Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. február 15-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Kovács György
alpolgármester, Pulisch József képviselő, Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő bejelentette késését.
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 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2) A kirendeltség 2018. évi költségvetése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló rendelet
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
4) Beszámoló az adóhatóság 2017. évi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5) Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösség Ház 2017. évi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester,
6) Pályázat kiírása a Községi Könyvtár és Közösségi Ház vezetésére
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Damner Erzsébet int.vez.
7) Az óvodai beiratkozás, körzethatárok, nyári zárva tartás meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9) Egyebek (kisajátítás, falunap,…)
Fodor Imre az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy minden képviselő-testületi
tag, bizottsági tag és nem képviselő bizottsági tag határidőben leadta a vagyonnyilatkozatát.
1. napirendi pont tárgyalása: A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a költségvetési főösszeg meghaladja az 500 millió
forintot, ilyen nagy összegű költségvetése még nem volt az önkormányzatnak. Saját hatáskörben olyan

átvezetések voltak, amiről a képviselő-testület mát döntött. A tegnapi nap a pénzügyi bizottság
részletesen megtárgyalta a rendelet módosítást.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság együttes ülésen megtárgyalta a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását,
az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (I1.17.) sz. rendelet módosításáról
2. napirendi pont tárgyalása: A kirendeltség 2018. évi költségvetése
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és Ügyrendi
Bizottság együttes ülésen megtárgyalta a kirendeltség 2018. évi költségvetését és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja az Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
Csévharaszti Kirendeltségének 2018. évi költségvetését, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
8/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2018. évi
költségvetése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének
2018. évi költségvetését és likviditási tervét.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kirendeltség működtetéséhez szükséges
többletfinanszírozás Péteri Közös Önkormányzati Hivatal részére történő átutalásáról a Kirendeltség
2018. évi likviditási terve szerint gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló rendelet
Mocsáry Balázs polgármester: az intézmények költségvetése az önkormányzat 2018. évi költségvetés
tervezésénél maximálisan figyelembe lett véve. A karbantartási összegekben is található felújításii
feladat. A szakfeladatoknál be lett állítva az energetikai beruházás, melynek az összértéke közel 42
millió forint. Ennek egy része még a céltartalékban szerepel. Az Egészségháznál kell még 5 db redőny.
Február 28. után már lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni a volt szolgálati lakás átalakítása,
tervezve 15 millió forint van. A napközi teakonyhájának a felújítása is elkezdődik ebben az évben,

megépül a gépkocsitároló, bővítésre kerül a vízvételi lehetőség a temetőben, vízcsap kerül a Petőfi
utcai játszótérhez, a hivatal és az egészségház belső festése is meg valósul.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: az elkészített anyagból jól látszik, hogy továbbra is
biztosított az intézmények zavartalan működtetése és fejlesztésre is van lehetőség. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság együttes ülésen részletesen megtárgyalta és az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az adóhatóság 2017. évi munkájáról
Keresztény Anikó aljegyző elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolót és a tegnapi
bizottsági ülésen elmondottakat.
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi
Bizottság együttes ülésén megtárgyalta az adóhatóság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja az adóhatóság 2017. évi munkájáról, az
önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: az adóhatóság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja az adóhatóság
2017. évi munkájáról, az önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösség Ház 2017. évi munkájáról
Pulish József képviselő megköszöni az intézményvezető tartalmas munkáját. Nagyon sok színes
programot vezetett az elmúlt években.
Kovács György alpolgármester: részletes, mindenre kiterjedő a beszámoló. Véleménye szerint példa
értékűen működtek az általa szervezett rendezvények, az adminisztráció, a játszóházak. Az Erzsike
általa szervezett programok a gerincét képezik a falu életének. Mindig szívesen, jó szívvel fogadta a
könyvtárba látogatókat. Boldog, hosszú nyugdíjas éveket kíván Erzsikének.

Damner Erzsébet intézményvezető: elmondja, hogy mindez nem jöhetett volna létre, ha az
önkormányzat nem így segíti a munkáját. Csapat munka volt és közösségfejlesztés. A könyvtárosi
munkából nem lehet nyugdíjba menni. Most egy kicsit alacsonyabb fokozatba fog kapcsolni, de a
Kulturális Bizottságba továbbra is aktívan részt fog venni, ezzel is segítve a község programjainak
előkészítését.
Fodor Imre képviselő: hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket kíván.
Mocsáry Balázs polgármester: a korábbi képviselő-testületek is mindig támogatták a könyvtár
munkáját. Erzsike egy konstruktivitásra törekedő, így egy közös munka alakult ki a képviselőtestülettel. Kéri, hogy aki elfogadja a könyvtár és közösségi ház 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
10/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a Községi
Könyvtár és Közösségi Ház 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: Pályázat kiírása a Községi Könyvtár és Közösségi Ház vezetésére
Mocsáry Balázs polgármester: az előző ülésen kiválasztott személy egy másik állást vállalt el, ezért
ismételten ki kell írni az intézményvezetői pályázatot.
Keresztény Anikó aljegyző: a kiírásban a pályázati feltételeknél szerepel a főiskola,
művelődésszervező végzettség. Javasolja, hogy ez kerüljön úgy módosításra, hogy a pályázati
feltételnél szerepeljen a főiskola, felsőfokú végzettség. Az elbírálásnál előnyt jelent a
művelődésszervező végzettség.
Kovács György alpolgármester: nagy súlya van ennek a pályázatnak és a döntésnek is. Javasolja,
hogy a képviselő-testület előtt mutatkozzanak be a pályázók és ne a Kulturális Bizottság előtt, mivel a
végső döntést úgy is a képviselő-testület hozza meg. A döntés hozatalt nagyban segítené, ha a testület
meg tudná őket hallgatni. A bizottság véleményezze a beadott pályázatokat.
Mocsáry Balázs polgármester: az előző kiírásnál mind a bizottság előtt, mind a képviselő-testület előtt
meg kellett jelennie a pályázónak. A bizottsággal kellene tisztázni, hogy személyes megjelenés nélkül
tudnak e véleményt kialakítani a beadott pályázati anyag alapján.
Fodor Imre képviselő a véleménye, hogy a bizottsági ülésen vegyen részt minden képviselő-testületi
tag.
Pulisch József képviselő véleménye szerint a bizottság jobban nézze át a beadott pályázatokat, ha már
véleményezési jogköre van.
Mocsáry Balázs polgármester összegezve az elhangzottakat elmondja, hogy a pályázók a képviselőtestületi ülésre kapnak meghívást.

Keresztény Anikó aljegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy arra az időszakra, amíg az új
intézményvezető munkába nem áll, helyettesítő könyvtáros kell megbízni, aki heti 15 órában lesz a
könyvtárban.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért a helyettesítő könyvtáros megbízásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
11/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: helyettesítő könyvtáros megbízása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 1. napjától – 2018.
április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan megbízza Vitényi Rozália 2209 Péteri, Ady
Endre utca 26. szám alatti lakost a könyvtárosi feladatok ellátásával.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti megbízási
szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért a pályázati kiírásban foglaltakkal, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
12/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázatának kiírása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – a Csévharaszti Községi Könyvtár és Közösségi Ház
intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt a pályázat meghirdetésével kapcsolatos
feladatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, aljegyző
7. napirendi pont tárgyalása: Az óvodai beiratkozás, körzethatárok, nyári zárva tartás meghatározása
Mocsáry Balázs polgármester: a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai
általános felvételi időpontjáról. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között
kerül sor. A beiratkozás idejéről és az eljárás rendjéről a fenntartó 30 nappal korábban köteles
közleményt vagy hirdetményt közzétenni saját honlapján, valamint az óvoda honlapján, ennek
hiányában a helyben szokásos módon. Kéri, hogy aki egyetért az időpontokkal, az kézfelemeléssel
jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
13/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a 2018/2019. óvodai nevelési évre történő beiratkozási időpontok meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. óvodai nevelési évre történő
beíratások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2018. április 23. (hétfő) 8,00 órától – 16,00 óráig
2018. április 24. (kedd) 8,00 órától – 16,00 óráig
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy szintén a fenntartó határozza meg az adott nevelési
évben indítható csoportok számát. Kéri, hogy aki egyetért a 3 csoport indításával, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
14/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a 2018/2019. óvodai nevelési évben indítható csoportok számának engedélyezése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvodában a 2018/2019. nevelési évben 3 csoport indítását engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője
dönt. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
15/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetét Csévharaszt község
közigazgatási területében határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: óvodavezető asszony kérelmet nyújtott be az óvoda nyári zárva
tartásának engedélyezésére vonatkozóan. Több éve ezen időszakban van zárva az óvoda. Kéri, hogy
aki egyetért a nyári zárva tartás időpontjával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
16/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: óvodai nyári zárva tartás engedélyezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, az intézmény nyári zárva tartását
2018. július 2-től – 2018. július 31-ig engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezető asszonyt arra, hogy a zárva tartás időszakáról a
szülőket folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, óvodavezető

8. napirendi
megválasztása

pont

tárgyalása:

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak

Mocsáry Balázs polgármester: Eltelt 4 év, újból meg kell választani a szavazatszámláló bizottság
tagjait. Változatlanul 2 szavazókör lesz. A kiküldésre került jelöltek vállalják a bizottsági tagságot.
Kéri, hogy egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
17/2018.(II.15.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a Csévharaszt területén működő szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
1) Az 1. számú szavazókörben (Községháza Díszterme, 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B.)
működő szavazatszámláló bizottság tagjai:
Rendekné Demeter Ilona
Cziráné Ölvedi Anikó
Tóthné Szőnyi Krisztina

2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 16.
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 76.
2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 22.

2) A 2. számú szavazókörben (Közösségi Épület 2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 57.) működő
szavazatszámláló bizottság tagjai:
Bokros Istvánné
Farkas Judit
Fajka Andrásné
3) Póttagok:

2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 75.
2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 28.
2212 Csévharaszt, Széchenyi utca 19.

Búzás Mariann
Deákné Juhász Katalin
Blahó Sándorné
Varga Józsefné

2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 95.
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 123.
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 153.
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 85.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

9. napirendi pont tárgyalása. Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: pályázat lett beadva a testvértelepülés gyerekeinek táboroztatására és a
varsolciak falunapi vendéglátására.
Pulisch József képviselő javasolja, hogy a falunapi program összeállításakor először el kell dönteni,
hogy élőzene legyen vagy ne. Javasolja, hogy sztár vendégnek kerüljön meghívásra Szűcs Judit.
Keresztény Anikó aljegyző: az élőzenéhez megfelelő színpadi adottság, fény- és hangtechnika is kell,
amivel az önkormányzat nem rendelkezik.
Kovács György alpolgármester: fel kell mérni, hogy mire van igény a községben, mivel lehet
kicsábítani az embereket a falunapra.
A képviselők részéről még elhangzott javaslatként: Bereczki Zoltán, Zoltán Erika, Laci betyár,
Groovehouse, Vastag Csaba és Vastag Tamás. Oláh Gergő, Kocsis Zoltán.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület 5 fővel folytatja tovább a munkát.
Kovács György alpolgármester javasolja, hogy a község lakosságát a véleményét kérdezzék meg a
fellépőket illetően. Tegyenek ők is javaslatot, hogy kit szeretnének látni és hallani a falunapon. község
facebook oldalán illetve a hivatal e-mail címre is lehetne küldeni a javaslatokat.
Mocsáry Balázs polgármester: a 753 hrsz-ú ingatlan nem megközelíthető a Gyöngyvirág utcáról. Az
ott kialakult út nem hivatalos út, hanem erdőművelési ágban lévő terület. Megkérdezi képviselőtársait,
hogy egyetértenek-e azzal, hogy az önkormányzat sajátítsa ki azt a szakaszt, mivel a rendezési terv
szerint ott utca lesz. Tavasszal el lehetne indítani az eljárást.
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a kisajátítási eljárás megindításával.
Kovács György alpolgármester: megkérdezi, hogy mikor jelenik meg a helyi újság, mert Csévharaszt
Alapítvány is szeretne egy cikket megjelentetni benne. Tavaszváró címmel lesz egy előadóművész,
grafikai pályázat kerül kiírásra.
Mocsáry Balázs polgármester: március második felében, még a választások előtt meg fog jelenni.
Kovács György alpolgármester: javasolja, hogy a Petőfi Sándor utcában a forgalom lassító ládákat
ismételten ki kellene helyezni.
Cseszlai Sándor tanyagondnok: a csúszós utak elmúltával ki lesznek helyezve a ládák, ha többet is
szeretnénk kihelyezni, egyeztetni kell a volán busszal.

Kovács György alpolgármester: a tornateremben a kosárpalánk rögzítő tiplik mozognak, az egész fal
mozog. Valami rezgéscsillapítót kell elhelyezni.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: a Kulturális Bizottság elkészítette a 2018. évi rendezvénytervet.
Minden rendezvénynek meg lett jelölve a felelőse.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülést Mocsáry Balázs polgármester
18,25 órakor bezárta.
Csévharaszt, 2018. február 28.

Mocsáry Balázs
polgármester

Losonci László
jegyző

Hitelesítő:

Pulisch József
képviselő

Fodor Imre
képviselő

