Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. január 25-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Pulisch
József képviselő, Fodor Imre képviselő, 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 7 fő.
A kiküldött napirendi pontokhoz módosító indítványként javasolja, hogy a 6. napirendi pont
kerüljön először megtárgyalásra, mert jelen van a meghívott vendég.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
elfogadta.
Napirend:
6.Az intézményvezető álláshelyre beérkezett pályázatok érékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
1. Szociális rendelet módosítás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2.Az általános iskola beiskolázási körzetének meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3.Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
4.Az 520/18 hrsz-ú útra vonatkozó településrendezési előszerződés
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5.Tájékoztató az utak téli karbantartásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7.A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. A polgármester cafetéria keretének meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Egyebek
1.napirendi pont tárgyalása: Az intézményvezető álláshelyre beérkezett pályázatok érékelése

Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester:Az előterjesztésből megállapítható, hogy 2 db pályázat érkezett
határidőben. Mind két pályázat megfelel a kiírásoknak. A Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság megtárgyalta a pályázatokat és meghallgatta mind két pályázót. Tamás Ferenc
pályázó telefonon jelezte, hogy nem tud megjelenni a képviselő-testületi ülésen. A jelen lévő
Péma Károly pályázótól megkérdezi, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Péma Károly hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Péma Károly elmondja, hogy 2014. óta dolgozik a csévharaszti postán. Debreceni Produkciós
Irodánál dolgozott animátorként. Különböző rendezvényekre vittek népi játékokat. Német
nyelvű könyvtári katológuscédulák feldolgozásában is részt vett. Szeretné az eddigi klubokat
megtartani. Főleg a fiatalokat szeretné bevonzani a könyvtárba a rendezvényekre. Jó enne
gyerekjátékokat készíteni és azokat rendezvényekre kivinni. Az egyik végzettsége fotós és
ezért szeretne fotó gyűjteményt létrehozni. Maximálisan a közösség érdekeit tartja szemelőt
és a Szikla programot is fontosnak tartja.
Pulisch József képviselő: A német nyelvi katalogizálás és animátori tevékenységet csak 1-1
évig végezte? Mi motiválta, hogy könyvtári szakot végezzen?
Péma Károly: A Debreceni munka is egy nagyobb lélegzetű volt, de nem folyamatosan.
Szereti a rendszereket, ezért választotta a könyvtári szakot. Amikor elvégezte a főiskolát jó
volt a munkahelye és nem kívánt változtatni.
Kovács György alpolgármester: A pályázatnak a művelődésszervező kulturális részét jónak
tartja. Hiányolja a könyvtárosi részt, hogy melyik részét kedveli. Mennyire tarja fontosnak a
könyvtár működésével kapcsolatos pályázatok figyelését, mennyire tudna benne
közreműködni?
Péma Károly: A pályázatokat nagyon fontosnak tartja, mert nélkülük nem lehet működni.
Nem hangsúlyozta a könyvtári oldalt, de természetesen szeretné gyarapítani a könyvtári
állományt. Tudni kell, hogy mit keresnek az emberek, mire van igény.
Kovács György alpolgármester: a fiatalokat nehéz becsalogatni a könyvtárba, esetleg az
internet adta lehetőségekkel. Az intézmény vezetése nagy felelősséget jelent és biztosan
szívesen, bátran vállalja ezt?
Péma Károly: Igen, azért jelentkezett.
Mocsáry Balázs polgármester: Azért került a könyvtárvezetői állásra pályázat kiírásra, mert a
jelenlegi intézményvezető nyugdíjba megy. Március 1-től közalkalmazotti jogviszonyba kerül
a pályázat nyertese, a vezetői kinevezésére júniusban történik meg, amikor a jelenlegi
intézményvezető felmentési ideje lejár.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a pályázónak a megjelenést, bemutatkozást.
Mocsáry Balázs polgármester tájékoztatja azon képviselőket, akik nem voltak jelen a K.I.S.
Bizottság ülésén, hogy a másik pályázó a monori könyvtárban dolgozik. Megváltozott
munkaképességű, kicsi testi hibával és kis beszédhibával, amikor ideges. Mindkét pályázó jól

bemutatkozott. Péma Károly a könyvtáron kívüli, szervező tevékenységet hangsúlyozta,
Tamás Ferenc a könyvtárosi munkát a Szikla program használatát emelte ki. Mindketten
vállalták az eddigi klubok tovább működtetését. A könyvtárosi szakmát Tamás Ferenc tudja
jobban, neki van nagy tapasztalata. A kérdés az, hogy a képviselő-testület melyiket tartja
fontosabbnak a könyvtárosi vagy az egyéb művelődésszervező tevékenységet.
Tóthné Rakusz Julianna K.I.S Bizottság elnöke: Sajnálja, hogy Tamás Ferenc nem jelent meg
a képviselő-testületi ülésen. Nagy szaktudással rendelkezik mind könyvtáros mind az
informatikai területen. Az intézményvezetőnek egy-egy rendezvényt le kell vezetni. A
bizottság a döntésnél figyelembe vette a kapcsolatok fenntartását, alakítását. Az olvasókkal,
lakossággal kapcsolatot kell ápolni, nagy hangsúlyt kap a kommunikáció. Meg kell jelenni,
képviseli kell a könyvtárat, a községet. Mindezeket figyelembe véve Péma Károly személyét
tartja alkalmasabbnak a bizottság.
Damner Erzsébet könyvtárvezető: Péma Károly jól tud beszélni, nagyon szimpatikus az is,
hogy a fiatalokat kívánja megszólítani és az ő igényeiket figyelembe venni. Tamás Ferenc
nagy szakmai tudása van és jelenleg a monori könyvtárban adatfeldolgozó. A csévharaszti
könyvtár 40 %-ban és 60%-ba közösségi ház. Civilek, klubok segítése.
Pulisch József képviselő: Azért, mert valaki fogyatékkal elő nem kell leírni, alábecsülni. Neki
nagyobb erőfeszítésébe került, hogy eddig eljusson, mint másnak. Ez pedig inspiráló is lehet
adott esetben a fiataloknak, hogy akarnak valamit azt el lehet érni. A másik pályázó nem igen
tudott mit mondani, hogy miért is jelentkezett könyvtárosnak. A könyvtárnak új vezetője lesz,
egy új korszak fog kezdődni.
Kovács György alpolgármester: Megalapozott amit Pulisch József képviselő mondott. Péma
Károlynál a pályázatban sem kerül kiemelésre a könyvtárosi tevékenység. A falu művelődési
gerincét adja a könyvtár és közösségi ház. Tamás Ferenc komoly végzettséggel és jelentős
referenciával rendelkezik. Annak ellenére, hogy beszédtechnikai problémái vannak a Magyar
Könyvtárosok Országos Szervezetének tagja. A rendezvények lebonyolításában tud kérni és
kapni segítséget.
Szép Hajnalka képviselő: Nem biztos, hogy a hiányossága a gyerekeket riasztaná. A
gyerekeknek meg kell tanulni elfogadni a másságot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal Tamás Ferenc pályázatát fogadta
el.
1/2018.(I.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Községi Könyvtár és Közösségi Házba könyvtáros kinevezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény 21.§-a alapján úgy dönt, hogy 2018. március 1-jétől heti 40 órás
közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, 4 hónapos próbaidő kikötésével Tamás
Ferenc 2200 Monor, Puskin utca 3/a. szám alatti lakost könyvtárossá kinevezi.
2) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény 23.§(1)-(3) bekezdése, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet
6/A.§-a alapján úgy dönt, hogy 2018. július 1-jétől – 2023. június 30. napjáig tartó

időtartamra, azaz 5 évre Tamás Ferenc 2200 Monor, Puskin utca 3/a. szám alatti lakost a
Községi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetőjévé kinevezi.
3) Az intézményvezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
kinevezési iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.napirendi pont tárgyalása Szociális rendelet módosítás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést
tartott a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által nyújtott
család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásánál. A Kormányhivatal megállapította, hogy a szociális
rászorultságtól függő települési támogatásról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára és módosítására van szükség, mivel a rendelet a családsegítés szolgáltatást, és
gyermekjóléti szolgálat ellátást tartalmaz, mely ellátások a Gyvt. 40.§(1) bekezdése szerint 2016.
január 1-től egy szolgáltató keretében működtethetőek. Valamint a szolgáltatások után fizetendő
térítési díjakat is a Gyvt. rendelkezései szerint kell megállapítani. A 18.§-ban a személyes
gondoskodás körébe tartozó alapellátás a 19.§-ban a gyermekjóléti alapellátás kerül szabályozásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.napirendi pont tárgyalása: Az általános iskola beiskolázási körzetének meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A Kormányhivatal meghatározza az iskolai körzeteket. Jelen
esetben Csévharaszt közigazgatási területe.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2018.(I.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Balla Károly Általános Iskola 2018/2019. tanévre javasolt iskolai körzetének
véleményezése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

24.§(1a) bekezdése alapján elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által, a Balla
Károly Általános Iskola számára, a 2018/2019. tanévre javasolt iskolai felvételi körzetet.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatalát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

3.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a kiküldött táblázat „C” oszlopában látszik,
hogy teljesült vagy még folyamatban van a meghozott képviselő-testületi határozat
végrehajtása.
Pulisch József képviselő: Nagyon jónak tartja ezt a kimutatást, mert jól látszik belőle, hogy
állnak az ügyek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát
3/2018.(I.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2017. II. félévi lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. II. félévi lejárt
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4.napirendi pont tárgyalása: Az 520/18 hrsz-ú útra vonatkozó településrendezési
előszerződés
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Egyeztetéseket folytattunk az 520/18-35 hrsz-ú ingatlanok és a
770/1-23 ingatlanok tulajdonosaival az ingatlanokra való bejutást biztosító 520/18 hrsz-ú,
jelenleg magánút megépítésével és közművesítésével kapcsolatosan. A szerződés megkötése
önkormányzat érdekét is szolgálja. Érdekében állhat az Önkormányzatnak az út tulajdonba
vétele, kezelése és közművesítése azért is, mert így a fenti ingatlanok értékesítése
megtörténne, a lakosság gyarapodna, tovább fejlődhetne a falu. Bizonyos földmérési,
tervezési költséget az idei költségvetés elbír, a többi, mint a vízkiépítése 2019-ben valósulna
meg. Ezzel településrendezési előszerződéssel a telek tulajdonosok is látják, hogy elindul az
önkormányzat egy irányba. Az Akácfa utca hosszabbításánál is ilyen előszerződés
megkötésére fog sor kerülni.

Pulisch József képviselő: A telkek már kialakításra kerültek.
Mocsáry Balázs polgármester: A Vasadi út felől a csatlakozás elvileg megoldható. 12 méter
széles út fog kialakulni, ha a Csillagsaroknál lévő bekerített területből adnak 6 métert. A
Monori útról a csatlakozás kicsit bonyolultabb lesz. Az évvégére a költségek pontosításra
kerülnek, akkor kerül a szerződés véglegesítésre.
Fodor Imre képviselő: Mennyi telket érint?
Mocsáry Balázs polgármester: Összesen a két tulajdonosnak 38 db telek került kialakítása.
Pulisch József képviselő: Jövőre lesz kivitelezés, a szerződés szerint jövő nyárig építi ki az
önkormányzat a vizet. Javasolja október 31-i határidő megjelölését, mivel a július 31- túl
korainak tartja.
Kovács György alpolgármester: Lesz itt anyagi ráfordítás. Nem szükséges a dátum
megjelölése, mert ha nem tudja tartani az önkormányzat, akkor meg lehet támadni a
szerződést. Ne kötelezze el ennyire magát az önkormányzat.
Mocsáry Balázs polgármester: Valamilyen dátumot meg kell jelölni, hogy a tulajdonosok
lássák, partner az önkormányzat.
Keresztény Anikó aljegyző: December 31-ig adjon lehetőséget az önkormányzat, hogy a
tervek elkészüljenek, akkor már látni lehet a pontos költségeket. December 31-ig megkötésre
kerülne a végleges településrendezési szerződés, amibe már a kivitelezésnek, beruházásnak a
pontos határideje is bele kerülne.
Kovács György alpolgármester: Elég nagy gesztus az önkormányzat részéről, hogy a
rendezési tervbe bele vette. Nem javasolja, hogy az önkormányzat elkötelezze magát.
Pulisch József képviselő egyetért az alpolgármesterrel. Még a költségvetés sem ismert.
Javasolja december 31-ig készüljenek elő.
Mocsáry Balázs polgármester: Az egyik telektulajdonos a villanyhálózatot megcsináltatja.
Kovács György alpolgármester: 20 méter út építése szerepel a szerződésben mindkét
útcsatlakozásnál. Ez gyakorlatilag egy telek szélesség. Ez mi alapján lett meghatározva. Ez
egy hosszú szakasz.
Mocsáry Balázs polgármester: Ez egy sárrázó rész, mivel a közútkezelő úgy ad engedélyt,
hogy az aszfalt útjához megfelelő aszfaltos út csatlakozik. Ha a közútkezelőnek elég egy
rövidebb szakasz, akkor kisebb rész lesz.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Jövőre hagyná ezt a dolgot, mivel vannak még üres telkek
és eladó ingatlanok a községben. Még ne kötelezze el magát az önkormányzat.
Mocsáry Balázs polgármester: El kell indulni, mivel az önkormányzat javát szolgálja, ha ott
építkeznek és beköltöznek a fiatalok.

Pulisch József képviselő: Következő ülésig halasszák el a döntést, mivel akkor már látni
fogják a költségvetést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2018.(I.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: településrendezési előszerződésre vonatkozó döntés elnapolása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csévharaszt
belterület 520/18 hrsz-ú út megépítésére és közművesítésére vonatkozó településrendezési
előszerződésre vonatkozó döntés meghozatalát a februári ülésére elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az utak téli karbantartásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: Képviselői kezdeményezésre került sor ennek a napirendi
pontnak a felvételére.
Kovács György alpolgármester: Az utak téli karbantartása, síkosság mentesítése
kifogásolható, mind hatékonyságában, mind minőségében. Téli viszonylatban nincs só. Ezt
nem akkor kell beszerezni, amikor leesett a hó. Ezen változtatni kell. Még a nyár folyamán ki
kell írni egy pályázatot a téli utak karbantartására. Egy helyi vállalkozót kellene megbízni, aki
feltudja mérni, hogy milyenek az útviszonyok és annak megfelelően kezdi a mentesítést.
Puisch József képviselő: A Petőfi utcában jár a busz, ha nincs időben letakarítva, akkor rögtön
tükör jég van az úton. Járda nincs ebben az utcában, mindenki az úton közlekedik, nagyon
baleset veszélyes téli időszakban. A jelenlegi vállalkozónak legyen időben só biztosítva.
Egyetért a nyáron történő pályáztatással.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Már tavaly is volt probléma az önkormányzati utak
síkosságával. Minden féleképpen helyi vállalkozó legyen megbízva.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő véleménye szerint, ha időben alá van sózva, akkor nem lesz
jégpálya. A jelenlegi megállapodásban szereplő 10 cm –t meghaladó hóesés helyet 5 cm
kerüljön. Tehát már 5 cm-t meghaladó hóesést követően legyen hótolás.
Mocsáry Balázs polgármester: A 10 cm a külterületi utakra és az iskola belső udvarára
vonatkozik. A só ebben az évben is volt, csak sajnos a zsákban összeállt, nem lehetet kiszórni.
Az alapvető gond, hogy a műtrágyaszóró nem sószóró. A vállalkozó állítása szerin az
elősózás megtörtént. Az önkormányzati utak nem lesznek olyan minőségűek, mint a Kossuth
Lajos utca, mivel az önkormányzati utakon kisebb a forgalom, tehát nem lesz olyan hatékony
a sózás. Javulást jelenthet, ha a következő vállalkozó októberre készít só és homok keveréket.

Cseszlai Sándor: Decemberben valóban megvásárlásra került a só, de nem megfelelően
tárolták és összetapadt a zsákban. Nem biztos, hogy másik vállalkozó kell, a jelenleginek kell
jobban előkészülnie a télnek.
Kovács György alpolgármester: Nem fogadja el, hogy tudott róla, hogy összeállt a só és nem
tudja kiszórni. Ő vállalta, hogy szórja az utat, jelezze, ha problémája van. A Petőfi utcában is
járnak buszok, teherautók, mint a Kossuth Lajos utcában, tehát nem indokolt a jeges út.
Fodor Imre képviselő: Voltak más községből is vállalkozók, de ide csak akkor jöttek, amikor
már le volt az egész községben taposva a hó.
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy a júniusi testületi ülésen térjenek vissza erre a
kérdésre.

6.napirendi pont tárgyalása: A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A 2017-évi szabadságot maradéktalanul kivette és a 2018. évit
is szeretné az elkészített ütemezés szerint.
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Tárgy: a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglalt hatáskörében eljárva,
Mocsáry Balázs polgármester szabadságolási ütemtervét – a határozat mellékletében foglaltak
szerint – jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület

7.napirendi pont tárgyalása: A polgármester cafetéria keretének meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: A cefetéria keret megegyezik a 2016., 2017. évivel.
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Tárgy: a polgármester 2018. évi cafetéria juttatásának meghatározása

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2018. évre
vonatkozó cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év
összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
8. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: A garázsok alapozása jövő héten kezdődik és utána
megrendelésre kerülnek a garázsok. Az önkormányzat belső festése március, április hónapban
megtörténik. Az energetikai beruházás átadás-átvétele megtörtént. A beruházás
megvalósulása közben több probléma is volt, de most már minden a helyére került.
Garanciális javítások rögzítésre kerültek. Iskola szabadidőpark felöli oldalát újra kell színezni.
A szolgálati lakásnál lévő gázvezetéket meg kell szüntetni. A szolgálati lakásra a költségvetés
jövő héten elkészül és kiküldésre kerül.
Mocsáry Balázs polgármester: Majális időpontjának április 29-ét javasolja, így aki akar május
1-én el tud menni ünnepelni. A falunap megrendezésének időpontjának augusztus 18-át
javasolja, mivel az egy hosszú hétvége. A Varsolci testvértelepülésről érkezők 18-án részt
vennének a falunapon, 19-én a községben kirándulnának, 20-án a fővárosban megnéznék a
tűzijátékot és a következő nap utaznának el.
Szép Hajnalka képviselő elmondja, hogy a Nádasdi Baromfifeldolgozóban indiai
vendégmunkások dolgoznak. Rendes munkavállalási igazolvánnyal rendelkeznek. Sötét
bőrűek és az emberek félnek tőlük, amikor meglátják őket az utcán sétálva. Mindenki úgy
gondolja, hogy migránsok. A lakosságot valahogy tájékoztatni kellene erről.
Kovács György alpolgármester: Rendőri intézkedésre is sor került. A közvéleménybe jelen
van, létezik ez a teória. Ők nem most lépték át a határt, régóta dolgoznak Felsőfarkasdon.
Hivatalosan tartózkodnak itt, a vágóhídon van a tartózkodási helyük. Munkavállalási
engedéllyel rendelkeznek.
Pulisch József képviselő: Az üzem vezetőjének kellet volna tájékoztatni a községet, hogy
indiai vendégmunkásokat fog alkalmazni. Sajnálja, hogy a rendőröknek ilyen ügyekkel kell
foglalkozniuk.
Kovács György alpolgármester: Erdő csere ügye hol tart?
Mocsáry Balázs polgármester: Jogszabály szerint nincs ilyen terület. Minden ingatlan értékét
az ingatlan fekvése határozza meg. A következő ülésen tárgyalni fogják.
Kovács György alpolgármester: Petőfi utcában az újra aszfaltozott rész már reped. Szakember
véleményét ki kell kérni a javításhoz. A kidobott fenyőfák elszállítása mikor fog megtörténni
a szolgáltató részéről, a lakosság kapott erről tájékoztatást?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: A tornateremben lévő szőnyeg csere nagyon indokolt lenne,
mivel az ablakcserénél a munkások kitörték az üvegeket és azt a szőnyegből nem lehet

teljesen kitakarítani. A szőnyeg mellé egy nagy teljesítményű takarító gép is kell, mivel a
rendezvények után mindig a szülőket kell megkéri, hogy hozzák el otthonról a saját gépüket.
Mocsáry Balázs polgármester: A tornaterem gravlopax felülete is lassan cserére szorul, ezért
javasolja, hogy a farsangi bálnál ne terítsék le a szőnyeget. A költségvetés tervezésénél
megnézik, hogy a csere bele hogy fér bele.
Pulisch József képviselő: Miért nem volt Kultúra napja ebben az évben?
Mocsáry Balázs polgármester: Nem volt helyi fellépő, akit vendégnek szerettek volna
meghívni, sajnos nem ért rá.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt
ülésként folytatódott.
Csévharaszt, 2018. február 6.
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