Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. október 19-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztyén Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Pulisch József
képviselő, Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Szép Hajnalka képviselő.
Hitelesítő: Fodor Imre képviselő, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület határozat
képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
A kiküldött napirendi pontokhoz módosító indítványként javasolja felvenni 9. napirendi pontként a
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelmét, 10. napirendi pontként a Csévharaszt
közigazgatási területének kerékpárforgalmi hálózati tanulmánytervét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Rendelet alkotása a reklámokról, reklámhordozókról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Rendelet alkotása a szociális tűzifáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 4/2015. ÖR módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Határozathozatal telekmegosztásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Fittness park építésére vonatkozó árajánlatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Garázsok építésére beadott pályázatok értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Irgalmasság Szigete Alapítvány kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. Csévharaszt közigazgatási területének kerékpárforgalmi hálózati tanulmányterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. Egyebek (falugyűlés időpontja, halottak napja, ….)
1. napirendi pont tárgyalása: Rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséről
Mocsáry Balázs polgármester: jogszabály nem teszi lehetővé a régi rendelet hatályban maradását. A
képviselő-testület kizárólag a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározására kapott felhatalmazást. A népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt.
Javasolja, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 12%-ban
állapítsa meg a Képviselő-testület az eddigi 10% helyett.

Fodor Imre ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a helyi népszavazás
kezdeményezéséről szóló rendelet tervezetet. A bizottság nem támogatja, hogy a választópolgárok
számát 12%-ban állapítsák meg, javasolja, hogy maradjon a 10%.
Kovács György alpolgármester: miért gondolta a bizottság, hogy jobb a 10%?
Pulisch József képviselő: eddig is 10% volt, miért legyen 12%? Nem hiszi, hogy nagy jelentősége
lenne.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont tárgyalása: Rendelet alkotása a reklámokról, reklámhordozókról
Mocsáry Balázs polgármester: rövid ideig lesz hatályban, de jogszabály teszi kötelezővé a rendelet
megalkotását.
Fodor Imre ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mocsáry Balázs polgármester: mivel a képviselő-testület még nem alkotta meg településképi
rendeletet és nem fogadta el a Településképi Arculati Kézikönyvet – szükséges a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és
tilalmáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a reklámokkal, reklámhordozókkal összefüggő
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása is.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
a reklámokkal, reklámhordozókkal összefüggő
településképi bejelentési eljárásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont tárgyalása: Rendelet alkotása a szociális tűzifáról
Mocsáry Balázs polgármester: ebben az évben az Önkormányzat 1.066.800 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A támogatást 60 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására lehet
felhasználni. Az előző évihez hasonló a kiküldött rendelet tervezet.

Fodor Imre ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a szociális tűzifáról szóló rendeletet és
azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
Keresztény Anikó aljegyző: a szociális bizottság fogja a beadott kérelmeket áttekinteni és javaslatot
tenni a képviselő-testületnek, hogy hány m3 fát adjon egy-egy kérelmezőnek.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő javasolja, hogy maradjon a rendeletben a” legfeljebb 5 m3.”
Mocsáry Balázs polgármester: Javasolja, hogy a kérelmek beadási határideje november 15 legyen.
Pulisch József képviselő: A november 15. megfelelő a beadási határidőnek, mert a szociális bizottság
november 20-án meg tudja tárgyalni, a képviselő-testület pedig november 23-án.
A képviselő testület tagjai hosszas vita után az adható mennyiséget legfeljebb 3 m3-ben javasolja
megállapítani, a kérelmek beadási határidejét november 15-ben határozza meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont tárgyalása: A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
4/2015. ÖR módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatai alapján készült el az
önkormányzati rendelet módosítása. A módosítási javaslatok az ápolási támogatás feltételrendszere,
megszüntetése, gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott eseti települési támogatás megállapításának
időszaka és a lakhatási támogatás jogosultsági feltételeire vonatkoznak.
Fodor Imre bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
a rendelet módosítását.
Kovács György alpolgármester: az egyik változás, hogy az ápolási támogatásnál az ápolt jövedelmi
viszonyát is vegyék figyelembe. „Amennyiben az ápolt rendszeres pénzellátásban részesül, és annak
havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, úgy az
ápolási támogatásra való jogosultság nem állapítható meg.” Ennek az lehet a következménye, hogy az
ápoló látja a kárát, ha az ápoltnak magasabb a jövedelme.
Pulisch József képviselő: vannak olyan emberek, akik azért nem dolgoznak, mert kapják az ápolási
támogatást és az ápoltnak magas a jövedelme. Az volt a célja a bizottságnak, hogy a visszaéléseket
megszüntessék.
Kovács György alpolgármester: az ápoló még mindig nincs honorálva, hogy a másik háztartásban levő
ápoltnak magas a jövedelme. Ez abban az esetben legyen érvényes, ha egy háztartásban élnek és az
500 %-ot elfogadhatóbbnak tartja.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: a 300%-ot kevésnek tartja. Külön kell venni az egyháztartásban
élőket és a külön házban élőket.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: javasolja, hogy 400%-ban kerüljön meghatározásra.

Mocsáry Balázs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a 8 §.-ban
„Amennyiben az ápolt rendszeres pénzellátásban részesül, és annak havi összege meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, úgy az ápolási támogatásra való
jogosultság nem állapítható meg.”
A képviselő-testület egyhangúan a módosítást elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirendi pont tárgyalása: Határozathozatal telekmegosztásról
Mocsáry Balázs polgármester: a 021/3, 022 és 023 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról van szó. A
Kormányhivatal megadta az engedélyt a 021/3 és 023 hrsz-ú erdőingatlanok egy részének termelésből
történő kivonására út kialakítása céljából. Most érkeztünk el oda, hogy a megosztást kérelmezzük. A
megosztás után kialakuló ingatlan belterületbe csatolását ez alapján tudja majd átvezetni a földhivatal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
116/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: 021/3, 022 és 023 hrsz-ú ingatlan megosztása és a kialakuló földrészlet belterületbe
csatolása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és kezdeményezi a
Csévharaszt 021/3, 022 és 023 hrsz-ú ingatlanok – a Spaits és Társa Bt. által készített, 08-07/2010.
munkaszámú változási vázrajz szerinti – megosztását, figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal
XIV-G-013/118-7/2015. számú határozatára.
2) A Képviselő-testület hozzájárul a Csévharaszt 021/3, 022 és 023 hrsz-ú ingatlanok megosztása
kapcsán kialakuló 021/7 hrsz-ú földterület belterületbe csatolásához.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 021/3, 022 és 023 hrsz-ú ingatlanok
megosztásával, és a kialakuló ingatlan belterületbe csatolásával kapcsolatos eljárást elindítsa és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Fitneszpark építésére vonatkozó árajánlatok értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: az önkormányzat nyert 4,8 millió forintot közterület fejlesztése címen,
ezen belül fitneszpark építésére, melynek 7x10 m2 terület igénye van. A Szabadidőparkban kerülne
elhelyezésre, esetleg az adventi koszorú helyére, így a betervezett garázsoknak is kellő hely maradna.
A fitnesz eszközök területe színes burkolatot fog kapni.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Petőfi utcai játszótér, mint helyszín, teljesen ki van zárva? A meglévő
játszóteret lehetne bővíteni.

Mocsáry Balázs polgármester: Nem biztos, hogy a Petőfi utca lenne a legmegfelelőbb helyszín.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Már korábban úgy lett tervezve a szabadidőpark, hogy bővítésre
kerül további fitnesz eszközök elhelyezésével. A Petőfi utcai játszótér maradjon a gyerekeknek.
Kovács György alpolgármester elmondja, hogy a gépkocsi tároló fémszerkezetes lesz, mint a fitnesz
gépek. Véleménye szerint a szabadidőparkban az iskola felőli részre kellene elhelyezni az eszközöket.
A gumipadozatot egy idő után cserélni kell és az drága. Az eszközöket le kell betonnal rögzíteni és
egy színes viacolor alapra elhelyezni.
Keresztény Anikó aljegyző: a viacolort nem engedi a jogszabály, de lehet beton rögzítés és apró kővel
tömörítve.
Pulisch József képviselő: az S-Tér ajánlatát tartja jobbnak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
117/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: fitneszpark kialakítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fitneszpark kialakítása
tárgyban készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület az S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23., adószáma: 12484836-2-43,
képviseli: Sándor Tamás) ajánlatát fogadja el a fitneszpark kialakítására vonatkozóan.
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településközpontban képzeli el a fitneszpark kialakítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Garázsok építésére beadott pályázatok értékelése
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy 3 db árajánlatot kért be, de csak egy érkezett meg
időben. A másik a mai napon írt, hogy nem kapta meg a lengyel gyártótól az anyagot, így nem tudta
elküldeni. Most dönthet úgy is a testület, hogy egy ajánlat nem ajánlat.
A főépítész véleménye szerint lehet fémvázas a gépkocsi tároló, mivel a vízmű konténer. A 2 db két
kocsi beállású garázs 1,555 millió forint lenne. A két garázs közötti nyitott részben kerülne
elhelyezésre pl. a színpad.
Kovács György alpolgármester: A tároló külön 233 e Ft.
Mocsáry Balázs polgármester: 15 méter 16x7,5 méter beton placcot kell készíteni.
Pulisch József képviselő: Ez a tartalék terhére fog menni, jelenleg, hogy áll a költségvetés?
Mocsáry Balázs polgármester: A fejlesztési terv 50 millió forint volt, ebből 20 millió forint az út, 10
millió forint konténer, 2 millió forint a térfigyelő kamerák, 1,5 millió forint a traktor és utánfutó, 5
millió forint a festés. Ez eddig 38 millió forint, ehhez jön a garázs 2 millió forint. Összességében cca.
9-10 millió forint van még fejlesztésre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

118/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: önkormányzati gépjárművek tárolása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
gépjárművek tárolása tárgyban készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati gépjárművek tárolására az előterjesztés
szerinti mobilgarázst vásárol.
2) A Képviselő-testület a mobilgarázs megvásárlására bruttó 2 millió forintot biztosít Önkormányzat
2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
3) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a fenti döntést az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításánál vegye figyelembe.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mobilgarázst megrendelje, és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
8. napirendi pont tárgyalása: Irgalmasság Szigete Alapítvány kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: az alapítvány foglalkozik karitatív munkával, szociálisan rászorulók
támogatásával. A jogi helyzet rendezéséhez kell egy bejelentett telephely. A Nyáregyházi út 46. számú
ingatlan az önkormányzat tulajdona, ezért kell az önkormányzat hozzájárulása.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: támogatja a kérelmet, hiszen az önkormányzat megmarad
tulajdonosnak.
Kovács György alpolgármester: támogatja, hiszen a karitatív tevékenység jó, hasznos a lakosságnak és
az önkormányzatnak is.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
119/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány (2212
Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., adószáma: 18876103-1-13, nyilvántartási száma: 13-010003852, képviseli: Antal András kuratóriumi elnök) térítésmentesen, telephelyként használhassa a
Csévharaszt Község Önkormányzat 1/1-es tulajdonában álló, Csévharaszt belterület 766 hrsz-ú
(természetben: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 46.) ingatlant.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti szerződést az
Alapítvány képviselőjével aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. napirendi pont tárgyalása: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: a civilszervezetek támogatásáról szóló rendelet kimondja, hogy arra a
célra lehet fordítani a támogatást, amire kérték és kapták. Ebben az évben kevesebb ösztöndíj kérelem
érkezett az alapítványhoz, így a megmaradt 155 e Ft-ot szeretnék az óvodások, iskolások karácsonyi
ajándékozására fordítani.
Pulisch József képviselő: egy konkrét célra a diákok támogatására kapta az alapítvány a pénzt. A
karácsonyi ajándék nem lehet cél. Lehet ajándék, de legyen pontosan meghatározva pl: tanulmányi
eredményért könyvek, lehet színházjegy.
Kovács György alpolgármester: hasznos könyvjutalomra gondolt az alapítvány, vagy egy karácsonyi
rendezvény támogatására. Az óvodába fából készült fejlesztő játékra lenne szükség.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: csoport vagy osztály szinten meg kell kérdezni, hogy mire van
szükségük.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
120/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:

a

Csévharaszt

1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány a
40/2017.(III.23.) önkormányzati határozattal megállapított 750.000 forint önkormányzati támogatásból
fennmaradó 155.000 forint összeget átcsoportosítsa a csévharaszti Csicsergő Óvoda és Balla Károly
Általános Iskola gyermekeinek képességfejlesztését szolgáló célok megvalósítására.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10. napirendi pont tárgyalása: Csévharaszt közigazgatási területének kerékpárforgalmi hálózati
tanulmányterve
Mocsáry Balázs polgármester: a tájékoztatások szerint pályázati kiírás lesz kerékpárútra. Van
jogszabályi lehetőség arra, hogy nyitott kerékpár sávot lehet nyitni, ez azt jelenti, hogy az autók is
használhatják, de az út szélességének 6 méternek meg kell lenni. A terveket a közútkezelővel is le kell
egyeztetni. A következő útfelújításkor, ha már lehet, hogy a saját költségükön készítenek olyan
szélességet, hogy ez a kerékpár sáv beleférjen. Ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen adni,
tanulmánytervet kell készíteni.
Pulisch József képviselő: teljes településre vonatkozóan történne a felmérés?
Mocsáry Balázs polgármester: igen az egész településre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

121/2017.(X.19.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt közigazgatási területének kerékpárforgalmi hálózati tanulmányterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település közigazgatási
területének kerékpárforgalmi hálózati tanulmánytervére vonatkozó ajánlatokat és az alábbi döntést
hozta:
1) A Képviselő-testület elfogadja a TANDEM Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 12.,
adószáma: 12479124-2-41, képviseli: Pej Kálmán ügyvezető) Csévharaszt közigazgatási területének
kerékpárforgalmi hálózati tanulmánytervének elkészítésére adott árajánlatát.
2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti tanulmányterv elkészíttetésére 836.000+Áfa összeget
biztosít Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
3) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a fenti döntést az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításánál vegye figyelembe.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanulmányterv elkészítésére vonatkozó
szerződést aláírja, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
11. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester a falugyűlés időpontjának november 13-át (hétfő) javasolja.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadja.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy ebben az évben is november 1-én lesz temető járat a
kisbusszal. November 30-án és december 1-én lesz a községben a tüdőszűrés és az előző évhez
hasonlóan az önkormányzat átvállalja a költséget a helyi lakosoktól.
A helyi piaccal kapcsolatban kérés érkezett, hogy pénteken, piaci napon kerüljön sor az egyház által
történő adományosztásra is. Az alapítvány meg lett keresve, de nem tudják összehangolni az osztás
napját a helyi piaccal, mivel az embereik pénteken már máshová vannak beosztva.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: a TÜZÉP mellett a járda le van zárva dróttal és balesetveszélyes.
Kovács György alpolgármester: a gyermekétkeztetésre nagyon sok panasz van az óvodában. Sokszor
késve érkezik, egyhangú az uzsonna. A speciális étkezés rossz minőségű. Sokszor nincs szállítólevél.
A vezető óvónő már jelezte a vállalkozó felé, de nem történt semmi.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: az iskolában tavaly volt probléma az étkezéssel, ebben a tanévben
még nem.
Mocsáry Balázs polgármester: 5 éves szerződés van kötve, érzékszervi ítélet alapján nem lehet
szerződést bontani.
Keresztény Anikó aljegyző: az óvoda vezetővel és a vállalkozóval leülnek egyeztetni, amelyre
szeretettel várják a képviselőket is.
Kovács György alpolgármester: megkérdőjelezhető minőségű munka folyik a nyílászárók cseréjénél.
A munkások az iskolában letörtek radiátorokat, az üvegeket összetörték nem figyelnek semmire.

Fűtésszezonban hetekig úgy vannak az ablakok, hogy befúj a szél. Megkérdezi, hogy a testvértelepülés
névtáblájának kihelyezése érdekében lett árajánlat kérve?
Mocsáry Balázs polgármester: nem lett még kérve.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Szó volt róla, hogy a temetőbe kerülnek ki padok.
Kovács György alpolgármester: kettő darab ki lett helyezve.
Pulisch József képviselő: a kamera vezeték mikor kerül megemelésre a hivatal előtt? A beállításokon
nem lehet még javítani, hogy nagyobb látásszöge legyen?
Mocsáry Balázs polgármester: átmenetileg lett a fához rögzítve, jövő héten megemelik az oszlopot és
kifeszítik a vezetéket. A beállítások meg lettek nézve. Jövőre, ha bővítésre kerül a sor, a temető felé
kerül egy kamera.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, Mocsáry Balázs polgármester
megköszönte a megjelenést az ülést 20 órakor bezárta.
Csévharaszt, 2017. november 3.
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