozóként lássa el a fogászati területi alapellátást és az iskolafogászati ellátást
Csévharaszt község közigazgatási területére vonatkozóan.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 89/2016.(IX.28.) önkormányzati
határozattal elfogadott feladat ellátási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: helyiséghasználati szerződés módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Palota Stefánia
fogorvos kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Palotai Stefánia egyéni vállalkozó (székhelye:
1185 Budapest, Szitnya utca 17.) fogorvos részére 2021. december 31-ig a 2212 Csévharaszt,
Ady Endre utca 39/A. szám alatti egészségház fogorvosi rendelőjének térítésmentes
használatát biztosítja a rezsi költségek megtérítése mellett.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 90/2016.(IX.28.) önkormányzati
határozattal elfogadott helyiséghasználati szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
D.) Majális
Keresztény Anikó aljegyző a majális előkészületéről elmondja, hogy a zenés ébresztő és az esti bál:
140 e Ft. Hálós trambulin 100 e Ft, Ivi bohóc 63500 Ft a gyerekeknek. A faesztergályosok, lufis,
katonai gépjármű és amerikai rendőrautó bemutató, foci délután 14-18 óra között. A kérdés, hogy
legyen-e előadó művész vagy ne. Bandika 110 e Ft-ért vállalna fellépést. Az egyház a húst felajánlotta
a főzéshez, de a többi alapanyag biztosítása és a főzés még kérdőjeles.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: az elmúlt évek alatt 15-20 kg hús ment egy bográcsba. A plébánia azt
30-40 kg tisztított, felkockázott húst hozza és a helyszínen csak meg kell főzni. A lángost az egyház
megsüti. Aki részt vesz a rendezvényre kap egy tányér gulyást.
Kovács György alpolgármester: a nyugdíjasok vállalták a gulyás főzését.
Mocsáry Balázs polgármester: az önkormányzat biztosítja a sátrakat, a területet. Az italt kibiztosítja?
E.) Útfelújítás
Mocsáry Balázs polgármester: Megérkezett a támogatói okirat a 20 millió forintról, de csak útburkolat
felújítására lehet felhasználni. A Jókai, Kisfaludy, Akácfa utca útépítésbe tartozik, tehát marad a Petőfi
utca temető felé történő felújítása. 2018. december 31-ig kell a pénzt felhasználni. A földutakra a
tervek májusra elkészülnek – 4 méter széles és egyoldali árokkal - és be lehet pályázatra adni.
F.) Közmeghallgatás
Mocsáry Balázs polgármester április 24-ét javasolja közmeghallgatás időpontjának, addigra a
képviselő-testület a költségvetési zárszámadást elfogadja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2017.(III.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: közmeghallgatás időpontjának meghatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. április
24-én 18,00 órától közmeghallgatást tart a Községháza Dísztermében.

2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a helyben
szokásos módon a lakosságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy Szécsényi Pál faházakat szeretne öltözőnek a
sportpályához. Összesen 3 db kellene + egy zuhanyzási lehetőség. A kapu mögé lehetne elhelyezni, de
oda kell egy labdafogó háló. A szeptemberi szezonkezdésre legalább 1 db kellene. Egy 12 m2-es ára
bruttó 500 e Ft.
Továbbra is kéri a képviselőket, hogy ingatan vásárláson gondolkodjanak, mivel szükséges lenne
gépkocsi tárolás miatt.
Keresztény Anikó aljegyző örömmel tájékoztatja a képviselőket arról, hogy újból lesz közművelődési
közfoglalkoztatott.
Pulisch József képviselő: A környezetvédelmi napon a vadászok részt vesznek?
Mocsáry Balázs polgármester: A térségi fővadász felvette a kapcsolatot az erdészet vezetőjével. A
tagokat értesíteni fogja. Az ÖKOVÍZ 20 m3 szemetet ingyen szállítja el. A következő héten az iskola
mögött elhelyezésre kerül az üveggyűjtő konténer.
Pulisch József képviselő: A Petőfi utcai játszótérnél a játékokat át kellene nézni a garancia letelte előtt.
A drótkötél pályán húzni kell egy kicsit.
Kovács György alpolgármester: A Monori úton megkezdődött a járdaépítés, amihez az anyagot az
önkormányzat biztosítja. A focipályával kapcsolatban elmondja, hogy Pali bácsi rengeteg munkát
fektetett bele és javasolja, hogy cirkusznak ne engedjenek fellépést a területen, mert tönkre teszik a
pályát. Az ingatlan vásárlásról a véleménye, hogy olyat célszerű venni, amit az önkormányzat ki tud
használni, gépjármű tároló, szerszámtároló, esetleg maga a lakás szükséglakásnak megfelelne.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a megjelenést az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2017. április 10.
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