Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. május 25-én megtartott Képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József képviselő.
Igazoltan távol: Szép Hajnalka képviselő, Fodor Imre képviselő.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő jelezte késését.
Hitelesítő: Kovács György alpolgármester, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület határozat
képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Beszámoló a Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2016. évi
munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Ispány János intézményvezető
2. Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
3. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásától
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Éves összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésekről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
6. Rendeletalkotás elismerő cím alapításáról, adományozásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Rendeletalkotás újszülöttek életkezdési támogatásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Az utólagos szennyvízrákötésekről szóló 8/2004.(VIII.13.) ÖR módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. A talajterhelési díjról szóló 11/2004.(IX.17.) ÖR módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. CSÉV-KA
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
12. Az ezévi igazgatási szünetek meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
13. Egyebek (sportpálya öltözője, stb.)
1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat 2016. évi munkájáról
Kléger Gyöngyi családsegítő: a Gyermekjóléti Szolgálat szempontjából a község alacsony kockázati
besorolású. Veszélyeztetett gyerekek kis létszámban vannak. Súlyos szociális lakáskörülmények,
mélyszegénységben élők elenyésző számban vannak Szinten tarthatók szociális segítségnyújtással,
étkeztetéssel. Tanyagondnoki szolgálat, háziorvos, szociális hálóval meg lehet oldani a dolgokat. Az
önkormányzat pénzbeni támogatása nagy biztonságot ad a rászorulóknak.

Pulisch József képviselő: Pozitív kicsengésű a beszámoló, örvendetes, hogy kevés probléma van. Az
önkormányzat és egyház támogatása is hozzájárul ehhez.
Kovács György alpolgármester: Ha valaki bajban van arra törekszik a képviselő-testület az
önkormányzat, hogy segítsenek a megfelelő keretek között. Ön szerint mi lehet a kiváltó oka a
kisgyerekek pszichés állapot romlásának?
Kléger Györgyi: A legjellemzőbb az iskolában a gyermekek beilleszkedési zavara. Az elfogadás a
tolerancia nem jellemző, ez olyan helyzetbe is sodorhatja a gyerekeket, hogy saját magukban kárt
okoznak. Nagyok a követelmények az iskolában. Aki nehezebben tanul annál lelki problémát is okoz.
Mocsáry Balázs polgármester: Megköszöni a családsegítő munkáját. Úgy érzékeli, hogy a
jelzőrendszer és az intézmények közötti kapcsolat fejlődött.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A családok is pozitívan fogadják a családsegítőt. Télen a polgárőrség
és a családsegítő együtt járták körbe a családokat, hogy mire van szükségük. Sok sikert kíván a
további munkához.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
66/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2016. évi munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Monor és Térsége Integrált Gyermekjólét Központ és Szolgálat Csévharaszt Községben
végzett 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról
Keresztény Anikó aljegyző: az előterjesztés azzal egészíti ki, hogy megköszöni a képviselő-testületnek
a 2016. évi anyagi támogatást, amellyel közvetetten a civil szervezeteken keresztül a rászoruló
gyermekek nyári táboroztatását segítette. Jövőre a fiatal kamaszok kerülnek előtérbe, nekik kell
programot készíteni. A bűnmegelőzési koncepció elkészítése is tervezve van.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
67/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tárgy: értékelés a 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló értékelést.
Felkéri az aljegyzőt, hogy az értékelést Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: aljegyző

3. napirendi pont tárgyalása: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: A központi módosítások átvezetésére került sor. Az írásban kiküldött
anyag részletesen tartalmazza mi hova került.
Pulisch József képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítását és azt módosítás nélkül a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (I1.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásától
Mocsáry Balázs polgármester: Az év során ezeket már tárgyalta a testület. 2016-ban szép összeget
tudott az önkormányzat fejlesztésekre, beruházásokra fordítani. Az intézmények zavartalan működése
biztosított volt.
Pulisch József képviselő: Évközben a szükséges módosítások, beszámolók megtörténtek. Jelentős
beruházások valósultak meg az elmúlt évben és mégis kimagasló pénzmaradvánnyal zárták az évet. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik a Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltség 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
tájékoztató megtárgyalása. Nem történt túl költekezés. A választásra kapott állami pénzből kell még
átutalni Péterinek.
Pulisch József képviselő: Péterivel rendeződtek még a ciklus elején meglévő pénzügyi adminisztrációs
problémák. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Kovács György alpolgármester: Korrekt a pénzügyi mérleg. Úgy látja. hogy Péterivel sokkal jobb,
pontosabb a pénzügyi elszámolás.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
68/2017.(V.25) önkormányzati határozat
Tárgy: tájékoztató a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltsége 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltsége
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elszámolásból fakadóan Péteri Község
Önkormányzatát megillető 164.977-Ft átutalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Éves összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésekről
Keresztény Anikó aljegyző: 2016-ban is a Vincent Auditor Kft. látta el a belső ellenőrzési feladatokat.
Tavaly az iparűzési adó volt ellenőrizve, 10 vállalkozó kerül behívásra. Az ellenőrzés a vállalkozóknál
tárt fel hiányosságot, az adóhatóság munkáját jónak tartották, dicséretet kaptak.
Pulisch József képviselő: Kimondottan önkormányzatokat auditálnak?
Keresztény Anikó aljegyző: Nem, vállalkozókat is ellenőriznek, de munkájuk főprofilja az
önkormányzatok.
Kovács György alpolgármester: Örvendetes, hogy mindent rendben találtak. Jónak tartja a vállalkozók
ellenőrzését, hiszen a hiányosságokra ez által felhívják a figyelmet.
Pulisch József képviselő: Az önkormányzatnál előbb elkezdődött a szemléletváltás azáltal, hogy
támogatják a vállalkozókat és nem a büntetés a cél.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
69/2017.(V.25) önkormányzati határozat
Tárgy: a belső ellenőri 2016. évi összefoglaló jelentés
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vincent
Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) Csévharaszt Községre vonatkozó 2016. évi, éves belső
ellenőri összefoglaló jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,
6. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás elismerő cím alapításáról, adományozásáról
Mocsáry Balázs polgármester: Az előző ülésen merült fel az igény, hogy készítsenek
rendelettervezetet a következőkről: „Tiszta udvar, rendes ház”.
Pulisch József képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: A rendelet megalkotását a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság nem támogatta. Nem tartják időszerűnek, véleményük szerint
konfrontációt okozna. Az erre az elismerő cím díjazására fordított összeget inkább a község
szépítésére kellene költeni.
Kovács György alpolgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták, mindenki elmondta mi szól
mellette és ellene. A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy ezt az összeget a falu díszítésére lehetne

fordítani. A virágdíszítés mellett dekorációval lehetne a mindenkori ünnepet jelképezni. A jogszabály
azt mondja, hogy a képviselőnek a hozzátartozója, vagy aki részt vesz az elbírálásban, annak a közeli
hozzátartozója nem vehet részt a pályázaton, ezt nem tartja igazságosnak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
70/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: „Tiszta udvar, rendes ház”
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelettervezet megalkotására készített
előterjesztést, és úgy dönt, hogy az elismerő cím alapítására és adományozására vonatkozó rendeletet
nem alkotja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás újszülöttek életkezdési támogatásáról
Mocsáry Balázs polgármester: Ez egy új rendelet, amivel is az önkormányzat szeretné ösztönözni a
fiatalok, családokat, hogy gyermeket vállaljanak. A támogatást 2 évre visszamenőlegesen lehetne adni.
Pulisch József képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta ezt a rendeletet is, mivel a költségvetést is érinti. A bizottság 2 kiegészítéssel elfogadásra
javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek. A támogatás összegét nem forintosította, ha nem a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott életkezdési támogatásra meghatározott összeg 50
%-a legyen. A másik kiegészítés, hogy a kérelmező nyilatkozzon, arról, hogy 1 éve életvitelszerűen a
községben lakik.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
az újszülöttek életkezdési támogatásáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
17,35 órakor Tóthné Rakusz Julianna képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 5 fővel folytatja
tovább a munkát.
Pulisch József képviselő: A bizottságnak volt még egy javaslata, hogy a Csévharaszti első osztályba
beiratkozó gyerekek kapjanak egy egyszeri támogatást, erről hozzon egy rendeletet a képviselőtestület.
Mocsáry Balázs polgármester. Volt már erre próbálkozás és nem igazán váltotta be a hozzáfűzött
reményeket.
Kaszaláné Bán Anikó javasolja, hogy most kellene erre vonatkozóan döntést hozni.
Kovács György alpolgármester: Az újszülöttek támogatásával egyetért, de az elsőosztályosokra
vonatkozóan nem biztos, hogy rendelet kell egy iskola kezdési támogatás megállapításához.

8. napirendi pont tárgyalása: Az utólagos szennyvízrákötésekről szóló 8/2004.(VIII.13.) ÖR
módosítása
Pulisch József képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: a Bizottság egy módosítással fogadta el a
rendeletet. Mivel a közműfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában a részletfizetési kedvezmény
időtartamát 24 hónapra felemelték, akkor javasolják, hogy az önerős rákötéseknél a figyelembe vehető
költséget 70%-ról emeljék fel 80%-ra.
Kovács György alpolgármester: Ez egy nagy segítség azoknak, akik még nem kötöttek rá a csatornára.
Motiváló hatása lehet, hiszen a részletfizetési idő 12 hónapról 24 hónapra emelkedett, valamint a
figyelembe vehető költség 80 %-a beszámításra kerül.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a Csévharaszt község területén történő utólagos szennyvízrákötések rendjéről szóló
8/2004.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
9. napirendi pont tárgyalása: A talajterhelési díjról szóló 11/2004.(IX.17.) ÖR módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: A koncepció lényeges eleme, hogy legyen egy egységes személet,
mely alapján a talajterhelési díjmentességet kérők egy logika mentén lennének elbírálva, illetve a
kedvezmény mértéke is le lett szabályozva.
Pulisch József képviselő: Ez egy jogszabályi keretek között leszabályozott rendelet. Módosító
javaslata a bizottságnak, hogy aki kevesebbet fogyaszt 50%, aki többet fogyaszt az 25 % kedvezményt
kapjon.
Mocsáry Balázs polgármester: Talajterhelési díj mértéke alapján nem lehet megmondani, hogy milyen
mértékben szennyezi a talajt. Aki kedvezmény iránti kérelmet nyújt be annak kevés a jövedelme. Ha
valakinek 80 e Ft a talajterhelési díj, ha annak 25%-át elengedik (20 000 Ft) akinek 40 e Ft-ot kellene
fizetni, annak elengedik az 50-át (20 000 Ft), tehát mind a kettő ugyanakkora támogatást kap. Az
eredeti javaslat szerint aki 80 e forintot nem tud befizetni az fizessen 40 e Ft, akinek 40 e forintot
kellene fizetni az fizessen 30 e Ft-ot, ezzel lehetne növelni a talajterhelési díj befizetését.
Pulisch József képviselő: Javasolja, hogy az alapnál fizessen 50%-ot és a fölötti résznek a 25 %-át.
Tehát az 57 000 Ft-ig mindenki megkapná az 50%-ot, aki fölötte fogyaszt, annak már csak a 25-%-át.
Kovács György alpolgármester: Most a jövedelemhatár kiesett a rendeletből, kérelmet nem kell
benyújtani a kedvezményre, mert alanyi jogon jár, bevallást kell benyújtani és az alapján kapja a
mentességet.
Pulisch József képviselő: A 200 % legyen 250 %, addig legyen 50% és felette……
Hosszas vita után a polgármester szavazásra teszi fel a módosításokat:
Mocsáry Balázs polgármester szavazásra teszi a módosító indítványt, a kiküldött előterjesztés 4§ 2-3
bekezdésében a 200 % helyett 250% kerüljön A 2) bekezdésben: 50 %-os díjkedvezmény illeti meg
azt a kibocsájtót, akinek a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

A 3) bekezdésben: 25%-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsájtót, akinek a talajterhelési díj
fizetési kötelezettsége meg haladja a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a módosításokat elfogadták.
A képviselők a módosításokkal 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló
11/2004.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
10. napirendi pont tárgyalása: CSÉV-KA
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: 2016. szeptemberig támogatták az önkormányzatok a CSÉV-KA Kf-t,
mivel akkor fejezte be a hulladékszállítást. A kft-nek még utána származott bevétele. Ebben az évben
7,5 millió forintot fizetett mindkét önkormányzat, ha ezt a kölcsönt átminősítik vissza nem térítendő
működési támogatássá, akkor a könyvelők ezt ki tudják vezetni a mérlegből, majd lehet dönteni, hogy
mi legyen a kft-sorsa. Ez az összeg tulajdonképpen egy támogatás volt a lakosság felé.
Pulisch József képviselő: Ez az összeg tulajdonképpen a szemétszállítási díj különbözet. Ezt
hosszútávon nem tudta volna fizetni az önkormányzat. A lakosság által be nem fizetett összegről van
szó. A Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek tagi kölcsön átminősítését.
Kovács György alpolgármester: Eddig így tudott működni ez a Kft, hogy az önkormányzat fizette ezt a
különbözetet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
71/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: CSÉV-KA Nonprofit Kft. tagi kölcsönének átminősítése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2014. évtől
kezdődően összesen 11.279.128 forint tagi kölcsönt nyújtott a CSÉV-KA Nonprofit Kft.
részére, működésének biztosítása érdekében.
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a CSÉV-KA Nonprofit Kft. az 1) pont szerinti tagi
kölcsön összegéből 2017. március 31. napjáig 3.855.355 forintot visszafizetett.
3) A Képviselő-testület a tagi kölcsön fennmaradó részét, azaz 7.423.773 forintot átminősíti
vissza nem térítendő működési támogatássá.
4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az átminősítés kapcsán a CSÉV-KA Nonprofit Kftnek Csévharaszt Község Önkormányzata vonatkozásában fennálló tartozása megszűnt, vele
szemben további követelése nincs.
5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a CSÉV-KA Nonprofit Kft.
vezetőjét és Kakucs Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. napirendi pont tárgyalás: A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
arról szól, hogy a hosszú nyitva tartás napot szerdáról hétfőre kerül. Ezzel is igazodunk a
székhelytelepüléshez és környékbeli településeken is ez már bevett gyakorlat. Ez a módosítás július 1től lesz hatályos, addigra a lakosság széles körben tájékoztatva lesz a változásról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
72/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület jóváhagyja – a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – a
Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
2) A Képviselő-testület elfogadja – a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal – a
Péteri Közös Önkormányzat Hivatal 1) pont szerinti módosítással jóváhagyott egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
12. napirendi pont tárgyalása: Az ez évi igazgatási szünetek meghatározása
Mocsáry Balázs polgármester: A nyári igazgatási szünet augusztus 14-től augusztus 18-ig, a téli
igazgatási szünet december 20-tól december 29-ig. Természetesen telefonos ügyelet van.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
73/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: igazgatási szünet elrendelése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §(3) bekezdése alapján a Péteri Közös Önkormányzati
Hivatal Csévharaszti Kirendeltségén az alábbi időszakokban igazgatási szünetet rendel el:
a) 2017. augusztus 14-től - 2017. augusztus 18-ig
b) 2017. december 20-tól - 2017. december 29-ig (6 munkanap)
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy igazgatási szünetről a lakosságot
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

13. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Óvoda radiátor csere
Mocsáry Balázs polgármester elmondja: A tartalék terhére javasol 900 e Ft-ot az óvoda radiátor
cseréjére. Kér árajánlatot kért be az óvoda. Az egyik 1.200 e Ft a másik 800 e Ft. Javasolja, hogy helyi
vállalkozótól is kérjenek árajánlatot, ha minimálissal ad magasabb 800 e Ft-nál, akkor helyit bízzanak
meg a munka elvégzésével.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
74/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Óvoda radiátor csere
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsergő Napközi Otthonos
Óvoda radiátor cseréjére 900 000 Ft-ot biztosít a költségvetési rendeletben meghatározott
tartalék terhére.
Megbízza a polgármester, hogy a költségvetés módosításakor az átvezetésről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester. Az önkormányzat és egészségház festése be van tervezve. Három
cégtől kérnek árajánlatot, a következő ülésen ki lehet választani a kivitelezőt. A tanévzárót követően
az iskola nagyépületével kezdődik az energetikai pályázat megvalósítása. Tornaterem, egészségház,
napközi és végül a hivatal.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Mit tegyen az iskola, hogy elindulhasson a szolgálati lakás
átalakítása?
Mocsáry Balázs polgármester: Ezt a Klikkel meg kell beszélni, ez nekik is érdekük nem csak az
önkormányzaté.A költségvetés tervezésénél szó volt a mozgatható színpad megvalósításáról, sajnos
nem lehet, mivel a tornaterem szerkezetét megbontaná.
Az útépítések, zebratervek készülnek, az engedélyekre kell várni. A kamerákkal kapcsolatban
elmondja, hogy a bejárás megtörtént, az oszlopok megvásárlásra kerültek. Oszlop kerül a
Csillagsarokra, Nyáregyházi úton a húsbolt elé, Kossuth-Petőfi utca sarkára. A jeladó a
templomtoronyra fog kerülni, a hivatalban a galériában fog kerülni maga a berendezés. A Petőfi
utcában az útkorlátozása is folyamatban van, az oszlopok megvannak, a kresztáblák a napokban
érkeznek. Vadkamerák megvásárlásra kerültek. Az óvodába a szennyvízakna kiváltására 500 e Ft-lett
betervezve, de ezt a keretet valószínűleg túllépik. Javasolja, hogy a Trianoni megemlékezés június 2án kerüljön megtartásra, mivel hosszú hétvége következik, és sokan elmennek pihenni. Június 12-én
17 órakor lakossági fórum lesz az arculati kézikönyvvel kapcsolatban, a főépítész is jelen lesz. A
szüreti felvonulás szeptember 16-án lesz.
B.) Sportpálya öltözője
Mocsáry Balázs polgármester: Az öltözők ügyében valamilyen döntést kellene hozni. Szécsényi Pál
szerint megvan a csapat és a vezetés is.
Kovács György alpolgármester: Egy felelősségteljes döntés, hogy mennyi pénzt tesznek még bele a
sportpályába illetve a foci csapatba. A cél a fiatalok sportolásának támogatása. Egy becsületes,
tisztességes kiállású csapat kell, aki nem linkeskedik, akik méltó módon felkészülnek. Javasolja, hogy
többtagú legyen a vezetőség és legyen benne fiatal is, aki a fiatalok szervezésében, irányításában
tekintélyt parancsoló személy. Olyan személy is legyen benne, aki a pályázati lehetőségeket, szponzori

megkereséseket elvégzi, hogy hosszútávon ne csak az önkormányzat pénze legyen benne. Ha látja,
hogy működik a csapat, akkor támogatni valónak tartja a faházak megvásárlását, amit más célra is fel
lehet használni.
Mocsáry Balázs polgármester: Ha a technikai feltételeke megteremti az önkormányzat, mi a garancia,
hogy jövőre is működni fognak.
Szécsényi Pál: Egy évig 2 csapat képviselte Csévharasztot. A pályázati lehetőséget sajnos elbukták.
Most már utolsó lehetőség van mind létszámban és mindenben. Most összeállt egy értelmes csapat: 10
fő csévharaszti, 4 fő pándi, 4 fő monorierdei és 6 fő ceglédberceli. Az önkormányzat részéről
kapcsolattartó Kovács György alpolgármester lenne. Szerződést kötnek minden játékossal, ez is
ösztönzőleg hatna. Mindehhez kellene az infrastruktúra, öltözők, labdafogó hálók. Nagyobb kiadás
lenne a játékosok igazolása. Természetesen tagdíjat is szednének. A pálya karbantartása is rengeteg
munkát igényel. Utánpótlásnál létszám probléma van, a községben kevés a gyerek.
Mocsáry Balázs polgármester: A futball csapat indításához kell öltöző, biztosítani kell azok
vízellátását, berendezését, labdafogó háló, ami összességében kb: 2 millió forint lenne. A csapat
működtetése is további pénzt igényel majd (igazolások, útiköltség, mezek). Ezt most felvállalja az
önkormányzat?
Pulisch József képviselő: Mi van akkor, ha vasad elhívja a focistákat, mivel ott pénz van, csak játékos
nincs.
Szécsényi Pál: Ez a veszély nem fenyeget, a 24-es keret biztosan meg van és marad is.
Pulisch József képviselő: Az öltözőket más alkalommal is lehet használni, ha a focicsapat nem is
működik.
Kovács György alpolgármester: Kell egy garancia, kötelezettségvállalás a csapat részéről. Látni kell a
jövőképet. Kell egy megállapodás, hogy egy szezont itt maradnak a községben.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A faház vásárlását támogatja. A csapatra akkor költsenek, ha
működik a csapat.
Mocsáry Balázs polgármester úgy érzékeli, hogy a képviselő-testület tagjai támogatják a faház
megvásárlását, a mérete minimum 16 m2 lenne. Meg kell majd nézni, hogy egy –egy zuhany kabint
milyen módon lehet elhelyezni a faházba. Június 2-ig keres az interneten lehetőségeket, árakkal együtt
és az ünnepség után megbeszélik.
C.) Marhatelep
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket a marhatelepről. Változás a rendezési tervet
nem érinti. Amit eredetileg Vasadra terveztek az átkerül Csévharasztnak a Vasadi határához, tehát a
vágóhídi része, ugyan akkor lemarad az a terület, ami főúthoz közel esik. A beruházást egyetlen
helyrajzi számra helyezik át.
D.) Birkózó Egyesület kérelme
Pulisch József képviselő: Birkózók 400 e Ft helyett 500 e Ft-ot kértek a civilszervezetek pályázatának
beadásakor, nem indokolta a többlet igényét, így 400 e Ft-ot kapott. A rendelet szerint plusz
támogatást évközben nem lehet kérni. Javasolja, hogy más módon, címen kapjon támogatást erre a
rendezvényre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

75/2017.(V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Birkózó Sportegyesület kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszti
Birkózó Sportegyesület önkormányzati támogatás kiegészítésére vonatkozó kérelmét, és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Sportegyesület 2017. évi önkormányzati támogatását további összeggel
kiegészíteni nem kívánja, viszont a 2017. május 31-én megrendezésre kerülő II. Grundbirkózó
versenyen részt vevő és díjat nyerő gyermekek megjutalmazását 30.000 forint erejéig
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A Petőfi utcába a tervezetnél 1 db lámpával kevesebbet szereltek fel.
A Csillagsaroknál az útépítés során ki lesz szélesítve az út? A lekanyarodást nagyban segítené. A
Széchenyi-Móra F. utca kereszteződést kátyúzni kell. Javasolja, hogy olyan ütemezésben, mint a
karácsonyi díszvilágítás, a Petőfi és Kossuth utcákban a villanyoszlopokra kerüljenek virágok. A
fűnyíró traktor a közúton nem közlekedhet, ezért is kellene egy utánfutó, amivel lehet szállítani a
kistraktort. A tornaterembe egy új takarítógép is kellene.
Pulisch József képviselő: Valóban a Petőfi utcába 5 db lámpa lett tervezve és 4 db került felszerelésre?
A Zrínyi és Jókai utca elejét is kell kátyúzni.
Kovács György alpolgármester: Lesz belterületi útfelújítás, aszfaltozás, addig fel kell mérni, hogy
melyik utcákat kell kátyúzni.
Cseszlai Sándor: A tornateremben rendszeresek a rongálások, a belső ajtók szét vannak rugdosva. már
az iskolaigazgatónak is jelezte. A csempe le van verve a falról.
Kovács György alpolgármester: Ezen változtatni kell.
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. június 6.
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