Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. április 27-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztyén Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József
képviselő, Fodor Imre képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Hitelesítő: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozat képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Beszámoló a Monori Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Kristóf Sándor tű. őrnagy, parancsnok
2. Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi bűnügyi és rendészeti
tevékenységéről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Zahorecz Sándor r. alezredes, mb.
kapitányságvezető
3. Beszámoló a Csévharaszti Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Kaszaláné Bán Anikó elnök
4. A Balla Károly Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére benyújtott
pályázat véleményezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó ajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Egyebek (dabasi mentősök, CSÉV-KA, ….)
1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Monori Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
Kristóf Sándor tűzoltó őrnagy: Az írásban kiküldött beszámolóhoz kiegészítésként elmondja,
hogy 12 esetben volt tűzesethez riasztás a községben, ebből 2 alkalommal kellett beavatkozni,
a többi téves jelzés volt. A Nyáregyházi út 51. szám alatt lévő Monortáp Kft. tűzjelzője jelez
be, de a hiba kijavításán már dolgoznak. Műszaki mentésre 3 alkalommal került sor. Jó dolog,
hogy a Nyáregyházi Önkéntes Tűzoltókkal a kapcsolatot felvették, ezt jelzi, hogy a műszaki
mentésnél ők voltak elsőként jelen. A tűzcsapokat, tűzivíz tárolókat folyamatosan ellenőrzik.
A munkájuk során elsődleges cél a prevenció, a megelőzés. Sokkal könnyebb egy eseményt
megelőzni, mint a bekövetkezett eseményt felszámolni és a károkat enyhíteni.
Kovács György alpolgármester: megkérdezi, hogy a monori katasztrófavédelmi kirendeltség
végez kéményseprést, kémény ellenőrzési tevékenységet vagy csak a tűz után vizsgálja a
helyszínt. Ha felülvizsgálatot kér egy lakos, akkor kérheti-e az ellenőrzést?

Kristóf Sándor: Kéményseprő ipari szolgáltatást felügyelőszerv működik a katasztrófavédelem.
Ketté kell választani a lakossági és a céges szolgáltatást. A céges esetében megmaradt a Magyar
Kémény Kft. Lakosság szempontjából a tűzoltói tevékenység és a kéményseprés két dolog. Ha
tűz van, akkor a tűzoltók végzik elé az ellenőrzést.
Pulisch József képviselő: Konkrét gyakorlatot szoktak tartani az állománynak, hogy mennyi a
kivonulási idő a Monortáphoz?
Kristóf Sándor: Igen vannak gyakorlatok és többrétű az ellenőrzés. Állományi gyakorlatokat is
tartanak.
Pulisch József képviselő: Milyen tűzvédelmi fokozatba tartozik a volt állami gazdaság területe?
Kristóf Sándor: A Monortápnál nem csak malom működik, hanem nagy csarnokkal is
rendelkezik. Természetesen ellenőrzéseket, gyakorlatokat is tartanak. Helyi szintű parancsnoki
ellenőrző gyakorlat is volt.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Ha kéményt szeretne ellenőriztetni, hogy hol kell jelezni,
hova kell fordulni?
Kristóf Sándor:Kéményseprő ipari tevékenységgel kapcsolatban van egy honlap, ott kell
jelezni: kemenysepro@katasztofaved.hu.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy télen törzsvezetési gyakorlat volt Csévharaszt,
Nyáregyháza és Vasad bevonásával, amit kisebb hibával teljesítettek. Megköszöni a tűzoltóság
egészéves munkáját.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

48/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2016. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi bűnügyi és
rendészeti tevékenységéről
Zahorecz Sándor r. alezredes elmondja, hogy 2015/2016-ban pest megyében csökkent a
bűncselekmények száma és ugyan ez mondható el öt éves távlatban is. A jobb közbiztonsághoz
pénz is kell. Javult a nyomozási eredményesség is. Ezek az eredmények a polgárőrséggel az
önkormányzat együttműködésével, összefogással lehetett elérni.

Pulisch József képviselő: Megköszöni a rendőrség munkáját, hiszen a község lakói
biztonságban érzik magukat. Csévharaszt képviselő-testülete döntött a kamera rendszer
kiépítéséről, ami hozzá fog járulni a még jobb statisztikához.
Zahorecz Sándor r. alezredes: Támogatja a kamera rendszert, nem csak a megelőzésben, de a
felderítésben is segítséget nyújthat.
Kovács György alpolgármester: A községben a közlekedési kultúrán kellene javítani. Hosszú
hétvégén az ittas vezetés, gyorshajtás is jellemző. A községbe bevezető utaknál jellemző az
illegális hulladék lerakás, benne veszélyes hulladékkal is. Javasolja a szabadnapos rendőri
tevékenység során erre is legyenek figyelemmel.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Megköszöni a rendőrség munkáját, kiemelten a pilisi
rendőrőrs munkáját, akik a szabadnapos rendőri tevékenységet is ellátják a községben.
Pulisch József képviselő: A szabadnapos rendőri szolgálattal kapcsolatban van változás, mert
mostanában nem látja őket?
Zahorecz Sándor r. alezredes: Most van egy kicsi leállás, mivel az adminisztráció területén
mulasztás történt. Ennek helyre állítása után folytatódni fog a szolgálat. A közlekedési kultúrát
illetően elmondja, hogy jelentősen csökkent a balesetek száma. Az ittas vezetések száma
viszont növekedett. Az illegális hulladék lerakásra oda fognak figyelni.
Mocsáry Balázs polgármester: Elégedett a körzeti megbízott és a pilisi rendőrőrs munkájával.
Tóthné Raksz Julianna képviselő: úgy érzi egyre nyitottabb a rendőrség az iskola irányába.
Ellenőrzikték az iskolába kerékpárral járó gyermekek kerékpárjait.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
49/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2016. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Monori Rendőrkapitányság 2016. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Csévharaszti Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Kaszaláné Bán Anikó polgárőr elnök: A polgárőrök a szabadidejüket áldozzák fel, hogy a falu
lakossága biztonságba érezze magát Változó a szolgálati idő, hisz mindenki dolgozik, ezért
néha nehéz a szolgálat ellátása. Rendőrséggel nagyon jó a kapcsolata a polgárőrségnek mióta a
szabadnapos rendőr is tevékenykedik a községben.

Pulisch József képviselő: Megköszöni a polgárőrség munkáját. Mi indukálja a szolgálati idők
óraszámainak ingadozását? Létszám probléma, vagy nem volt feladat? Van fix óraszám? A
szolgálati kerékpárok használatára elő van írva, hogy, mikor használják?
Kaszaláné Bán Anikó: Pénteken, szombaton törekszenek mindig szolgálatot adni. Mindenki
szabadidejében végzi ezt a feladatot, tehát szabadság ideje alatt lehet, hogy több szolgálatot is
be tud vállalni. Természetesen 24 órás telefonos ügyelet is van, amin mindig elérhető a
polgárőrség. A kerékpárokat főleg rendezvényeken használják. Jó idő estén az autós járőrrel
együtt van kint.
Pulisch József képviselő: Van valami koncepció, hogy mi a feladata, merre járőrözzön a
szabadnapos rendőr? Javasolja, hogy inkább a község belsejében történjenek az igazoltatások,
ne a falu szélén.
Kaszaláné Bán Anikó: A szolgálat 6 órájába próbálnak mindent belezsúfolni, igazoltatás,
külterület ellenőrzése.
Mocsáry Balázs polgármester: A beszámolóban szereplő 7500 szolgálati órát soknak tartja,
megtévesztő. Reálisnak 600 órát tart. Gépkocsi szolgálati óraszámát kell nézni, amikor
ténylegesen megy az autó. A menetlevél írását kiváltja a GPS. Meg lehet nézni, hogy 2016.
04.12-én hol volt az autó?
Kaszaláné Bán Anikó: Természetesen meg lehet nézni.
Kovács György alpolgármester: Örül, hogy a polgárőrség és a rendőrség kapcsolata jó. Valóban
nehéz a szolgálatot összeállítani. Örömmel látja, hogy a pályázati lehetőségeket is figyelemmel
kísérik. Szolgálati óraszám, amikor kimegy egy autó szolgálatba, ha személyre bontják le már
mást fog mutatni.
Mocsáry Balázs polgármester: Tisztségviselők mandátuma mikor jár le?
Kaszaláné Bán Anikó: Eben az évben, októberben.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Megköszöni a polgárőrség munkáját, minden iskolai
rendezvényen segítik az iskola munkáját.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:

50/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Polgárőrség 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Csévharaszti Polgárőrség 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: A Balla Károly Általános Iskola intézményvezetői
munkakörének betöltésére benyújtott pályázat véleményezése
Mocsáry Balázs polgármester: Öt évvel ezelőtt zárt ülés és titkos szavazás volt, mert az
önkormányzat jogában volt az intézményvezetőnek a megválasztása, most ez a jog átkerült a
Monori Tankerülethez. A képviselő-testületnek véleményezési jogát meghagyta.
Kovács György alpolgármester: Nagyon jó, komoly a pályázat, referencia értékű. Nagy
felelősség egy iskola igazgatójának lenni és egyben dicsőség is. Sokat számít, ha egy igazgató
szigorú, precíz és ezt a kollégáitól is megköveteli. A szülő és iskola kapcsolata is attól jó, ha a
problémákat közösen meg tudják oldani. Az önkormányzatnak nem feladata az iskola
fenntartása, de a jövőben is támogatni fogja az iskola működését.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Malik Károlyt a nagy tapasztalata maximálisan alkalmassá
teszi a feladat ellátására. Teljesen reálisan vázolta az iskola helyzetét. A tervek reálisak,
megvalósíthatók.
Pulisch József képviselő: Minden végzős diák felvételt nyert az általa választott középfokú
intézménybe, tehát megfelelő a képzés az iskolában. Javasolja megoldani még ebben a
ciklusban az informatika terem kialakítását és a WC problémát is.
Malik Károly iskolaigazgató: Az önkormányzat a tulajdonos a fenntartását vette át az állam.
Megköszöni az önkormányzat támogatását, amit az előző évben is több millió forintban lehetet
mérni. A beadott energetikai pályázat megvalósulása esetén több évre megoldódik az iskola
gazdaságosabb működtetése. Talán a volt szolgálati lakás egy részéből ki lehetne alakítani egy
vizes blokkot, a másik feléből informatikai terem lehetne. A számítógépeket is 1-2 éven belül
le kell cserélni.
Pulisch József képviselő: A költségvetésbe valamilyen formában be kell tenni, mivel most lesz
az energetikai felújítás.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Mindenre kiterjedő a pályázat. A mostani gyerekeknek a
szüleit is tanította és ez valahol előnyt jelent. Az iskola minden évben fejlődik, ezért sem érti
azokat a szülőket, akik másik iskolába íratják a gyermeküket. Nagyon a sok versenyen
eredményesen vesznek részt a tanulók. A tovább tanulni akaró gyerekek minden esetben
felvételt nyernek. A vizesblokk felújítása nagyon fontos, ha adott a lehetőség meg kell
csináltatni.
Malik Károly iskolaigazgató: Nem érti a gyermekek másik iskolába való elvitelét, mivel
bebizonyosodott, hogy az elvitt gyermekek a másik iskolában gyengébb eredményeket érnek
el. A 6 osztályos gimnáziumba való felvételek száma is bizonyítja, hogy az alsós tagozat egy
biztos alapokat ad és erre épít a felső tagozat. A gimnáziumban, középiskolákban is jól
végeznek a csévharaszti gyerekek.
Pulisch József képviselő: Ebben az évben hogy alakul az elsőosztályosok beíratása?
Malik Károly iskolaigazgató: Sajnos ebben az évben sem tudnak első osztályt indítani. Az
óvodában 7 gyerek maradt vissza.

Mocsáry Balázs polgármester: A pályázati anyagban minden részletesen le van írva. Rá kell
nevelni a gyerekeket, hogy szakmát tanuljanak nem szégyen a szakma. Javasolja, hogy a
továbbiakban az iskola és az önkormányzat között legyen tartalmasabb a kapcsolat. A
kerékpárral járó gyermekeknek láthatósági mellényt fog vásárolni az önkormányzat. A
vizesblokkal kapcsolatban meg kell nézni. hogy a tankerületnek vagy az önkormányzatnak a
feladata a felújítás.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A játszótér építésénél az iskola udvarán lévő csúszdának a
cseréje is betervezésre került és még sem cserélték ki.
Mocsáry Balázs polgármester: Aki a játszóteret készítette annak kellett volna megnézni a
csúszdát. Egyszer megnézte, de nem volt nyitva az iskola.
Pulisch József képviselő: A játszótér garanciális bejárása során is meg tudja nézni.
Szép Hajnalka képviselő: Minden elismerése, tisztelete a pedagógusoké, akik ezt a pályát
választották.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
51/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: intézményevezetői pályázat véleményezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a
Balla Károly Általános Iskola intézményevezetői munkakörére benyújtott
pályázatot, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§(4)
bekezdésének h) pontja alapján az alábbi véleményt alakította ki:
A Képviselő-testület támogatja Malik Károly intézményvezetői kinevezését.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a Monori
Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: A településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó
ajánlatok értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: Három cégtől lett árajánlat kérve. A megkeresett tervezők közül
a VÖLGYZUGOLY Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. küldött ajánlatot, 1 millió + áfa
összegért. A jogszabály erre a célra 1 millió forintot ad, azt nem lehet tudni, hogy ebből az
összegből mennyit osztanak le a jelentős ipartűzési adóval rendelkező településekre.
Pulisch József képviselő: A főépítész is pozitívan beszélt erről a cégről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

52/2017.(IV.27) önkormányzati határozat
Tárgy: megbízás településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésére
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a
VÖLGYZUGOLY Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. tervezési árajánlatát és az
alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület megbízza a VÖLGYZUGOLY Műhely Területfejlesztő és
Tervező Kft-t (2083 Solymár, Bimbó utca 20., adószáma: 13634333-2-13, képviseli:
Ferik Tünde ügyvezető) Csévharaszt Község Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi rendeletének elkészítésével és a vonatkozó eljárások lefolytatásával.
2) A Képviselő-testület a tervezési díj (1.000.000-Ft+Áfa) összegét az Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti tervezési
szerződés aláírására.
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a VÖLGYZUGOLY
Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Dabasi mentősök támogatása
Mocsáry Balázs polgármester: Nem figyelték a civilszervezetek támogatásának beadási idejét,
így március 31-ét követően adták be támogatási kérelmüket. Javasolja, hogy a falunapi részvétel
kikötésével adjon a képviselő-testület 50-80 e Ft támogatást.
Kovács György alpolgármester: Jónak tartja, hogy a mentősök támogatását ne vonják be a
civilszervezetek támogatásába. 50 e Ft-ot javasol megállapítani.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: 80 e Ft-ot javasol.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
53/2017.(IV.27) önkormányzati határozat
Tárgy: DKMK Nonprofit Kft. támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DKMK Dabas és
Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Lakos dr utca
30., képviseli: Dr. Talabér János) részére, 2017. évre vonatkozóan 80.000 forint
támogatást állapít meg.

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a DKMK Nonprofit Kft.
képviselőjét értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
B.) CSÉV-KA Kft.
Mocsáry Balázs polgármester: 1-2 héten belül az ügyvéddel közösen le kell ülni, egy
jegyzőkönyvet kell felvenni arra vonatkozóan, hogy a kölcsön összegeket amit a két
önkormányzat befizetett, azt vissza nem térítendő kölcsönné módosítja, azért, hogy a mérlegben
ne legyen kintlévőség, Legalább nullás legyen a mérleg. A képviselő-testület utána dönthet,
hogy megszűnjön ez a kft. vagy új funkcióval megmaradjon Csévharaszti tulajdonban.
C.) Sportegyesület
Mocsáry Balázs polgármester: A felnőtt csapatba 8-10 fő van, ilyen létszámmal nem lehet
bajnokságon indulni. Ha indulni akar, akkor 1,5 millió forintot kellene rákölteni öltözőre,
zuhanyzóra, labdafogó hálóra. Javasolja a májusi ülésen térjenek vissza a kérdésre.
Kovács György alpolgármester: Az elképzelés az volt, hogy Pali bácsi a szakmai vezető, egy
másik ember lenne az edző, aki egy szakosztálytól hozna játékosokat a csapatba. Ide meccset
nem lehet összehívni, míg nincs öltöző. Egyelőre máshol rendezzék meg a mérkőzéseket, ahol
van öltöző. Ha ősszel úgy látjuk, hogy működik a csapat lehet gondolkodni az öltözőn,
zuhanyzón.
Pulisch József képviselő: Támogatja a polgármester javaslatát, mivel nem kis összegről van szó
és nem igazán működik a csapat. Lehet, hogy a fiatalság felé kellene nyitni és később lenne
belőlük a felnőtt csapat.
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy kerüljön előkészítésre egy olyan rendelet, ami
arról szólna, hogy, minden Csévharaszton állandó lakással rendelkező fiatal pár
gyermekszületésekor kapna az önkormányzattól babakötvényt.
Fodor Imre képviselő javasolja, hogy legyen a faluban tiszta udvar, rendes ház pályázat.
Keresztény Anikó aljegyző: A májusi ülésre előkészíti.
Pulisch József képviselő: Ebben az évben van Balla Károly születésének 225. évfordulója, a
posztumusz díszpolgári díjat most kellene átadni a még élő hozzátartozónak. Javasolja, hogy a
puszta templomnál legyen kaszálás májusban. Felhívja a figyelmet, hogy a temető felé van egy
nyomókút, ami télire le van zárva, jó lenne most már megnyitni. Továbbá javasolja, hogy a régi
vadkamerák helyett 2 db új kerüljön vásárlásra. El kell gondolkodni azon, hogy egy 4-6 órában
foglalkoztatott személyt kellene foglalkoztatni, mivel a közmunkások száma jelentősen
csökkent.
Mocsáry Balázs polgármester: Kedden érkezik a kistraktor, majd meglátják, hogy milyen
hatékonysággal fog működni. Jövőre elképzelhető, hogy nem lesz közmunkás.
Szép Hajnalka képviselő: A Petőfi utcában az új aszfaltos úton vékony repedések vannak végig.

Mocsáry Balázs polgármester: Műszaki ellenőrrel végig mennek, ellenőrzik, mivel 3 év
garanciát vállaltak.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, Mocsáry Balázs polgármester
a nyílt ülést 20,10 órakor bezárta. Az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódott, melyről
külön jegyzőkönyv készült.
Csévharaszt, 2017. május 11.
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