Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. augusztus 10-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Szép Hajnalka képviselő, Pulisch József képviselő, Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő jelezte késését.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Pulisch József képviselő.
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. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénylése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. A Községi Könyvtár szakértői vizsgálatában feltártak alapján a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház dokumentumainak felülvizsgálata
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és Damner Erzsébet intézményvezető
3. Az önkormányzati hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési munkálataira beérkezett
ajánlatok elbírálása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. 0259/2 hrsz-ú ingatlan megosztása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Egyebek (Falunapi megbeszélés)
1. napirendi pont tárgyalása: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Mocsáry Balázs polgármester: Testületi határozat kell az igényléshez. Egyelőre nem lehet tudni,
milyen mértékben kap az önkormányzat szociális tűzifát. Novemberben, ha szükséges saját forrásból
kiegészítésre kerül a támogatás mértéke.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
92/2017.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Tárgy: szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy igényt nyújt be a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontja
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerinti keménylombos tűzifa támogatásra.
2) A támogatás benyújtásához szükséges 129.540,- Ft önerőt és a fa kiszállítási költségét az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletének 2. számú
mellékletének 31. pontjában részletezettek szerint biztosítja.

3) Csévharaszt Község Önkormányzata a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a pályázati adatlap aláírására, és
a pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: A Községi Könyvtár szakértői vizsgálatában feltártak alapján a
Községi Könyvtár és Közösségi Ház dokumentumainak felülvizsgálata
Keresztény Anikó aljegyző: A tényleges vizsgálatra 2016. október 26-án került sor. A szakértői
vizsgálathoz szükséges dokumentumokat előzetesen megküldtünk a szakfelügyelő részére. A vizsgálat
során megállapítást nyert, hogy a szervezeti és működési szabályzatban a helyettesítés rendje nem
szabályozott. Mivel egyszemélyes vezetés van, a jogszabály nem tiltja, hogy ha az intézményvezető
szabadságon van, be legyen zárva a könyvtár. A könyvtár használati szabályzat fogalomhasználata
nem volt megfelelő, most pontosításra került. Késedelmi díjat is meg kellett határozni, javasolja a
nap/kötetben megállapítani. A gyűjtőköri szabályzat tartalmazott iskolai könyvtári feladatokat, holott
ez már nem feladata az intézménynek. Ez most kikerült belőle. Az intézményvezető munkaköri
leírásába bekerült a helyettesítés rendje, valamint a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.
Damner Erzsébet intézményvezető: Késedelmi díjnak a szakértő a kötet/nap/10 Ft-ot javasolja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
93/2017.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház dokumentumainak felülvizsgálata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház dokumentumainak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Egyúttal a 12/2015.(III.19.) számú határozattal jóváhagyott SZMSZ-t
hatályon kívül helyezi.
2) A Képviselő-testület jóváhagyja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház Használati
Szabályzatát. Egyúttal a 12/2015.(III.19.) számú határozattal jóváhagyott Használati
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
3) A Képviselő-testület jóváhagyja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház Gyűjtőköri és
Állományvédelmi Szabályzatát. Egyúttal a 12/2015.(III.19.) számú határozattal jóváhagyott
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
4) A Képviselő-testület tudomásul veszi az intézményvezető munkaköri leírásában foglaltakat.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Községi Könyvtár és Közösségi Ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának és az intézményvezető munkaköri leírásának
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzati hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési
munkálataira beérkezett ajánlatok elbírálása
Mocsáry Balázs polgármester: Anyag nélkül lett kérve az árajánlat. Maximálva lett a glettelés mértéke.
A festék bruttó 300-400 e Ft + a színező anyag. Munkadíj alapján Péter József ajánlata a
legkedvezőbb.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
94/2017.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Tárgy: az önkormányzati hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési munkálataira
beérkezett ajánlatok elbírálása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
hivatal, a díszterem és az orvosi rendelő festési munkálataira beérkezett ajánlatokat és úgy dönt, Péter
József egyéni vállalkozó (2200 Monor, Páskom utca 31., adószáma: 49785083-2-33) ajánlatát fogadja
el.
2) A Képviselő-testület megbízza Péter József egyéni vállalkozót az önkormányzati hivatal, a
díszterem és az orvosi rendelő festési munkálatainak elvégzésével.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: 0259/2 hrsz-ú ingatlan megosztása
Mocsáry Balázs polgármester: Az útfelújításhoz szükséges a 0259/2 hrsz ingatlan megosztása.
Belterületi szakaszt is meg kell jelölni az elszámolásnál, így a Petőfi utcának az Arany János utcáig
terjedő szakasza kerül bevonásra. A földhivatal ez alapján átvezeti a belterületbe vonást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
95/2017.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Tárgy: 0259/2 hrsz-ú ingatlan megosztása és a kialakuló földrészlet belterületbe csatolása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Csévharaszt Község
Önkormányzat tulajdonában lévő 0259/2 hrsz-ú ingatlan - Pátkai Balázs földmérő által készített, 1006/2017. munkaszámú változási vázrajz szerinti – megosztásához.
2) A Képviselő-testület hozzájárul a 0259/2 hrsz-ú ingatlan megosztása kapcsán kialakuló 0259/3
hrsz-ú földterület belterületbe csatolásához.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot aláírja, és a 0259/2
hrsz-ú ingatlan megosztásával és a kialakuló ingatlan belterületbe csatolásával kapcsolatos eljárást
elindítsa és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályai
Keresztény Anikó aljegyző: Településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez kell a rendelet. A
partnereknek el lesz küldve, hogy a véleményüket küldjék meg. A véleményeket a főépítész összegzi,
majd a testület elé kerül. Településrendezési eszközök módosításakor a testület elfogadott egy
partnerségi szabályzatot, határozat formájában, amit most javasolok visszavonni és előterjesztett
rendeletet pedig elfogadni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
96/2017.(VIII.10.) önkormányzati határozat
Tárgy: a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályainak elfogadásáról szóló 62/2015.(VI.11.) önkormányzati határozat visszavonása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 62/2015.(VI.11.)
önkormányzati határozat visszavonására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadásáról szóló 62/2015.(VI.11.) önkormányzati határozatát a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjától visszavonja.
Határidő: 2017. augusztus 12.
Felelős: polgármester, jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(VIII.11.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: Augusztus 28-án elindul az energetikai beruházás az iskolai ablak
cserével. A tanítást nem fogja zavarni. A hőszigeteléssel folytatódik, és november végére befejeződik
a felújítás. Javasolja, hogy az egészségház külső színe legyen zöld. Az iskolának és a községházának a
külső színének harmonizálnia kell. Iskola szolgálati lakással kapcsolatban elmondja, hogy a
kivitelezők elvitték az alaprajzot. Kialakításra kerül a vizesblokk és számítógép terem. Az
útfelújításnál 550 m2 aszfaltos út volt kiírva és 1100 m2 padka. A vártnál kedvezőbb árajánlat miatt a
tervezettnél hosszabb útszakaszt tudunk majd megcsináltatni pótmunka elrendelésével. Az aszfaltozás
két napot vesz igénye.
Kovács György alpolgármester: A Petőfi utca tavaly elkészült szakaszán a repedések kijavítása hol
tart?
Mocsáry Balázs polgármester: Beszéltek róla, de még nem tud semmit.
Fodor Imre képviselő: A helyi termelői piacot támogatni kell.

Szép Hajnalka képviselő: Panaszkodnak a helyi árusok, hogy csütörtöki napon az egyház gyümölcsöt,
zöldséget osztott, így a pénteki piac nem ment.
Keresztény Anikó aljegyző: Az csak egyszeri alkalom volt, nem mindig van zöldség.
Pulisch József képviselő: Buszmegállók padka építése és a zebra, hol tart, folyamatban van?
Mocsáry Balázs polgármester: Az utolsó engedélyeket most kapta meg az önkormányzat.
Pulisch József képviselő: A kamerarendszer kész, át lett adva. Adatvédelem szempontjából javasolja a
monitor egy zárható dobozban való tartását.
Kovács György alpolgármester: A gumik elvitelét kellene szorgalmazni, mivel már minden féle
szemetet oda hordanak.
Keresztény Anikó aljegyző: A szabadságolások miatt jövő héten tudják elszállítani.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő megérkezett.
Mocsáry Balázs polgármester megmutatja a képviselőknek a testvértelepülési oklevelet. Elmondja,
hogy hol kerülnek elszállásolásra a varsolci vendégek.
Keresztény Anikó aljegyző tájékoztatja a képviselőket a falunapi programokról.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, Mocsáry Balázs polgármester
megköszönte a megjelenést az ülést 19 órakor bezárta.
Csévharaszt, 2017. augusztus 28.
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