Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. június 22-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, Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Anyakönyvi eseményekről, díjazásokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
2. Beszámoló a házi segítségnyújtásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Iványi Margit intézményvezető
3. Beszámoló a védőnői munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Parádi Rozália védőnő
4. Beszámoló a központi orvosi ügyelet munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Rédei József ügyvezető
5. Beszámoló a könyvtár munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Damner Erzsébet intézményvezető
6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Kezességvállalás a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Testvértelepülési megállapodás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. CSÉV-KA beszámoló megtárgyalása és döntés a megszüntetése, működtetése tárgyában
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. Sportpálya fejlesztése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. Épületek festésére beadott ajánlat értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
12. Útfelújításra beadott árajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Keresztény Anikó aljegyző
13. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Anyakönyvi eseményekről, díjazásokról szóló rendelet megalkotása
Keresztény Anikó aljegyző: A Pest Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással fordult a
megyében lévő Önkormányzatokhoz az anyakönyvi tárgyú rendeletek felülvizsgálatára vonatkozóan.
A leírtak alapján úgy gondoltuk, hogy új rendelettervezetet. Az új rendelettervezetben Konkrétan
meghatároztuk, hogy mit nevezünk alapszolgáltatásnak, anyakönyvi eseménynek, mit nevezünk
munkaidőn túli anyakönyvi eseménynek. Az Ügyrendi és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a rendelet tervezetet és két módosító indítványt tettek. Az 5 §.(1) és (2) bekezdésében
bruttó 16 e Ft-ot javasolnak az anyakönyvvezetői térítési díjnak.

Pulisch József bizottság elnöke: A bizottságok megtárgyalták az anyakönyvi eseményekről,
díjazásokról szóló rendelet tervezetet és a módosító indítvánnyal együtt a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
77/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: módosító javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az anyakönyvi
eseményekhez
fűződő
többletszolgáltatásokért
fizetendő
díjakról
szóló
rendelettervezethez
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatára úgy dönt, hogy a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő
díjakról szóló rendelettervezet 5.§(1) bekezdésében javasolt bruttó 8.000-Ft és az 5.§(2)
bekezdésében javasolt bruttó 12.000-Ft helyett bruttó 16.000-Ft kerüljön megállapításra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályiról, és az anyakönyvi
eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 11/2017.(VI.23.)
önkormányzati rendeletét.
2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a házi segítségnyújtásról
Mocsáry Balázs polgármester: Az írásos beszámoló elég részletes, kiderül belőle, hogy ki milyen
gondozásban részesül.
Kovács György alpolgármester: Sokrétű feladatot látnak el a gondozási központban. A gondozottak és
gondozó között egy bizalmi kapcsolatnak kell kialakulni.
Guzsvány Tiborné gondozó: Természetesen csak úgy működik a dolog, ha teljesen megbíznak benne
az emberek, a gondozottak. Úgy érzi, hogy a hivatal bizalmát is élvezi. A családsegítővel és a
hivatallal is folyamatos kapcsolatot tart, megbeszélik a problémákat és együtt próbálnak megoldásokat
találni. Itt szeretné elmondani, hogy a segítője sajnos nem bírja bevállalni az iskolát, ami feltétele a
további munkavégzésének.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
78/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a házi segítségnyújtás 2016. évi munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Monori Gondozási Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás körében Csévharaszt Községben
végzett 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a védőnői munkáról
Mocsáry Balázs polgármester: A beszámolóból kiderül, hogy növekszik a várandósok száma,
növekszik a gyerek létszám.
Pulisch József képviselő: Köszöni a lelkes, kitartó munkáját. A problémás gyerekek szülei mennyire
együttműködőek? A védőoltásokkal nincs baj a községben?
Parádi Rozália védőnő: Minden szülő más. Van, akire rá kell szólni és akkor intézkedik, van, aki túl
aggodalmas. A gyerekekkel nincs probléma a szülőket néha nehéz kezelni. Évek óta tart az oltassunk,
ne oltassunk vita. Személy szerint oltás párti és a két háziorvosra is számíthat ebben az ügyben. A
kötelező oltások hiányát az ÁNTSZ szigorúan bünteti. A nem kötelező oltásokról sokat beszélget a
szülőkkel. A szülők számára mindig elérhető, telefonon bármikor hívható.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
79/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a 2016. évi védőnői munkáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
védőnő 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a központi orvosi ügyelet munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester: A beszámolóból kiderül, hogy mennyi volt a beteg forgalom, mennyibe
került.
Kovács György alpolgármester: Van jó és rossz vélemény is a központi orvosi ügyelet munkájáról.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Sajnos sok negatív dolgot tapasztalt a monori orvosi ügyelettel
kapcsolatban. Nem emberségesek, sokat kell várni rájuk a telefonhívás után is.
Pulisch József képviselő: Furcsa, hogy egy eset kocsival rendelkeznek csak és, hogy nem állami cég.
A beszámoló összességében nem összeszedett.
Mocsáry Balázs polgármester: Tudomásul kell venni, hogy orvos hiány van. Az ügyeletes
háziorvosként dolgozik, és már fáradtan megy az ügyeletbe.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
80/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Monori központi orvosi ügyelet 2016. évi munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. által biztosított Monori központi orvosi
ügyelet 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a könyvtár munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester: Gazdag, részletes a beszámoló, kiderül belőle, hogy milyen sokrétű
munka folyik valójában a könyvtárban.
Pulisch József képviselő: A beszámolóból kiderül, hogy nyugdíjba készül és szeretné, ha decemberben
már lenne utódja, hogy be tudja tanítani. Van már esetleg jelölt?
Mocsáry Balázs polgármester: Intézményvezetői állásra a pályázatot a képviselő-testület írja ki és a
testület dönt róla. A szeptemberi ülésen valószínű kiírásra kerül a pályázat.
Keresztény Anikó aljegyző: új intézményvezetője csak akkor lehet, ha már a jelenlegi a munkavégzés
alóli felmentését tölti. Egyszerre nem lehet kettő kinevezett intézményvezető.
Kovács György alpolgármester: Köszöni a nagyon színvonalas és színes beszámolót. A könyvtár
központi szerepet tölt be a község életében. Kiemeli a községi ünnepeken, falunapon való részvételt.
Színvonalas kézműves foglalkozások helyszíne a könyvtár, valamint több klubnak is otthont ad.
Megfelelő utódot kell találni, időben ki kell írni a pályázatot. Kulturális közfoglalkoztatott személyre
szükség lenne a helyettesítés szempontjából.
Mocsáry Balázs polgármester: Kulturális közfoglalkoztatott valószínű júliustól már lesz, de a nyáron
lehet, hogy egy-két hétre bazár a könyvtár, mivel egy kezdőre rögtön nem lehet rábízni.
Pulisch József képviselő: Magasra tette a mércét a jelenlegi könyvtárvezető a rendezvényeken való
részvétellel. Az emberek megszerették ezeket a programokat.
Mocsáry Balázs polgármester: Mindig tartalmas közösségfejlesztő programokat szervezett.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
81/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: tájékoztató a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2016. évi működéséről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés
Mocsáry Balázs polgármester: A társulás lényege, hogy az azt létrehozó önkormányzatoktól
elkülönült jogi személyiséggel rendelkező jogalany, ezzel összhangban elkülönült vagyonnal
rendelkezik, mely tekintetében a társulás a tulajdonos. 105 település hozna létre egy társulást. A
társulást a határozat-tervezet mellékleteként szereplő társulási megállapodásban felsorolt
önkormányzatok hozzák létre. Az önkormányzatoknak nincs más választása. A megállapodást a
polgármester írja alá. A társulási legfőbb közös szerve a 13 tagú Társulási Tanács. A társulás majd
pályázhat, gépeket, kukákat vásárolhat. Közszolgáltató az ÖKOVÍZ marad.
17,54 órakor Tóthné Rakusz Julianna képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 5 fővel folytatja
tovább a munkát.
Kovács György alpolgármester: Egy nagy területet fog össze ez a társulás. Hulladékszállítást
elvégeztetik egy céggel, de az lenne jó, ha ezt is maga végezhetné el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
82/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete társult tagként létrehozza a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, azzal a feltétellel, írja alá a
Társulási Megállapodást, hogy a megalakuló társulás keretében a konzorcium tagjai
együttműködnek a közös tulajdon tekintetében. Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi
Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017.
október 1-től követően a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
gyakorolja.
2) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és felhatalmazza Mocsáry Balázs polgármestert annak aláírására.
3) A Képviselő-testület a Társulási Tanács tagjának dr. Zsombok Lászlót, Monor Város
polgármesterét delegálja.
4) A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, aljegyző
7. napirendi pont tárgyalása: Kezességvállalás a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
működéséhez
Mocsáry Balázs polgármester: Az irányítóhatóság a működéshez szükséges pénzt még nem utalta,
csak a határozatot küldte meg. Javasolják, hogy a hitelgaranciát a 25 millió forintot emeljék fel 50
millió forintra, hogy legyen 4-5 hónapos idő, hogy tudjanak fizetni. Mióta a Vidékfejlesztési Egyesület
működik, szinte a kezdetektől az önkormányzatok nyújtottak kezességet. Eddig még nem vették
igénybe a kezességvállalást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
83/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: kézfizető kezesség vállalása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület 2017. május 17-i Közgyűlésén hozott 11./2017.05.17. sz. Közgyűlési határozatával,
- mely szerint a 2014-2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi
Takarékszövetkezet által nyújtott bankgarancia mellett Támogatási Előleg igénybevételével
működteti a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és az 50.000.000-Ft összegű
hitel fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 1.113.214 forint készfizető kezességet
vállal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: Testvértelepülési megállapodás
Mocsáry Balázs polgármester: A két település között jó kapcsolat alakult ki. Kölcsönösen látogatást
teszünk egymásnál, részt veszünk községi rendezvényeinken. A jó kapcsolat fenntartása, a kölcsönös
tapasztalatcsere, a kulturális hagyományok ápolása érdekében javasolja a testvértelepülési
megállapodás megkötését Varsolc községgel. A megállapodás ünnepélyes aláírására a X. Ősborókás
Falunapon kerülne sor.
Pulisch József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a testvértelepülési megállapodást Varsolc
községgel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
84/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: testvértelepülési megállapodás kötése Varsolc (Románia) községgel
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában biztosított
hatáskörében eljárva – kinyilvánítja azon szándékát, hogy Varsolc (Románia) községgel
testvértelepülési megállapodást kíván kötni.
2) A Képviselő-testület a Varsolc (Románia) községgel kötendő testvértelepülési
megállapodásban foglaltakkal egyetért, azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét testvértelepülési megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: CSÉV-KA beszámoló megtárgyalása és döntés a megszüntetése,
működtetése tárgyában
Mocsáry Balázs polgármester: Tavaly már tárgyalta a képviselő-testület a CSÉV-KA jövőjét. Akkor
úgy vélték, hogy a pénzügyi rendezés után esetleg működtetik tovább csak más feladattal. Vannak
előnyei és hátrányai is a tovább működtetésnek.
Pulisch József képviselő: A bizottságok javasolták a végelszámolás megindítását, mivel minden nap
csak egy plusz kiadás.
Kovács György alpolgármester: A tulajdonosi határozattal problémája van, mert nem fedi a valóságot.
Mint a felügyelő bizottság tagja, soha semmilyen meghívót nem kapott megbeszélésre, ülésre. Ezért
nem érti, hogy került a neve a határozatba, mikor nem is volt jelen. Teljes mértékben egyet ért a
bizottságok javaslatával, miszerint meg kell szüntetni a CSÉV-KA Kft-t. Ha más feladattal működne
tovább, akkor is kell vezető, annak bér kell, annak járulékai vannak, később pedig más költségigények
is lennének Fodor Imre képviselőtársunk szintén tagja a felügyelő bizottságnak, de nem vett részt
ülésen vagy megbeszélésen és a neve szintén szerepel a határozatban.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatát:
85/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: CSÉV-KA Nonprofit Kft. megszüntetése

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a CSÉV-KA
Nonprofit Kft. megszüntetése, továbbműködtetése tárgyban készített előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, 2017. június 30. napjával, jogutód nélkül megszünteti az
50%-os tulajdonában lévő CSÉV-KA Nonprofit Kft-t (székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth
Lajos utca 43/B., adószáma: 24812623-2-13, cégj.száma: 13-09-167858, képviselője: Hevesi
István ügyvezető).
2) A Képviselő-testület elhatározza a CSÉV-KA Nonprofit Kft. végelszámolásának
lefolytatását.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos
intézkedéseket és szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács György alpolgármester: Javasolja, hogy Hevesi úr vonja vissza a tulajdonosi határozatát.
Keresztény Anikó aljegyző: Nem tudja visszavonni, mivel a mérlegnek a részét képezi.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatát:
86/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: CSÉV-KA Nonprofit Kft. megszüntetése kapcsán végelszámoló kijelölése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a CSÉV-KA Nonprofit Kft.
85/2017. (VI.22.) önkormányzati határozattal elrendelt végelszámolásának lefolytatására
végelszámolónak Hevesi István 2723 Nyáregyháza, Szegfű utca 11. szám alatti lakost jelöli ki.
2) A Képviselő-testület a végelszámolónak díjazást nem állapít meg.
3) A végelszámolás költségeit CSÉV-KA Nonprofit Kft. viseli. A végelszámoló kötelezettsége
a tartozások rendezése és a Társaság működésének megszüntetése.
4) A Képviselő-testület fenti döntésének megfelelően felhatalmazza a végelszámolót a
szükséges intézkedések megtételére és a változás bejelentésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalás: Sportpálya fejlesztése
Mocsáry Balázs polgármester: A falunap hetében fog megérkezni a 3 db konténer. A meghívott
művészek már ott tudnak öltözni. A 8 millió forint már nettó ár, mivel a közösségi adószámot
megkapta az önkormányzatnak nem kell áfát befizetni. A pályához még labdafogó hálót is kell venni.
Pulisch József képviselő: A bizottságok megtárgyalták a mobil konténer vásárlását a helyi labdarúgás
feltételeinek megteremtése érdekében és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A Petőfi utcában is van egy kicsi foci pálya, oda is lehetne egy kicsi
kaput, padokat, hálót tenni. Sokan használják azt a pályát is.

Kovács György alpolgármester: Ott már csak kapu maradványok vannak, ami balesetveszélyes.
Azokat a lakosok önhatalmúlag tették ki minden engedély nélkül. Szégyent hoztak a falura nem csak a
Régió Sc-re azok a „focisták”, akik kigúnyolják az egész beruházást, az emberek hozzáállásával van
baj.
Mocsáry Balázs polgármester: Ha lerakjuk oda a kapukat, balesetveszélyes.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
87/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: mobil konténer együttes vásárlása a helyi labdarúgás feltételeinek megteremtése
érdekében
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete összhangban a Sportfejlesztési
Koncepcióban vállaltakkal, a helyi labdarúgás működéséhez szükséges feltételek
megteremtése érdekében úgy dönt, hogy 4 db mobilkonténerből álló konténer-együttest
(öltözőhelyiség, vendégváró és vizesblokk kialakítással) vásárol 8.055.000 forint áron.
2) A Képviselő-testület a konténer-együttes megvásárlásának összegét az Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletének 3.§(4) bekezdésében
megállapított céltartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalása: Épületek festésére beadott ajánlat értékelése
Pulisch József képviselő: A bizottság arról döntött, hogy kerüljön bekérésre még újabb árajánlat és a
következő testületi ülésen döntsenek.
Mocsáry Balázs polgármester: Az új ajánlati felhívás úgy fog kimenni, hogy az anyagot az
önkormányzat biztosítja, valamint a glettelésre is mást írnak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
88/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: az önkormányzati hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési munkálatai
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési munkálataira beérkezett ajánlatokat, és felkéri
a polgármestert, további ajánlatokat szerezzen be a módosított műszaki leírás alapján.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: polgármester
12. napirendi pont tárgyalása: Útfelújításra beadott árajánlatok értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: Hárman adtak be árajánlatot. Colas és a Gildex között kicsi az
árkülönbség. Kicsit magasabb árakra számítva lett megállapítva az 5500 m2. Pótmunkára fognak még
ajánlatot kérni, ami kb: 2000 m2. Esetleg a temető utáni út is le lesz aszfaltozva.

Kovács György alpolgármester: Az erdészházig jó lenne, csak sajnos az nem önkormányzati út. Nem
lehet az erdészettel megegyezni, hogy átadnák nekünk kezelésbe az utat.
Keresztény Anikó aljegyző: Jogi problémát von maga után. A támogatói okirat szerint a munkát 6
hónapon belül el kell kezdeni.
Kovács György alpolgármester: A Petőfi utcában nagyon sok repedés van, jelezni kell a Colas útépítő
cégnek, hogy garanciában végezzék el a javítást.
Mocsáry Balázs polgármester: Lehet, hogy a nyári meleg meg fogja oldani a problémát, de az is lehet,
hogy alap hibára vezethető vissza. Ha a Colas cég is azt mondja, hogy alap hiba, akkor nincs garancia.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
89/2017.(VI.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: útfelújítási munkálatok elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Petőfi
Sándor utca-temetőhöz vezető út felújítása” tárgyában a közbeszerzési értékhatárok alatti
értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló
459/2016.(XII.23.) Korm. rendelet alapján kiküldött ajánlattételi felhívásra benyújtott
mindhárom ajánlat érvényes.
2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő a Colas Út Zrt.(1113
Budapest, Bocskai út 73.) amely a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerződést a
nyertes ajánlattevővel aláírja, és a további szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat
megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
13. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: Augusztusban a falunap környékén lenne a rendkívüli képviselőtestületi ülés. A rendkívüli ülést indokolja a festésre beadandó újabb árajánlatok értékelése, a másik a
buszjárdaszigetekre és gyalogátkelőhelyre beadott árajánlatok megtárgyalása. Az energetikai pályázat
elbírálásának csúszása miatt a nyílászárók cseréje a nyár második felében fog megvalósulni. Ezért a
festés is tolódik szeptemberre.
Keresztény Anikó aljegyző ismerteti a falunap programját. Pogácsás Tibor államtitkár úr jön, de nem
tudjuk, hogy délelőtt vagy délután, mert augusztus 12-én más településeken is meg kell jelennie. A
többi program le van foglalva, szerződések meg vannak kötve.
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy volt egy közfoglalkoztatás ellenőrzés
mindent rendben találtak és jelezték, hogy igényelhetünk további közmunkásokat. Az egyházzal is
kötnek egy megállapodást egy közfoglalkoztatott dolgozó az önkormányzatnál fog dolgozni. A
képviselő-testület hozott egy gépjármű használati szabályzatot, ami tartalmazza, hogy mennyiért és kik
vehetik bérbe a kisbuszt. A héten egy helyi lakos jelezte bérlési szándékát, de nem felel meg a
szabályzatban foglaltaknak. A kérdés, hogy tartsuk be a szabályzatot vagy indokolt esetben legyen
kivétel.

Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Lehetne mérlegelni, hogy ki az, aki kéri.
Pulisch József képviselő: Ha most kivételt teszünk, akkor sértődés lesz belőle. Van egy szabály,
tartsák magukat hozzá.
Kovács György alpolgármester: Kossuth- Petőfi utca sarkán lévő sitt mikor kerül elszállításra?
Mocsáry Balázs polgármester: Lesz utánfutó és elszállítják a közmunkások.
Kovács György alpolgármester: A temetőnél a kúttal voltak problémák, szakemberrel meg kell
nézetni. A díszterembe a fűtés előtt egy klímát kellene beszerelni.
Mocsáry Balázs polgármester: A mágnes szelepet kiiktatták, a tartályt felpumpálják és meglátják,
hogy a gyors ki-be kapcsolások megszűnnek e, ha nem akkor segítséget kérnek. A szabadidőpark
öntöző rendszerét is szakemberrel fogják megnézetni A díszterem klímával való felszerelésével még
várni kell, mivel most lesz az épület szigetelve, és elképzelhető, hogy oka fogyottá válik a klíma
felszerelése.
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. július 3.
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