Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. március 27.-én megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képviselő.
Hitelesítő: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő.
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy a 8. napirendi pontot vegyék le a napirendről és helyette
az útépítésre pályázati lehetőséget tárgyalják meg.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Kerékpárforgalmi hálózati terv véleményezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, a Tandem Mérnöki Iroda munkatársai
2. A könyvtárvezetői állásra beérkezett pályázat értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Közétkeztetésre vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Civil szervezetek beszámolói, elszámolásai a tavalyi támogatásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Civil szervezetek ezévi támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. A 2017. évi belső ellenőri jelentés összefoglalója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Új utca tervezési költségei
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Útépítésre pályázati lehetőség
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. A 2018. évi igazgatási szünetek meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. Elsősegély üzemeltetés
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. Területátadás Újhartyán város kérelmére
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
12. Egyebek (rendezvénynaptár, falunap, stb.)
1. napirendi pont tárgyalása: Kerékpárforgalmi hálózati terv véleményezése
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a kerékpárút terveinek elkészítéséről már az előző évben
döntött a testület. A terv elkészült és a készítő egy párszóban tájékoztatja a képviselőket arról, hogy
hogyan készítették el a község kerékpárforgalmi hálózati tervét.
PejKálmán mérnök elmondja, hogy a Tandem Mérnöki Iroda készítette el a községnek a
kerékpárforgalmi hálózati tervét. A tervezési munka során megvizsgálták a tervezési terület forgalmi

és baleseti adatait. A helyszíni vizsgálat alapján megállapították, hogy a belterületi utakon nem
jelentős a gépjármű forgalom. Problémát jelent a Monori és Nyáregyházi úton az ipari park felé menő
és az onnan jövő nehézteher-gépjárművek átmenő forgalma. Burkolt útpadka is van, ami olcsóbb, mint
a kétirányú kerékpárút. Nyitott kerékpársávra is van lehetőség kicsi forgalom esetén. Az iparterület és
a község között önálló kétirányú kerékpárút építését javasolja. Vasad felől is forgalom lassító lenne.
Monor felé a belterületi részen nyitott kerékpárút, külterületi részen
A Kossuth Lajos utca még nincs felújítva, csak kerékpársáv lenne felfestve, felújítás után nyitott
kerékpárút lenne. A Romtemplomnál kerékpáros pihenőhelyet lehetne kialakítani. Turisztikai
szempontból egy táblát is célszerű lenne kihelyezni. Első körben a Nyáregyházi út- Ipartelep között
lenne elkészítve, mivel a forgalomlassító kialakítása miatt építkezési beruházás. A második ütem lenne
a Monor felé vezető út és a harmadik ütemben készülne el az Inárcs-Kakucs-Romtemplom.
Kovács György alpolgármester: a Monori úton nyitott kerékpárút csak a felújítás után lehetséges,
mivel most a nagy kátyúk balesetveszélyesek. Pályázat esetén lakott területen kívül a külön kerékpárút
építését javasolja. Hiányolja a tervezetből a Petőfi utcát. Sokan laknak ott és sokan járnak kerékpárral
iskolába, dolgozni. Jelentős a gépjármű forgalom és buszközlekedés van ezen a szakaszon. Az utcában
játszótér is található, ahol sok gyerek megfordul. Az utcában nincs járda ezért ötvözni kellene a
kerékpárutat a járdával.
Pej Kálmán tervező: a kerékpárutat és a járdát nem lehet ötvözni, mivel a kerékpár az járműnek
számít. Önálló járda építését javasolja. Első körben kerékpáros nyomot javasol, majd nyitott
kerékpárutat.
Pulisch József képviselő: a nyitott kerékpár sáv esetében a 3,5 méteres sávon mennek az autók
egymással szembe, tehát nem csak a kerékpárosokat kell kerülni az autósoknak, hanem még egymást
is. A Monori úton és a Nyáregyházi úton ezt a megoldást nem látja biztonságosnak.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a kerékpárforgalmi hálózati tervben foglaltakkal,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
18/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község kerékpárforgalmi hálózati terve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a TANDEM
Mérnökiroda Kft. által készített kerékpárforgalmi hálózati tervet, és az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: A könyvtárvezetői állásra beérkezett pályázat értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: A Képviselő-testület 2018. február 15-én megtartott ülésén döntött
arról, hogy a Községi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői munkakörének betöltésére
ismételten pályázatot írt ki. A pályázatok beadási határideje 2018. március 25-e volt. A megadott
határidőig 1 db pályázat érkezett. A pályázatot a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a
Képviselő-testületi ülés előtt véleményezte.
Tóthné Rakusz Julianna Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: KIS Bizottság)
elnöke: a bizottság a beadott pályázatot áttanulmányozta és a képviselő-testületnek elfogadásra

javasolja. A kiírásnak megfelel a pályázat. Az 5 éves szakmai gyakorlattal nem rendelkezik, de a
jogszabály lehetővé teszi a könyvtárosi kinevezését. A nyugdíjba vonuló könyvtáros ismeri a
jelentkezőt és csak elismerően tudott nyilatkozni a munkájáról. Nagyon örül, hogy a közművelődés
területén nagy szakértelemmel rendelkezik.
Balázs Istvánné pályázó elmondja, hogy egy éve dolgozik a Monori Könyvtárban. A közösségi ház
része a munkájának nem fog problémát okozni, mivel Gombán több évig vezetett ilyen
foglalkozásokat. A meglévő dolgokat tovább viszi, de ha igény van rá újabbak is szívesen bevezet.
Ami a képzettségéből hiányzik, azt szívesen pótolja, szeretné magát tovább képezni.
Kovács György alpolgármester: nagyon tetszik a pályázat a vezetői programja, melyben leírja a célokat
is. Fontos a községi rendezvényeken való részvétel. Javasolja az 5 éves gyakorlattól való eltekintést.
Pulisch József képviselő: egyetért a KIS Bizottság javaslatával. A pályázatban benne van, hogy 3 év
gyakorlat szükséges, kehet, hogy van, aki emiatt nem adta a pályázatát.
Keresztény Anikó aljegyző: az 5 éves szakmai gyakorlat alól a képviselő-testület nem adhat felmentést.
Könyvtárosnak kinevezhető és intézményvezetőnek meg lehet bízni, de csak június 18-át követően,
mert addig a jelenlegi intézményvezető, aki fel van mentve a munkavégzés alól, állományban van. Ez
egy több célú intézmény, nem csak könyvtárost keresnek. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
könyvtár marad önálló intézmény, tehát nem maradhat vezető nélkül.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért Balázs Istvánné elmondottak szerinti
kinevezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
19/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: könyvtáros kinevezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény 20-20/A.§-a alapján úgy dönt, hogy 2018. május 1-jétől heti 40 órás
közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre, 4 hónapos próbaidő kikötésével Balázs
Istvánné 2217 Gomba, Fáy András utca 7. szám alatti lakost könyvtárossá kinevezi.
2) Az könyvtáros illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
kinevezési iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
20/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: megbízás intézményvezetői feladatok ellátására
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény 20-20/A.§-a alapján úgy dönt, hogy 2018. július 1-jétől-2020. június

30. napjáig terjedő határozott időre vonatkozóan Balázs Istvánné 2217 Gomba, Fáy András
utca 7. szám alatti lakost a Községi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjének megbízza.
2) A mb. intézményvezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére, valamint a törzskönyvi nyilvántartás felé a változás bejelentés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kaszaláné Bán Anikó képviselő megérkezett 18 órakor, így a Képviselő-testület 6 fővel folytatja tovább
a munkát.
3. napirendi pont tárgyalása: Közétkeztetésre vonatkozó pályázat kiírása
Mocsáry Balázs polgármester: A közétkeztetést biztosító szolgáltatóval megkötött szerződés 2018.
június 30. napján lejár. Ennek alapján a közétkeztetés további zavartalan biztosítása érdekében
pályázati eljárás lefolytatására van szükség. Az eljárásban legalább 3 ajánlatot kell bekérni. Az eljárás
nem tartozik a közbeszerzés hatály alá. A Képviselő-testületnek meg kell választania a bíráló bizottság
tagjait. A bíráló bizottság minimum 3 főből kell, hogy álljon, polgármester, alpolgármester, képviselő
nem lehet a tagja. A bíráló bizottság tagjainak javasolja: Farkas Jánosné pénzügyi ügyintéző,
Keresztény Anikó aljegyző és Váraljai Lászlóné intézményvezetőt. A bizottság javaslata alapján, majd
a képviselő-testület fog a beadott pályázatokról dönteni. Most meg kell határozni a pályázati
feltételeket, a bírálat szempontjait. Ki kell írni a pályázatban, hogy kik fogják igénybe venni az
étkeztetést. A Csiló és Társa Kft-t (Monorierdő), Kövál Zrt-t (Monor), a Vasadi Bölcsődének, GTÜ
Közhasznú Nonprofit Kft-t (Gomba) javasoljuk megkeresni a pályázati kiírással. Jogszabály nem írja
elő, hogy 3 pályázatnak be is kell érkeznie.
Kovács György alpolgármester javasolja, hogy 3 évre szóljon a szerződés a szolgáltatóval. Előnyösebb
lehet az önkormányzatnak. Az intézmények vezetőit megkérdezte, hogy a jelenlegi szolgáltatóval hogy
vannak megelégedve. Ezek a vélemények segítséget nyújthatnak a képviselő-testületnek a döntésben.
Előző években a Gastro Gloss Kft. (Nikolett Panzió) is meg lett keresve, javasolja, hogy neki is legyen
megküldve a felhívás.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő egyetért a 3 évre szóló szerződéssel.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért azzal, hogy ajánlati felhívásban szereplő
szerződéstervezetben meghatározott 4 éves időtartam 3 év legyen, és a Gastro Gloss Kft-nek is
megküldésre kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a módosítással együtt 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
21/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Közétkeztetési pályázat kiírása
1) Csévharaszt Község
biztosítására pályázatot ír.

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

közétkeztetési

szolgáltatás

2) A Képviselő-testület jóváhagyja – a határozat melléklete szerinti tartalommal – az ajánlattételi
felhívást.

3) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg:
Csiló és Társa Kft. 2213 Monorierdő, Barátság utca. 5.
Vasadi Bölcsőde 2211 Vasad, Bem utca 92.
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.
Gastro Gloss Kft. 2200 Monor, Ady Endre út 38.
Határidő: 2018. április 3.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
22/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: bíráló bizottság tagjainak megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatás biztosítására
vonatkozó pályázati eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Farkas Jánosné pénzügyi ügyintéző
Keresztény Anikó aljegyző
Malik Károly intézményvezető
Váraljai Lászlóné intézményvezető
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek beszámolói, elszámolásai a tavalyi támogatásról
Pulisch József képviselő: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, átnézte az
elszámolásokat. A hiánypótlások megtörténtek, így a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért, Közalapítványnál van 2000 Ft függőtétel. Az alapítványnak
ebben az évben 2000 Ft-tal többel kell elszámolni, mint az ide évben kapott támogatás.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja a civil szervezetek 2017. évi elszámolásait,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
23/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a helyi szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
elszámolásainak elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
- Csévharaszti Birkózó Egyesület,
- Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
- Ősborókás Nyugdíjas Egyesület,
- Csévharaszti Szentháromság Római Katolikus Plébánia,
- Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány,

- Vasadi Református Egyházközség Csévharaszti Szórványgyülekezet,
- Csévharasztért Független Egyesület,
- Vasadi Regionális Sport Club,
- A Balla Diákokért Egyesület,
- Régió Sport Club,
- Csévharaszti Polgárőr Egyesület,
- Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Közalapítvány,
- a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány
2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmeinek elbírálása
Pulisch József pénzügyi bizottság elnöke: a beérkezett igények összege 6.531.000 Ft. A költségvetésbe
5 500 000 Ft van betervezve erre a célra. A bizottságok a következő összegeket javasolják a
civilszervezetek számára 2018. évre támogatásként megállapítani. Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület: 500.000-Ft, Családsegítő 350.000-Ft, Ősborókás Nyugdíjas Egyesület: 400.000-Ft,
Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány: 850.000-Ft. A programok itt nem tisztázottak ezért csak
kérdőjellel javasolják. A Vasadi Református Egyházközség Csévharaszti Szórványgyülekezete:
300.000-Ft, Csévharasztért Független Egyesület: 700.000-Ft, Vasadi Regionális Sport Club TaekwonDo Szakosztályának: 100.000-Ft, Balla Diákokért Egyesület: 420.000-Ft, Régió Sport Club: 450.000Ft, Csévharaszti Polgárőr Egyesület. Az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság: 700.000-Ft, a KIS Bizottság
600 000 Ft-ot javasol a polgárőrségnek, Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványnak a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 800.000-Ft a KIS Bizottság 1.000.000 Ft, Nyáregyházi Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 100000-Ft. Nagy vitát váltott ki a bizottsági ülésen az Irgalmasság
szigetének kérelme.
Mocsáry Balázs polgármester: az Irgalmasság szigeténél 500 e Ft-ban került a római út, az oda vitt
ajándékokkal együtt. Júniusban tábort szervez a többi táborral megfelelő összegben: 150 000 Ft, plusz
valamelyik hosszú hétvégén családi rendezvényt szervez, ezért kér 400 e Ft. Június 19-től 1 hét
varsolci gyerekek táboroztatása a csévharaszti gyerekekkel. A napi ötszöri étkezést az alapítvány
biztosítaná: 300 e Ft értékben.
Mocsáry Balázs polgármester: soknak találja a polgárőrség 700 e Ft támogatását.
Pulisch József képviselő: az idén pályáznak szerviz kocsira, a vonóhorog csak akkor kell, ha nyernek a
pályázaton.
Mocsáry Balázs polgármester: a polgárőr egyesület 20 főből áll, nagyon soknak tartja a 400 e Ft
üzemanyagköltséget, hisz a szabadnapos rendőri szolgálat is szünetel. Kevesebb szolgálatot is adnak.
A polgárőrszövetségtől is kapnak támogatást. A rendezvényekre 100 e Ft mire kell? Mi indokolja a
szerviz kocsit?
Pulisch József képviselő: az üzemanyagköltséget már lecsökkentette a bizottság. Vonóhorog nélkül
600 e Ft-ot támogatást javasoltak.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, polgárőrség elnök: a szerviz kocsi egy zárt dobozos utánfutó, amibe a
technikai eszközöket elférnek és mindig készenlétbe lenne.

Kovács György alpolgármester: ha nyernek a pályázaton, akkor az önkormányzat megfinanszírozza a
vonóhorgot. Kár lenne újból vizsgáztatni a kocsit, mivel tavaly volt vizsgázott.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: fontos lenne a vonóhorog, mivel nagy szükség volt ebben az évben
is a polgárőrség munkájára és nem hátrány, ha utánfutón tudják rögtön vinni az eszközöket baj esetén.
Mocsáry Balázs polgármester: az a véleménye, hogy ha ilyen irányú fejlesztést akar a polgárőrség,
akkor meg kell spórolni az árát.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, polgárőrség elnök: ha elégedett a képviselő-testület a polgárőrség
munkájával, akkor a 600 e Ft-ot megszavazza az egyesületnek.
Pulisch József képviselő: Irgalmasságszigeténél a nyári tábort nem támogatná, főleg nem 400 e Ft-tal.
A felnőtt tábort vegyék ki, a gyerek táborra 150 e Ft-ot javasol úgy, hogy részéletesen számoljon el
vele és ne novemberi számlával. Tehát összesen 600 e Ft-ot javasol.
Kovács György alpolgármester: mit jelenet a támogatási kérelembe, hogy csévharaszti gyermekek és
erdélyi gyermekek és felnőttek részére kirándulás?
Mocsáry Balázs polgármester: csévharaszti családok, gyerekek és felnőttek kirándultatása, mint egy
családi nap.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Birkózó Egyesület 500.000 forintos támogatásával,
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
24/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Birkózó Sportegyesület 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület (2200 Monor, Széchenyi út 29., képviseli: Kaári András elnök) részére 2018.
évi önkormányzati pályázati támogatásként 500.000 forintot állapít meg. A Sportegyesület a
megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az
elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek
támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában
meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Birkózó
Sportegyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért azzal, hogy a Családsegítő Szolgálat 350.000 forintot
kapjon a rászoruló gyermekek táboroztatásának megszervezésére, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
25/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a csévharaszti rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csévharaszti
rászoruló gyermekek nyári táboroztatására 350.000 forint támogatást biztosít.
2) A Képviselő-testület a megállapított 350.000 forintot Kléger Gyöngyi – a Monor és Térsége
Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat családsegítője – részére rendeli kifizetni.
3) A családsegítő a támogatást a 2018. június 25-től - 2018. június 29-ig megvalósítandó
táboroztatás költségeire használhatja fel.
4) A családsegítő köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a tárgyévet
követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Nyugdíjas Egyesület 400.000 forintos
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
26/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Kiss Sándorné) részére
2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 400.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az
elszámolást Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek
támogatásának rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában
meghatározottak szerint kell benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért az Irgalmasság Szigete Alapítvány 600.000 forintos
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:

27/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány 2018. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., képviseli: Antal András)
részére 2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 600.000 forintot állapít meg. Az
Alapítvány a megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Vasadi Református Egyházközség 300.000 forintos
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
28/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Vasadi Református Egyházközség 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Református
Egyházközség (2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 23., képviseli: Király János) részére, a
Csévharaszti Szórványgyülekezetének 2018. évi önkormányzati pályázati támogatásaként
300.000 forintot állapít meg. Az Egyházközség a megállapított támogatást 2018. december 31ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Református
Egyházközség képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a CSÉFE 700.000 forintos támogatásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
29/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharasztért Független Egyesület 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharasztért Független
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/C., képviseli: Dr. Dézsi Zsolt) részére
2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 700.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharasztért Független
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Vasadi Sport Club 100.000 forintos támogatásával,
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
30/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Vasadi Regionális Sport Club Taekwon-Do Szakosztályának 2018. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Regionális Sport Club
(2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 21., képviseli: ifj. Szijjártó Imre) részére, a Taekwon-Do
Szakosztály működésének támogatására, 2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként
100.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított támogatást 2018. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Regionális Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.

Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Balla Diákokért Egyesület 420.000 forintos
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
31/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Balla Diákokért Egyesület 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balla Diákokért Egyesület
(2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/A., képviseli: ifj. Tóthné Rakusz Julianna) részére
2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 420.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Balla Diákokért Egyesület
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Régió SC 450.000 forintos támogatásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
32/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Régió Sport Club 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régió Sport Club (2220 Vecsés,
Tarnóczai utca 6., képviseli: Szécsényi Pál) részére 2018. évi önkormányzati pályázati
támogatásként 450.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított támogatást 2018.
december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Régió Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Polgárőrség 600.000 forintos támogatásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
33/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2018. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Polgárőr Egyesület
(2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120., képviseli: Kaszaláné Bán Anikó) részére 2018.
évi önkormányzati pályázati támogatásként 600.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Polgárőr
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Csévharaszt Gyermekeiért Alapítvány 800.000
forintos támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
34/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2018. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Balázs Andrea)
részére 2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 800.000 forintot állapít meg. Az
Alapítvány a megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért a Nyáregyházi Tűzoltók 100.000 forintos
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
35/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2723 Nyáregyháza, Diófasor út 69., képviseli: Fekete Máté)
részére 2018. évi önkormányzati pályázati támogatásként 100.000 forintot állapít meg. Az
Egyesület a megállapított támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nyáregyházi Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi
támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: A 2017. évi belső ellenőri jelentés összefoglalója
Kovács György alpolgármester: a könyvtár működése, gazdálkodása volt ellenőrizve. A jelentésben
szerepel, hogy az intézményben nem került szabályozásra a helyettesítés és a gazdálkodói jogkör
gyakorlása során nem minden esetben érvényesülnek az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályi
előírások. Megtörténtek a módosítások?
Keresztény Anikó aljegyző: az összeférhetetlenség abból adódott, hogy a könyvtárvezető lánya
dolgozott takarítóként és ő írta alá a megbízási szerződést. A helyettesítés a módosított SzMSz-ben
már benne van, ha elmegy, szabadságra bezár a könyvtár.

Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja a belső ellenőri összefoglaló jelentést, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
36/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a belső ellenőri 2017. évi összefoglaló jelentés
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vincent
Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) Csévharaszt Községre vonatkozó 2017. évi, éves belső
ellenőri összefoglaló jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Új utca tervezési költségei
Mocsáry Balázs polgármester: már januárban tárgyalta a képviselő-testület, azóta az árajánlat meg lett
kérve:1.392 000 Ft. Az önkormányzat indítaná el a folyamatot és a költséget egy éven belül vissza is
fizetné a tulajdonos. Mindkét tulajdonos 1-1 telket fenntartana, ha esetleg nem fizetnének.
Villanyhálózat kiépítése elindult a tulajdonosok részéről. Tervezések után már a kivitelezési költséget
is lehet látni. Lehet olyan befektető is, aki megfinanszírozná a közművesítést és akkor az
önkormányzatnak nem kellene.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: nem támogatja, a községet hosszútávon ilyen elkötelezettségbe bele
vinni. Nem indokolt, mivel a faluban vannak még üres telkek.
Mocsáry Balázs polgármester: sok önkormányzat parcelláz területeket a későbbi hozam reményében.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő véleménye, ha az önkormányzatnak van saját területe, parcellázza ki
saját önkormányzati telkeknek.
Pulisch József képviselő: vannak félbehagyott, rendezetlen utcák: Akácfa, Kisfaludy, Arany és most
nyitnának még egy utcát.
Mocsáry Balázs polgármester: a kettő között a különbség, hogy az Arany János utca is be van
tervezve, de erdő művelési ágú, 5-10 éven belül nem lehet kivenni.
Kovács György alpolgármester: rendezési terv tartalmazza a lakóövezet kialakítását. Most egy terv
készül erről az utcáról, ezt az összeget a két tulajdonos visszafizetné az önkormányzatnak 1 éven belül.
A közművek kiépítését, utca aszfaltozását már nem támogatja, nem kötne lakossági szerződést. Elvi
lehetőséget adna csak, ha lesznek olyan cégek, akik ebbe lehetőséget látnak.
Mocsáry Balázs polgármester: hosszútávon jól jár az önkormányzat.
Pulisch József képviselő: megvalósítási kötelezettség terheli az önkormányzatot a szerződés 2:2 pontja
szerint.
Mocsáry Balázs polgármester: tervezési költség megelőlegezéséről döntsön a testület. A föld kimérés
nélkül nem lehet tudni, hogy mennyi terület kell még az úthoz.

A Képviselő-testület hosszas vita után 3 nem szavazattal, 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elutasító döntést hozott a témában. Alakszerű határozat nem született.
8. napirendi pont tárgyalása: Útépítésre pályázati lehetőség
Mocsáry Balázs polgármester: 15 %-os önerővel belterületi utakra lehet pályázatot beadni. A
Kisfaludy, Akácfa és Jókai utcára a tervek meg vannak. A pályázatban meg kell jelölni, hogy mit akar
a képviselő-testület helyrajzi szám szerint, ha nem önkormányzati tulajdonú, akkor a jegyző igazolja,
hogy önkormányzati tulajdonba fog kerülni. A beruházás pontos költsége még nem ismeret.
Pulisch József képviselő: 10 millió önerőre, 60 millió forint összes költségig el lehet menni.
Kovács György alpolgármester: pályázati lehetőséggel élni kell.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy egyetért azzal, hogy induljanak a PM_ONKORMUT_2018
kódszámú pályázaton, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
37/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázaton való indulásról
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén elnevezésű, PM_ONKORMUT_2018
kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
2) A pályázat keretében megvalósuló beruházás megnevezése: Csévharaszt belterületi útjainak
kiépítése, felújítása.
3) A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: 284/12, 285/3, 286/3, 287/3, 288/3, 289/3,
290/3, 291/3, 303/5, 303/6, 304/1, 306/1, 302/7.
4) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 15%-os önerőt, azaz 5.325.704 forintot
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben
meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása. A 2018. évi igazgatási szünetek meghatározása
Mocsáry Balázs polgármester: Az igazgatási szünet ideje alatt természetesen ügyeletet tartanak a
kollégák.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

38/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: igazgatási szünet elrendelése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §(3) bekezdése alapján a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
Csévharaszti Kirendeltségén az alábbi időszakokban igazgatási szünetet rendel el:
a) 2018. augusztus 21-től - 2018. augusztus 31-ig
b) 2018. december 21-től - 2018. december 31-ig
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
10. napirendi pont tárgyalása: Elsősegély üzemeltetés
Gogolák Gábor: Dabas és Környéke Mentőorvosi és Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Közhasznú Kft.
tagja. A mentőtiszti kocsit állami támogatás nélkül, cégek és önkormányzatok támogatásából
üzemeltetik. Egy személyautó van mentőautókén felszerelve, mentőorvossal a fedélzetén. Közvetlenül
a lakosság vehetné igénybe, tehát nem a központba szólnának be, hanem közvetlenül a mentőtiszti
kocsinak. Hétvégi napokra gondoltak elsősorban, ügyeleti rendszerben működne. Csévharaszt az
egészségügyi ellátás perifériáján van, ezzel a szolgálattal gyorsabban jutnának ellátáshoz a helyi
emberek. A cég nonprofit működik, ügyeleti díjként megjelöltek egy összeget az tartalmazza a
munkabért, járulékos költséget, üzemanyag költséget.
Mocsáry Balázs polgármester: a szükséges információt megkapta a képviselő-testület az anyagi
lehetőség fogja meghatározni, hogy mennyi támogatást tudnak adni.
Kovács György alpolgármester: előfordulhat, hogy a Monori ügyelet nem jön ki a csévi hívásra, mivel
tudomása van róla, hogy Dabassal van ügyeleti szerződés?
Gogolák Gábor: ilyen előfordulhat, mivel a mentőrszolgálatnak be lesz jelentve, hogy Csévharaszt
szerződésben áll a szolgálattal.
Mocsáry Balázs polgármester: tudatosítani kell az emberekben, hogy mikor kit hívjanak, mert a
monori ügyeletet is sokszor banális dolgokkal hívják.
Pulisch József képviselő: Csévharaszton kívül másik községgel kötöttek már ilyen szerződést? Másik
településsel közösen el tudná képzelni ennek a működését, akkor megoszlanának a költségek.
Gogolák Gábor: Vasaddal már próbáltak tárgyalni, de sajnos ők nem partnerek ebben. Két település
esetén nem feleződik meg a költség, ugyanis eszköz felhasználás történik.
Mocsáry Balázs polgármester: nincsen tapasztalati anyag, hogy az elmúlt években hány esetben lett
volna indokolt az esetkocsi. Véleménye szerint teljesen ne zárkózzon el a képviselő-testület. Javasolja,
hogy május, június hónapban próbálják ki az 510 e Ft lenne.

Pulisch József képviselő: a nyári szünetre időzítené a próbaidőt. Monorról meg kell kérni, hogy az
elmúlt évben hány Csévharaszti eset volt ügyeleti időben.
Gogolák Gábor: Az évszakok meghatározzák az esetek számát, nyáron több szokott lenni. 3-4 hónapot
javasol próbaidőnek, mivel az embereknek kell egy kis idő, hogy megszokják, tudják, hogy van egy
ilyen szolgáltatás.
Szép Hajnalka képviselő fél évet javasol, hiszen jönnek a nyári gyerektáborok és augusztusban a
falunap.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő 3 hónapot javasol.
Mocsáry Balázs polgármester: Június 16-án tanévzárótól augusztus 31-ig, összesen 23 nap lenne. Ez az
időszak lefedné a nyári táborokat és a falunapot is. Ennek a költsége 690 e Ft. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
39/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Dabas és Környéke Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. egyedi
ajánlata
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dabas és Környéke
Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Csévharasztra vonatkozó egyedi ajánlatát,
és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület megbízza a Dabas és Környéke Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi Közhasznú
Nonprofit Kft-t, hogy 2018. június 16. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig tartó időtartamban
Csévharaszt településen a lakosság számára elsősegély ügyelet szolgáltatást biztosítson.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti szolgáltatás ellátására
vonatkozó szerződést a Dabas és Környéke Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit
Kft. képviselőjével aláírja.
3) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti szolgáltatás ellátásáért fizetendő szolgáltatási díjat az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben
meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
11. napirendi pont tárgyalása: Területátadás Újhartyán város kérelmére
Mocsáry Balázs polgármester: Újhartyán kereste meg a képviselő-testületet 0214 hrsz és a 0188 hrsz-ú
út tulajdonjogát adja Csévharaszt. Ez az út a közigazgatási határig terjedő szakasz lenne. Aki egyetért
az előterjesztés szerinti határozati javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
40/2018.(III.27.) önkormányzati határozat

Tárgy: Csévharaszt 0214 és 0188 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átvezetése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megkeresi az illetékes Monori Járási
Földhivatali osztályt a 0214 és 0188 hrsz-ú utak tulajdonjogának átvezetése céljából. Az eljárás
lefolytatásával megbízza dr. Pacsirta István ügyvédet. Az ügylet lebonyolításával kapcsolatos
költségeket Újhartyán Város Önkormányzata vállalta az 53/2018. (II.22.) sz. határozatában.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
41/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt 0214 és a 0188 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta - Újhartyán Város
Önkormányzata 53/2018.(II.22.) sz. Képviselő-testületi határozatával elfogadott – megkeresését, és a
tárgyban a következőek szerint dönt:
2) A Képviselő-testület nem zárkózik el Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének azon
kezdeményezésétől, miszerint a két település határán, és Újhartyán Város gondozásában lévő, azonban
Csévharaszt Község tulajdonát képező út – Csévharaszt – ingyenesen Újhartyán Város Önkormányzata
tulajdonába kerüljön, az átadandó út területének és határainak pontosítását, az út átadását előkészítő
bizottság javaslatát, és a megállapodás tervezetben foglaltak elfogadását követően.
3) A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben az 1. pontban foglalt területrendezési eljárás
lefolytatásra kerül, a területrész átadásával kapcsolatos ügyintézés, valamint az ezzel kapcsolatos
költségek Újhartyán Város Önkormányzatát terhelik.
4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közigazgatási határmódosítás következtében
Csévharaszt közigazgatási területének nagysága csökkenni fog az átadandó területrész nagyságával.
5) A Képviselő-testület a Csévharaszt 0214 hrsz út (kb. 1600 m, kb. 1,4 ha) és 0188 hrsz-ú út (kb. 600
m, kb. 3800 m2) egy részének Újhartyán Város Önkormányzata részére történő átadását előkészítő
bizottságba:
Mocsáry Balázs polgármestert
Kovács György alpolgármester
Sáránszki Mária műszaki ügyintézőt
delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
42/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszt 0214 és 0188 hrsz-ú területekre vonatkozó területátadási megállapodással
vegyes ajándékozási szerződés elfogadása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Újhartyánnal kötendő,
Csévharaszt 0214 és 0188 hrsz-ú területekre szóló területátadási megállapodással vegyes ajándékozási
szerződés tervezetét elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával, és Dr. Pacsirta István a
szerződés ellenjegyzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester ismerteti a KIS Bizottság által elkészített rendezvény naptárat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
43/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: az Önkormányzat 2018. évi rendezvényterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának
Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervét.

képviselő-testülete

megtárgyalta

és

elfogadja

az

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács György alpolgármester: A szemétszedés időpontja változott, április7-én lesz.
Mocsáry Balázs polgármester: javasolja, hogy a közmeghallgatás április 23-án 18 órakor legyen a
Díszteremben.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
44/2018.(III.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: közmeghallgatás időpontjának meghatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. április 23-án
18,00 órától közmeghallgatást tart a Községháza Dísztermében.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a helyben szokásos
módon a lakosságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács György alpolgármester: A falunappal kapcsolatban elmondja, hogy a varsolciak vendéglátását
és a programokat tisztázni kell. A vendéglátókkal egyeztetni kell.
Mocsáry Balázs polgármester: Április végén, május elején majális lesz varsolcon és majd ott
megbeszélik az augusztusi programot.

Kaszaláné Bán Anikó képviselő javasolja, hogy a falunapon a varsolciak főzhetnének az ő
tájegységükre jellemző ételt, az alapanyagot természetesen az önkormányzat biztosítaná.
Mocsáry Balázs polgármester: nem lesz főző és süti verseny sem, mivel nagyon kicsi volt az
érdeklődés, a részvétel. A falunapi programok délben fognak kezdődni.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülést Mocsáry Balázs polgármester
18,25 órakor bezárta.
Csévharaszt, 2018. április 10.
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