Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2017. november 23-án megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester, Keresztény Anikó
aljegyző, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Tóthné
Rakusz Julianna képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képviselő.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó 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.
Mocsáry Balázs polgármester: A kiküldött napirendi pontokhoz az egyebekben javasolja megtárgyalni
egy pályázaton való elindulás lehetőségét és egy kérelem megtárgyalását, amely egy útszakasznak
önkormányzati tulajdonba vételéről szól.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosításokkal együtt a napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Rendelet alkotása a 2018. évi árakról, díjakról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Tájékoztató a ¾ éves gazdálkodásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Beszámoló a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Pulisch József elnök
4. Beszámoló a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Tóthné Rakusz Julianna elnök
5. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Fodor Imre elnök
6. Fitness park építésére vonatkozó terv
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Tájékoztató a beruházások állásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Erdők tulajdonjogának cseréje
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. A 2018. évi belső ellenőrzési terv megvitatása, elfogadása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Rendelet alkotása a 2018. évi árakról, díjakról
Mocsáry Balázs polgármester: a rendelet megalkotása előtt dönteni kell a közétkeztetési szerződés
módosításáról, mert az abban szereplő díjak kerülnek majd bele a rendeletbe. Az előterjesztésből
látszik, hogy a közétkeztetésben egy kismértékű 2 %-os drágulás fog bekövetkezni 2018. évre
vonatkozóan. A 3 diétás étkezőnek csökkenni fog a fizetési kötelezettsége. A Csiló és Társa Kft. a
speciális étkezést igénybe vevő gyermekek ételeit a normál étkezés árán fogja biztosítani.
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Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítását és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
125 /2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Csiló és
Társa Vendéglátó Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2213 Monorierdő, Barátság u. 5., képviseli:
Herczegh Imre József ügyvezető igazgató) a közétkeztetés 2018. évi díjtételeire tett javaslatát.
2) A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a közétkeztetési közszolgáltatási szerződés 2018.
január 1. napjával hatályba lépő – előterjesztés szerinti – módosítását.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2) pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a 2017. évtől fizetendő díjakról szóló rendelet
módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évtől fizetendő díjakról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Mocsáry Balázs polgármester: a gazdálkodás első ¾ évben kiegyensúlyozott volt. A bevételek
magasabbak, mint a kiadások.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta ¾
éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolja.
Kovács György alpolgármester: valóban kiegyensúlyozott a költségvetés. Látszik, hogy a DAKÖV
Kft. bérleti díjat nem fizetett. A hulladékgazdálkodásnál nehezen realizálódnak a tartozások. Az orvosi
alkalmassági vizsgálatra 250 e Ft volt betervezve, de nem történt befizetés, ennek mi az oka?
Keresztény Anikó aljegyző: a régi szemétdíj hátralékok remélhetőleg december 31-ig befizetésre
kerülnek. Két féle felszólítás került kiküldésre, az egyik a CSÉV-KA részéről a másik az előtte
meglévő tartozásokról. A DAKÖV az előző évekhez hasonlóan kompenzálást fog javasolni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
126/2017.(XI.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: tájékoztató Csévharaszt Község Önkormányzat 2017. III. negyedéves gazdálkodásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Csévharaszt
Község Önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság munkájáról
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke nem kívánja kiegészíteni az írásban kiküldött tájékoztatót.
Megköszöni a bizottság egészéves munkáját és az alpolgármesternek, hogy a bizottsági üléseken részt
vett.
Kovács György alpolgármester: a pénzügyi bizottság egy külsős tagja évközben lemondott és az
ügyrendi bizottság egy külsős tagja lépett a helyébe. A bizottság elnöke jól ellátja a feladatát. Köszöni
a bizottság munkáját.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
127/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkájáról
Tóthné Rakusz Julianna bizottsági elnök: a bizottság munkaterv szerinti feladatát ellátta. Megköszöni
aljegyző asszony munkáját, mert nagyon sok segítséget nyújtott a rendezvények megszervezésében. A
következő évre a bizottság javasolja, hogy a 20 éveseknek is legyenek programok, valamint a
túrázások felé szeretnének nyitni, kihasználva a község természeti adottságait.
Pulisch József képviselő: kevésnek tarja a bizottság két ülését. Javasolja, hogy legyen egy helyettes,
hogy egy betegség esetén is tudjon a bizottság működni.
Kovács György alpolgármester: a bizottság az elnök asszony betegsége ellenére a rendezvények
megbeszélését megtartotta A civilszervezetek is részt vesznek a rendezvények megbeszélésén.
Megköszöni az aljegyző asszony munkáját, segítségét a rendezvények szervezésében.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
128/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

elfogadja

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról
Keresztény Anikó aljegyző: az írásban kiküldött beszámolóhoz csak annyit fűz hozzá, hogy az
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság többször is együttes ülést tartott,
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ahol konstruktív munka folyt. Az Ügyrendi Bizottság a 2017. évben megtartott 5 ülésén 20 határozatot
hozott, amellyel messze túlszárnyalta az előző évekbeli teljesítményét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
129/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: az Ügyrendi Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Ügyrendi
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
6. napirendi pont tárgyalása: Fitneszpark építésére vonatkozó terv
Mocsáry Balázs polgármester: a tervező csapat az eszközöknek a szabadidőparkba való elhelyezését
támogatja. Gumi burkolat nem lesz, így több eszköz kerül elhelyezésre. Érkezett még kettő árajánlat,
5,3 millió és 6,2 millió forint összegben, így van összehasonlítási alap.
Pulisch József képviselő: az iskolaudvar fala és a kosárlabda pálya köré kerül elhelyezésre így
egységes park lesz kialakítva.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy elfogadja az S-TÉR Kft. végleges ajánlatát a fitneszpark
kialakítására vonatkozóan, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
130/2017.(XI.23.) 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 elfogadja az S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23., adószáma:
12484836-2-43, képviseli: Sándor Tamás) végleges, bruttó 5.075.555 forintos ajánlatát a fitneszpark
kialakítására vonatkozóan.
2) A Képviselő-testület megbízza az S-TÉR Kft.-t a fitneszpark elkészítésével.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az S-TÉR Kft. képviselőjével a
fitneszpark elkészítésére vonatkozó szerződést 2018. március 31-ei befejezési véghatáridővel aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a beruházások állásáról
Kovács György alpolgármester: megkérdezi, hogy érkezett-e másik árajánlat a betonozásra.
Mocsáry Balász polgármester: igen a mai nap. Árban ugyan az, mint az előző. A kivitelezővel kell
beszélni, hogy ennyiért megcsináljál-e. Nem biztos, hogy 500-600 e Ft pótlás elég lesz.
Pulisch József képviselő: 1 millió forint a betonozás munkadíja 100 m2-nek?
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Cseszlai Sándor falugondnok: meglepő az ár, de több mixer beton kell, és vasalni is szükséges. A
garázsok mellett lesz olyan helység, ahol lehet dolgozni, szerelni?
Kovács György alpolgármester: nem lesz, csak garázsok illetve a két garázs között egy fedett szín.
Pulisch József képviselő: az Akácfa utcáról milyen nyilatkozatra vár az önkormányzat?
Keresztény Anikó aljegyző: az Akácfa utca kialakítása három telket érint. A telekalakítás
engedélyezéséhez a Földhivatal várja a NEFAG nyilatkozatát.
Mocsáry Balázs polgármester: az energetikai beruházásnál járulékos költségek lesznek. Decemberre a
színezéssel is végezni szeretnének. Még nincs minden ablak kicserélve. A bejárati ajtók nem
egységesek. A belső munkálatok csak ezek után fognak következni.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: a tornateremnél elméretezték az ablakot és nikecellel pótolta a
kivitelező. A rögzítésnél nem biztos, hogy a rögzítő csavarok teljesen átéri a szigetelést. Sok minden
olyan történt, amiért bizalmatlanok a kivitelezővel szemben.
Mocsáry Balázs polgármester: a műszaki ellenőr azt ellenőrizte. Minden egyes alvállalkozó
nyilatkozatot ír alá munkája minőségére. Probléma esetén felelősségre lehet őket vonni.
8. napirendi pont tárgyalása: Erdők tulajdonjogának cseréje
Mocsáry Balázs polgármester: a József Attila utcától Vasad irányában fekszik az önkormányzat
tulajdonában levő erdő. Ez a 4 m széles terület 2 állami tulajdonú, NEFAG kezelésében álló erdő
között van. A szennyvízberuházáskor a vákuum gépház az Arany János utca melletti erdőben épült
meg az erdészet előzetes engedélyével. Egy régóta nyitott kérdés zárulna le azzal, hogy ha a 013 hrszú 1198 m2 erdő művelési ágú, az önkormányzat tulajdonában álló területet az önkormányzat elcserélné
a Magyar Állam tulajdonában és a NEFAG Zrt kezelésében lévő 0163/9 hrsz-ú 300 m2 erdő művelési
ágú területtel. A területnagyságok különbözete miatt erdővédelmi járulékot nem kell fizetni.
Pulisch József képviselő: ez egy konkrét csere, az állam nagyobb területet kap, mint amit az
önkormányzat kap. Más csere terület nincs, hogy az aránytalanságot kiegyenlítsük? A szennyvíztelep
mögötti terület?
Kovács György alpolgármester: a vákum gépház területének helyzete ezzel a cserével rendeződne.
Mocsáry Balázs polgármester: a következő ülésig a NEFAG-nál utána járnak, hogy a tulajdon arányba
mi az, ami még belefér.
Mocsáry Balázs polgármester: a 013 hrsz-ú erdő kitermelésre került, mert az elöregedett fák
veszélyeztették a mellette levő állami erdőkben az erdősítést. A fák kivágásának költsége 4500 Ft/m3.
A fa mennyisége várhatóan 38 m3 lesz. A kérdés, hogy eladjuk az erdészetnek min. 18 e Ft/m3 + áfa
áron, esetleg a lakosságnak értékesítenék valamivel olcsóbban, vagy deponáljuk és az elkövetkezendő
években kiosztásra kerül szociális tűzifaként.
Szép Hajnalka képviselő javasolja, hogy maradjon meg a fa és, ha igény lesz rá, kerüljön kiosztásra.
Pulisch József képviselő: az 500 e Ft-ot meg tartaná az önkormányzat és megcímkézné valamivel.
Kovács György alpolgármester: a fa eladása mellett tesz javaslatot. Szociális tűzifával kielégítik az
igénylőket. Komoly összeg lenne a fa beszállítása is. A fa eladásával azokat is segítené az
önkormányzat, akik korrektáron tudnának így fához jutni.
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Mocsáry Balázs polgármester jövőre az óvoda mögötti terület kerül gyérítésre, abból is lehet
rászorulókat támogatni.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: sajnálja, hogy nincs hely betárolni a fát. Legalább egy kisebb
mennyiséget jó lenne. A kitermelésnél megmaradt gallyaknak mi lett a sorsa?
Mocsáry Balázs polgármester: a kitermelést követően jelentkezett valaki a terület rendbetételére.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a kitermelt fa teljes mennyiségének
értékesítésével, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
131/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: kitermelt fa értékesítése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonában lévő
Csévharaszt külterület 013 hrsz-ú erdő területről kitermelt fa mennyiséget 18.000-Ft/m3+Áfa áron a
NEFAG Zrt. részére értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzésről
Keresztény Anikó aljegyző: az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervében ellenőrzési
célfeladatként a Községi Könyvtár és Közösségi Ház működésének, gazdálkodásának ellenőrzése
szerepelt. A Vincent Auditor Kft. lefolytatta az ellenőrzést, amelyről jelentést készített. A jelentésben
javaslatokat fogalmazott meg, amelyek teljesítésére vonatkozóan ütemtervet készítettek, amelyet kér
elfogadni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
132/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről
készített belső ellenőri jelentés és a jelentésben javasoltak teljesítésére vonatkozó intézkedései
terv elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készített belső ellenőri jelentést és az
alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület elfogadja a Vincent Auditor Kft. által a Községi Könyvtár és Közösségi Ház
működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készített belső ellenőri jelentést.
2) A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a belső ellenőri
jelentésben javasoltak teljesítésére vonatkozó ütemtervet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
Keresztény Anikó aljegyző: A könyvtárvezetője nyugdíjba vonulása okán december 19-től a
felmentését tölti. 2018. június 18-án megszűnik a jogviszonya. Az utolsó 3 hónapban nem fog
dolgozni. Ha továbbra is ilyen formában marad az intézmény, akkor decemberben ki kell írni a
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pályázatot és március 1-vel lenne célszerű az új vezető munkába állása, aki művelődésszervező és
könyvtáros is lenne. A másik lehetőség, hogy megszűnne az intézmény, mint önálló költségvetési
szerv és beolvadna az önkormányzatba. Akkor nem kellene intézményvezető, a művelődésszervező az
lehet egy személyben könyvtáros is. Nyilvános könyvtári jegyzékből a Könyvtár nem kerülne
levételre, és a Szikla program is továbbműködne. Funkciója megmaradna az intézménynek, csak a
működtetési forma változna.
Kovács György alpolgármester: fontos, hogy a könyvtár a funkcióját ellássa és, hogy színvonal romlás
ne legyen. Meg kell vizsgálni, hogy mennyire érinti negatívan a könyvtárat pályázatok szempontjából,
támogatásoknál.
10. napirendi pont tárgyalása: A 2018. évi belső ellenőrzési terv megvitatása, elfogadása
Mocsáry Balázs polgármester: A 2018-as évben az óvodának a működés és létszámgazdálkodás kerül
ellenőrzésre. Kéri elfogadni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
133/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervét.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vincent Auditor Kft-vel a 2018. évi
belső ellenőrzésre vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Testvér-települési programok és együttműködések elnevezésű pályázat
Mocsáry Balázs polgármester: Pályázati felhívás jelent meg testvértelepülések együttműködésére. A
pályázat célja Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések
támogatása. A pályázat keretében elszámolhatók a programok lebonyolításának költségei. Javasolja a
pályázaton való indulást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
134/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által „Testvér-települési programok és
együttműködések” címmel meghirdetett pályázati felhívására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a pályázat elkészítésével és
benyújtásával.
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Határidő: 2017. december 15.
Felelős: polgármester, aljegyző
Akácfa utca meghosszabbítása
Mocsáry Balázs polgármester: a rendezési terv készítésekor foglalkozott a testület azzal a kérdéssel,
hogy a nagyterülettel kellene valamit kezdeni.
A Földhivatalba már benyújtották a tulajdonosok a kérelmet és a változási vázrajzot. Az utca
kialakítása a rendezési tervnek megfelelő. Az ingatlan nyilvántartáson való átvezetéshez az kell, hogy
minden érintett a vázrajzot helyben kizárólag aláírja, mivel az út, ami kialakul közforgalom elől el
nem zárt magán útként szerepel. Magán út üzemeltetésével kapcsolatban vannak költségek. A
tulajdonosok azt kérik, hogy a kialakuló utat az önkormányzat vegye tulajdonba és kezelésbe. Ha az
önkormányzat tulajdonába kerül az önkormányzatnak költséget jelent. A rendezési tervben benne van,
amit már ezzel az elkötelezettséget vállalt az önkormányzat. Az ott kialakuló telkeknek előbb utóbb
közművesíteni kell. Településrendezési szerződést kell kötni, amiben rögzítésre kerülnek a
hozzájárulás feltételei. Azt most nem lehet, hogy az önkormányzat a 109/11 hrsz utat átvegye.
Pulisch József képviselő: egy új utca fog kialakulni a telkek ára emelkedni fog, ne az önkormányzat
vállalja az összes költséget.
Kovács György alpolgármester: közforgalom elől el nem zárt útnak ne vállalja át a költségét
Naszvadi Sándorné kérelmező: nincsen arról szó, hogy teljes mértékben az önkormányzat állja a
költségeket. Az érintett telek bele lóg az Akácfa utcába. Az ingatlan tulajdonosoknak az az aggályuk,
hogy közforgalom elől elzárt magánút lesz. A közművesítéshez természetesen hozzá akarnak járulni,
csak a magán út ellen van kifogásuk.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: az új utcáknál mindenhol hozzájárultak az ingatlan tulajdonosok a
közműfejlesztéshez.
Keresztény Anikó aljegyző: javasolja, hogy a döntés meghozatala előtt a képviselő-testület hatalmazza
fel a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosokkal egyeztessen a településrendezési szerződésről, és
a konkrét szándékokról. Jogi aggályát fejezi az üggyel kapcsolatban.
Mocsáry Balázs polgármester: az eredeti rendezési tervben már benne van az utca.
Kovács György alpolgármester: a testület segíteni szeretne, de át kell gondolni egy szakemberrel, a
tulajdonosokkal meg kell beszélni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
135/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: szándéknyilatkozat
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének szándékában áll a Csévharaszt belterület
109/2, 110/1 és 110/2 hrsz-ú ingatlanok telekmegosztása kapcsán kialakuló 109/11 hrsz-ú, 1171 m2
területű közforgalom elől el nem zárt magánutat önkormányzati tulajdonba venni, amennyiben a
109/2, 110/1 és 110/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az erre vonatkozó településrendezési szerződést
aláírják.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Kovács György alpolgármester: megkérdezi, hogy CSÉV-KA felszámolása hol tart.
Mocsáry Balázs polgármester: a pénzügyi zárást Farkas Jánosné elvállalta, mely várhatóan december
15-ére elkészül. Felügyelő bizottsággal még lesz egy ülés.
Kovács György alpolgármester: Volt egy sérüléssel járó baleset és a kamera nem működött. Történt ez
ügyben valami? Gyakran van műszaki probléma a kameráknál, addig, amíg garanciális ki kell javítani
a hibákat.
Mocsáry Balázs polgármester: néhány napig nem működtek a kamerák, de az adó berendezést
kicserélték.
Kovács György alpolgármester: a közétkeztetéssel kapcsolatban volt probléma, ami megoldódni
látszik. A szolgáltatóval történő megbeszélést követően javulás állt be az étel minőségében.
Cseszlai Sándor falugondnok: a temetőben egy sír teljesen az útközepén van, szinte lehetetlen a temető
végébe elmenni. Problémát okoz a temetéseknél, a hulladék elszállításnál is. Jó lenne áthelyezni a sírt.
Mocsáry Balázs polgármester: Egyszerűbb megoldás, ha hátul egy kaput alakítanak ki.
Pulisch József képviselő: a Petőfi köznél hiányzik egy 30-as tábla, javasolja a pótlását. Örömmel látja,
hogy elkészült a kamerának a zárt szekrény. A szekrény kulcsát kitől tudja a szabadnapos rendőr
elkérni, ha a felvételeket meg akarja nézni?
Mocsáry Balázs polgármester: a katasztrófavédelmi referens adja oda a kulcsot.
Rászoruló családok megajándékozása
Mocsáry Balázs polgármester: mivel az Irgalmasság Szigete Alapítvány ebben az évben nem tervezi
csomagok összeállítását, ezért nagyon megfontolandó önkormányzati csomag készítése.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: javasolja egy keretösszeg meghatározását, amiből a rászoruló
családoknak a csomagot össze lehet állítani. Javasol a csomagba tenni tejet, lisztet, vajat, tésztát.
Kovács György alpolgármester: 300.000 forintos keretösszeget javasol.
Pulisch József képviselő: ki fogja összeállítani a csomagokat?
Mocsáry Balázs polgármester: a szociális bizottságot bízzuk meg a feladattal.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: javasolja a 300.000 forintos keretösszeget.
Szép Hajnalka képviselő: javasolja, hogy elnök asszony egyeztesse le a rászorultak névsorát a szociális
ügyintézővel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
136/2017.(XI.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: rászoruló családok karácsonyi megajándékozása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csévharaszti rászoruló
családok karácsonyi megajándékozására 300.000 forint keretösszeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, Mocsáry Balázs polgármester a nyílt
ülést 20 órakor bezárta. A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatatta tovább a munkát, amelyről
külön jegyzőkönyv készült.
Csévharaszt, 2017. december 4.

Mocsáry Balázs
polgármester

Losonci László
jegyző

Hitelesítő:

Pulisch József
képviselő

Kaszaláné Bán Anikó
képviselő
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