Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. április 26-án megtartott Képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Fodor Imre képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Szép
Hajnalka képviselő.
Igazoltan távol: Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Hitelesítő: Kovács György alpolgármester, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület határozat
képességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat településre jutó finanszírozási összegének megosztása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Beszámoló a Monori Gondozási Központ házi segítségnyújtásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Iványi Margit intézményvezető
3. Beszámoló a rendőrség munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Zahovecz Sándor r.kapitány
4. Beszámoló a polgárőrség munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Kaszaláné Bán Anikó elnök
5. Pályázati lehetőségek
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Az önkormányzat biztosításainak kezelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat településre jutó finanszírozási
összegének megosztása
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy nincs különbség az előző évihez képest. Péteri felé
számláz a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mivel a törvény szerint a közös önkormányzati
hivatal székhely önkormányzatának kell számláznia. Csévharaszton egész állásban van a családsegítő
alkalmazva, Péterin pedig fél állásban. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
47/2018.(I.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat településre jutó finanszírozási összegének
megosztása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat - állami támogatáson felüli - településre jutó finanszírozási összegének
felosztási javaslatát az alábbiak szerint:



Csévharaszt Község Önkormányzata 1.464.000.-Ft. összeget a Kiegészítés 2/3 részét,
Péteri Község Önkormányzata 732.000.-Ft. összeget a Kiegészítés 1/3 részét vállalja
teljesíteni.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat szerinti megállapodás
megkötésére Péteri Község Önkormányzatával.
3) A Csévharaszt Község Önkormányzatára jutó e határozat szerinti 1.464.000.-Ft. összeg az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elkészítésekor tervezve lett, arra az Önkormányzat
költségvetése fedezet nyújt.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Monori Gondozási Központ házi segítségnyújtásáról
Iványi Margit intézményvezető: elmondja, hogy jelentősen megnőtt a gondozási órák száma, mióta
főállásban van a kolléganő. A kisegítő nem vállalta a szakképzettség megszerzését. Gondozásra nem
lehet küldeni szakképzetlen embert.
Mocsáry Balázs polgármester: készült-e olyan felmérés, hogy hány fő lenne, akiknek csak ellátás
kellene, nem igényelnek szakképzett ellátást.
Iványi Margit intézményvezető: nagyon kevés volt, inkább a gondozási igények növekedtek. Több időt
kell eltölteni a gondozottakkal.
Mocsáry Balázs polgármester: több településen látnak el házi segítségnyújtást. Összehasonlítva a
többi településsel milyenek a csévharaszti gondozottak?
Iványi Margit intézményvezető: azonos számú gondozottak vannak, arányában megegyezik a
csévharaszti a többi településével. 2-3 új ellátott kerül be egy évben. Átlagban decemberben 6-7 fő
van.
Mocsáry Balázs polgármester: mikorra várható, hogy elkészül a számítógépes nyilvántartó program?
Iványi Margit intézményvezető: a szerződés most került aláírásra a programmal kapcsolatban. Nagyon
nagy segítség lesz a program, mivel nagy és sokrétű az adminisztráció. Első körben egy számítógép
kell majd a gondozást végző kolléganőnek, aki a gondozási időt fogja benne rögzíteni mindennap.
Mocsáry Balázs polgármester: biztosan megtalálja a képviselő-testület a megoldást és segíteni fogják
további munkáját a gondozónőnek, mivel mindenki elégedett a munkájával.
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett intézményvezető asszonyhoz, ezért Mocsáry Balázs
polgármester kéri, hogy aki elfogadja, a beszámolóban foglaltakat és az elhangzott kiegészítéseket, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
48/2018.(IV.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Monori Gondozási Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás körében 2017.
évben végzett munkájáról

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Monori
Gondozási Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás körében Csévharaszt Községben végzett 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a rendőrség munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester: a beszámolóból kiderül, hogy Csévharaszton csökkent a bűnözés és ez
örömteli. A jó közbiztonság is hozzájárul ahhoz, hogy növekedik a lakosság szám a községben. Tavaly
a szabadnapos rendőr által a rendőri jelenlét még fokozottabb volt.
Kovács György alpolgármester: a statisztika és a tényleges adatok alapján ki lehet jelenteni, hogy
biztonságos a falu. Ehhez hozzájárult a szabadnapos rendőri jelenlét. Jól működik az iskola rendőr,
amit még lehetne tovább fejleszteni, felvilágosító előadásokkal. Az időseknek is fontos előadások
keretében tájékoztatni, informálni a rájuk leselkedő veszélyekről. Koruknál fogva is hiszékenyebbek,
megtéveszthetőek. Fel lehet hívni a figyelmüket, miből lehet következtetni a bűncselekmények
kialakulására, kit értesítsenek ilyen esetben. Javasolja, hogy a közterületen járőrszolgálatot teljesítő
rendőrök, ha idejük engedi, szálljanak ki az autóból, mivel visszatartó ereje van, ha megállnak
járőrözés közben.
Zahovecz Sándor rendőrkapitány: az iskolarendőrök, bűnmegelőzési előadók sok előadást tartottak
eddig is. Minden korosztálynak megfelelő előadás programmal rendelkeznek. Ez egy több lábon álló
program. Nyugdíjasoknak is tartanak előadást, mivel ők elég hiszékenyek, jobban ki lehet használni az
érzékenységüket. Az aktív korúakhoz nem tudja, hogy lehetne eljutni, mivel nekik is lenne mit
mondani. Ők is lehetnek sértettek, áldozatok. Azzal egyetért, hogy azzal is lehet eredményt elérni, ha a
járőr kiszáll az autóból. Sok helyen a lakosság, cégek úgy keresnek lakást, telephelye, hogy megnézik
milyen a közbiztonság a településen. Megköszöni az önkormányzat előző évi támogatását és a
polgárőrség együttműködését a biztonság megteremtésében.
Pulisch József képviselő: ez a jó bűnüldözési statisztika köszönhető a szabadnapos rendőri
szolgálatnak, a polgárőrségnek, kamerarendszernek. Megkérdezi, hogy a szabadnapos rendőri
szolgálat véglegesen befejeződött?
Zahovecz Sándor rendőrkapitány: nagyos sok túlórájuk van a rendőröknek. Többlet szolgálatot is el
kell látniuk az alapszolgálaton felül. Természetesen szeretné, ha a kapacitás engedi, a szabadnapos
rendőri szolgálat újból elindulna.
Mivel több kérdés, észrevétel rendőrkapitány úrhoz nem érkezett, ezért Mocsáry Balázs polgármester
kéri, hogy aki elfogadja, a beszámolóban foglaltakat és az elhangzott kiegészítéseket, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
49/2018.(IV.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: 2017. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Monori
Rendőrkapitányság 2017. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a polgárőrség munkájáról
Kaszaláné Bán Anikó Polgárőrség elnöke: megköszöni a rendőrség és a körzeti megbízott
együttműködését a munkájukkal nagyban segítették a polgárőrség munkáját. A szabadnapos rendőri
szolgálatot a lakosság egyre jobban hiányolja, megszokták a jelenlétüket. A beszámoló tartalmazza,
hogy mennyi szolgálatot adott a polgárőrség, ebből mennyi volt közös a rendőrséggel.
Mocsáry Balázs polgármester: a polgárőrség a rendőrséggel, tűzoltókkal, katasztrófavédőkkel jó
kapcsolatban van. A lakosság tudja, hogy kit kell hívni baj esetén.
Mivel kérdés, észrevétel elnök asszonyhoz nem érkezett, ezért Mocsáry Balázs polgármester kéri,
hogy aki elfogadja, a beszámolóban foglaltakat és az elhangzott kiegészítéseket, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
50/2018.(IV.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Polgárőrség 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csévharaszti Polgárőrség
2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Pályázati lehetőségek
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy április 23-án be lett adva az útépítésre a pályázat.
Sajnos csak 30 millió forintot lehetet megpályázni, tehát a Kisfaludy utca egy szakaszára elég. Van
egy Belügyminisztérium által kiírt pályázat, melyben lehetőség van belterületi utakra kérni támogatást,
és 10 e fő alatti település maximum 15 millió forintot kaphat, az önerő pedig 35%. A másik pályázati
lehetőség óvoda fejlesztésére, melynek feltétele a 70 %-os óvodai kapacitás kihasználtság. A helyi
óvoda 80%-os kihasználtsággal működik. Ki lehetne a gázkazánt cserélni egy energiatakarékosra.
Pulisch József képviselő: az utakra az elmúlt évben lett költve és ez a pályázat is csak útfelújításra van
kiírva. Ezért az óvodai fejlesztését javasolja, ebben az esetben az önerő is kisebb.
Kovács György alpolgármester: az óvodai pályázatot támogatja, mivel a feltételeknek megfelel. Az
utak vonatkozásában már elindult egy pályázat.
Mocsáry Balázs polgármester Kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
51/2018.(IV.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont ab)
pontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására kiírt pályázatra.

2) A Képviselő-testület a támogatásból a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
(Csévharaszt belterület 19 hrsz., természetben: 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 52.)
fűtéskorszerűsítését kívánja megvalósítani.
3) A Képviselő-testület kijelenti, és nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
25 %-os, azaz 697.167 forint összegű önerőt az az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott céltartalék terhére biztosítja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1) pont szerinti pályázatot a
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához benyújtsa és a pályázathoz
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat biztosításainak kezelése
Mocsáry Balázs polgármester: a költségvetésben benne van, hogy vannak biztosítási díjak. Véleménye
szerint célszerű egy olyan céggel szerződésben lenni, aki több munkatárssal dolgozik. Ingyen
auditálnak és ingyenes a tanácsadás is.
Kovács György alpolgármester: ez a cég adta a legjobb ajánlatot?
Mocsáry Balázs polgármester: igen, ők kezelnék egyben az önkormányzat összes biztosítását. Kéri,
hogy aki elfogadja, hogy a Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-t
kezelje az Önkormányzat valamennyi biztosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
52/2018.(IV.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: megbízás önkormányzati biztosítások kezelésére
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Optimális Biztosítási
Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-t (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1., adószám:
13620897-2-43) az önkormányzat biztosításaira vonatkozó biztosítási brókertevékenység végzésére.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és
Biztosítási Alkusz Kft. megbízási szerződésének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Pulisch József képviselő: a forgalomlassító ládák mikor kerülnek kihelyezésre? Petőfi utca végén
hatalmas kátyúk vannak, jó lenne megszűntetni. Petőfi utcai játszótér, Balla szobor környéke nagyon
gazos, el kell kezdeni a gyomirtást, kaszálást. Az egyik hintánál a csavarfeje letört, pótolni kell. A
ledes közvilágítás csere mikor valósul meg?
Mocsáry Balázs polgármester: a forgalomlassítók két hét múlva kihelyezésre kerülnek. A kátyúzás a
napokban elkészül, már a közmunkások dolgoznak rajta. Ami a közvilágítást illeti a csere még nem
valósult meg, még bizonyos papírokra várni kell.

Kovács György alpolgármester: javasolja még egy szűkítésnek a kihelyezését folytatólagosan. A
hivatal előtt lévő kamerát célszerű lenne áthelyezni a buszmegálló tövébe, egy magasabb oszlopra. A
meglévő kamera mellé még egy kamera is felkerülne, így nagyobb területet képes venni. A Kossuth –
Petőfi utca sarkánál kialakult egy szemétlerakat. A lakosság egy része úgy gondolja, hogy oda
folyamatosan lehet szemetet lerakni. Most egy felszólító tábla kerül kihelyezésre, majd egy kamera.
Kovács György alpolgármester a majálissal kapcsolatban elmondja, hogy időben el kell kezdeni
szervezni, a zenekart leszerződni és törekedni kell a pénz felelősségteljes beosztására.
Költséghatékonyan kell megtalálni a jó minőséget. Most az a helyzet alakult ki, hogy van egy zenekar
380 e Ft-ért, plusz 65 e Ft-ért reggeli ébresztőt csinál egy másik zenekar. Időközben egy sztár
fellépővel is kötöttek szerződést. Javasolja, hogy a KIS Bizottság korábban adjon tájékoztatást
mindenről, hogy a jövőben a képviselő-testület ezeket a dolgokat időben meg tudja tárgyalni és
véleményt tudna mondani.
Pulisch József képviselő: támogatja a kamera rendszer bővítését a hivatal előtt a Kossuth Lajos utcát
venné éjszaka is minőségben.
Mocsáry Balázs polgármester: a kamera átszerelése el van indítva. Egyetért a pénz felelősségteljes
beosztás gondolatával. A februári KIS Bizottság ülésén már javasolta, hogy eben az évben a szüreti
felvonulás ne kerüljön megrendezésre, zenés ébresztők sem szükségesek. A majálisra már szóban le
lett kötve az ébresztőre a zenekar, tehát kész tények elé volt állítva. A további rendezvényeket időben,
alaposabban, minden részletre kiterjedően kell előkészíteni. Ha majáliskor lesz sztár fellépő, akkor a
Falunapon már nem lesz több fellépő. A majális egy családi rendezvény, nem feltétlen kell sztár
fellépő.
Kovács György alpolgármester: nem akarja megszüntetni a rendezvényeket, de a pénzzel jól kell
gazdálkodni.
Pulisch József képviselő: a Petőfi utcáéban a 30-as tábla még mindig nincs pótolva. A
rendezvényekkel kapcsolatos véleménye, hogy a községnek a fő rendezvénye a falunap, arra kell
összpontosítani. Nem lehet, hogy a KIS Bizottság döntsön ilyen összegekről.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt. Mocsáry Balázs polgármester a
nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta. A Képviselő-testület továbbiakban zárt ülésen folytatta tovább a
munkát.
Csévharaszt, 2018. május 7.
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