Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében a 2018. június 28-án megtartott
Képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő,
Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Hitelesítő: Pulisch József képviselő, Fodor Imre képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 6 képviselőből mindenki jelen van.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Óvodavezetői állásra beérkezett pályázat értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Különböző kérelmek elbírálása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Tájékoztató lejárt határidejű testületi határozatok teljesüléséről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
4. Szociális bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Mocsáry Balázs
5. Egyebek (nyári munkálatok, falunap programja, foci egyesület, Erzsébet tábor, stb.)
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
1. napirendi pont tárgyalása: Óvodavezetői állásra beérkezett pályázat értékelése
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2018. május 8-ai rendkívüli
ülésén döntött arról, hogy a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
munkakörének betöltésére pályázatot írt ki. A pályázatok beadási határideje 2018. június 11-e volt.
A megadott határidőig 1 db pályázat érkezett. Megkérdezi a jelenlévő Váraljai Lászlóné pályázót,
hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalja meg a pályázatát.
Váraljai Lászlóné óvodavezető (pályázó) hozzájárul a nyílt üléshez.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a jelenlegi intézményvezető adta be formai és
tartalmi szempontból is igényes pályázatát, melyben reális célokat tűzött ki. Felkéri Mészáros
Sándorné óvodavezető helyettest, hogy ismertesse a nevelő testület, a szülői közösség és az
alkalmazottak véleményét a beadott pályázatról.
Mészáros Sándorné óvodavezető helyettes elmondja, hogy maximálisan támogatják Váraljai
Lászlóné pályázatát. Több mint 20 éves nagy szakmai tudással rendelkezik. Az ellenőrzések is azt
mutatják, hogy jól végzi a munkáját. A nevelőtestület és szülői munkaközösség egybehangzóan
támogatja a pályázatot.

Kovács György alpolgármester elmondja, hogy precíz, jó a pályázat került benyújtásra. A pályázó
büszke lehet a munkájára, amelyet, mint óvodavezető eddig végzett az elmúlt 20 évben. A
képviselő-testület továbbra is támogatja a munkájában, jó egészséget, jó csapatmunkát kíván.
Pulisch József képviselő további jó munkát kíván az elkövetkező 5 évre. Kéri, hogy továbbra is az
legyen a cél, hogy a csévharaszti gyerekek csévharaszti óvodába és iskolába járjanak.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő elmondja, hogy hiba nélküli pályázat, csak támogatni lehet. Az
évek alatt igyekeztek jó kapcsolatot kialakítani az óvoda és az iskola között.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Váraljai Lászlóné legyen
megbízva további öt évre a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjévé, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
66/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjének megbízása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§(2) bekezdésének f) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 23.§ (1) bekezdése alapján – figyelembe véve az óvodai nevelőtestület és
szülői közösség, valamint a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése szerinti bizottság véleményét – úgy dönt,
hogy 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő 5 éves időtartamra, Váraljai Lászlóné 2211
Vasad, Petőfi Sándor utca 14. szám alatti lakost bízza meg a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával.
2) Az óvodavezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és
a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
megbízási irat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Különböző kérelmek elbírálása
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a Csévharaszti Római Katolikus Plébánia június 30ával megszűnik, ezért a Nyáregyházi út 46. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan bérlésére
vonatkozó szerződés illetve a Balla közben lévő legelőre vonatkozó haszonbérleti szerződés 2018.
június 30. napjával megszűnik. A Csillagsaroknál lévő 520/13 hrsz-ú ingatlan a váci egyházmegye
bérleménye volt, ami szintén megszűnik. Az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány
kuratóriumának elnöke azt kéri, hogy a Nyáregyházi út 46. szám alatti önkormányzati ingatlant
karitatív tevékenységek folytatására ebben az évben bérelhesse.
Kovács György alpolgármester: A beadott kérelemben csak az zavarja, hogy úgy tűnik, mintha egy
harmadik személy mondaná fel a szerződést. Az lenne a megfelelő, ha felmondaná a szerződést.

Keresztény Anikó aljegyző: A plébánia és az önkormányzat közötti a szerződést Antal András
kötötte, mint plébánia vezető, ezért kéri ő, hogy közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a
szerződés.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány karitatív tevékenység folytatása céljából határozatlan időre bérbe vegye a
Nyáregyházi út 46. szám alatt található önkormányzati ingatlant, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
67/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszt 766 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., adószáma: 18876103-1-13,
képviseli: Antal András kuratóriumi elnök) kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, 2018. július 1. napjától határozatlan időtartamra bérbe adja a
Csévharaszt Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Csévharaszt belterület 766 hrszú (természetben: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 46.) ingatlant (az ingatlanon található 90,8 m2
alapterületű lakás és az azzal egybeépített 60 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel együtt)
az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány részére karitatív tevékenység folytatása céljára,
bruttó 5.000-Ft/hó bérleti díj összegen.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány 2018. július 1-től-december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
haszonbérbe vegye a 079 hrsz-ú szántót és a 0252/51 hrsz-ú legelőt, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
68/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszt 079/18 és 0252/51 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földterületek
haszonbérbe adása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., adószáma: 18876103-1-13,
képviseli: Antal András kuratóriumi elnök) kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, 2018. július 1. napjától – 2018. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra haszonbérbe adja a Csévharaszt Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Csévharaszt külterület 079 hrsz-ú 9 ha 3104 m2 területű szántó művelési ágú, és
a Csévharaszt külterület 0252/51 hrsz-ú 2 ha 7455 m2 területű legelő művelési ágú földterületeket
az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány részére, bruttó 5.000-Ft/félév haszonbérleti díj
összegen.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány 2018. évi
önkormányzati támogatásából eddig fel nem használt összegének átcsoportosítására vonatkozóan
is érkezett kérelem, mely szerint szeretnék, hogy 150.000 forintot működési kiadásokra
csoportosíthassanak át. A karitatív tevékenységet, az adományok osztását folytatják, de már nem
kapnak egyházi támogatást júliustól. E tevékenységükhöz támogatókat keresnek, nem lesz szükség
rendszeres önkormányzati támogatásra.
Fodor Imre képviselő elmondja, hogy sajnos többször hallotta, hogy lejárt szavatosságú élelmiszert
adtak a rászorultaknak. Reméli ilyen nem fog előfordulni a közeljövőben.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy az élelmiszerbankkal van szerződése az
alapítványnak. A bolt is csak olyan élelmiszert adhat át, ami közel van a lejárathoz, de még
fogyasztható, még nem járt le.
Pulisch József képviselő elmondja, hogy vannak negatív visszhangok a településen a karitatív
tevékenységet illetően.
Kovács György alpolgármester véleménye szerint egyedülálló, amit a községben tett az alapítvány,
ilyen még nem volt. Élelmiszerbank lejárati idő közeli árut ad át. Jó lenne, ha továbbra is működne,
örülnek az emberek ennek a lehetőségnek. Sokan várják, hogy mikor van az osztás ideje.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki jóváhagyja az Alapítvány támogatás átcsoportosításra
vonatkozó kérelmét, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
69/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány kérelme önkormányzati támogatás
felhasználásának átcsoportosítására
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány a
27/2018.(III.27.) önkormányzati határozattal megállapított 600.000 forint önkormányzati
támogatásból fennmaradó 150.000 forint összeget működési kiadásokra átcsoportosítsa.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Alapítvány kuratóriumát
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy az újonnan megalakuló labdarúgó sportegyesület
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze a részükre a Csévharaszt
településnév használatát. A bírósági bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi költség 100 000 Ft volt.

Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki hozzájárul a településnév használatához, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
70/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: településnév használatához való hozzájárulás
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss János 2212
Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 97. szám alatti lakos - mint az Egyesület nevében eljáró személy kérelmét, és az alábbi döntést hozza:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Községi Sportkör a „Csévharaszt” településnevet
használhassa.
2) A Képviselő-testület hozzájárul az Egyesület a fenti névvel történő bírósági bejegyzéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató lejárt határidejű testületi határozatok teljesüléséről
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a kiküldött összefoglaló alapján ad tájékoztatást a
lejárt határidejű határozatok teljesüléséről. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
71/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2018. I. félévi lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. I. félévi lejárt
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
4. napirendi pont tárgyalása: Szociális bizottság tagjának megválasztása
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyik külsős
tagja elhalálozott, ezért a bizottság a megválasztott 5 fő helyett 4 fővel működik több hónapja. Most
egy új tag kerül megválasztásra Lőricz Tamásné személyében, aki itt tanult, itt dolgozik, helyben
lakik, tehát kellően ismeri a községet a csévharaszti embereket, és el is vállalja a feladatot.
Pulisch József képviselő elmondja, hogy a bizottságnak sok munkája van, az üléseit minden
hónapban egyszer, hétfői napokon tartja.
Kovács György alpolgármester örül, hogy elvállata ezt a feladatot, és jó munkát kíván a
bizottságban.

Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Lőrincz Tamásné a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külsős tagja legyen, az kézfelemeléssel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
72/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Ványai Józsefné elhalálozása okán
– Lőrincz Tamásné 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 59. szám alatti lakost, 2018. július 1.
napjától a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester felkéri Lőrincz Tamásnét az eskü letételére.
„Én Lőrincz Tamásné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági
tisztségemből eredő feladataimat Csévharaszt fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”
Mocsáry Balázs polgármester jó munkát kíván Lőrincz Tamásnénak a bizottságban, és megköszöni
a megjelenést.
5. napirendi pont tárgyalása: Egyebek (nyári munkálatok, falunap programja, foci egyesület,
Erzsébet tábor, stb.)
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a varsolci gyerekek táboroztatása jól sikerült.
Köszönet illeti a Balla Diákok Egyesületét és a pedagógusokat. A tanodában kialakított szálláson
nagyon jól érezték magukat.
A köztisztviselői nap július 1- ebben az évben vasárnapra esik, ezért a hivatal dolgozói július 3-án,
kedden kirándulni mennek. A hivatal zárva tartásáról a lakosság időben tájékoztatást kap.
A garázsok alapja július első kéthetében el fog készülni.
Az iskolának a vizesblokkjára már 5. vállalkozótól vár árajánlatot, de még nem jelzett vissza. Sajnos
nincs olyan vállalkozó, aki elvállalná. Az iskola napközi épületénél 2 db ajtó fölé eső fogó kerül
elhelyezésre. Az egészségházban elkezdődött a festés, a hivatalnál majd augusztus 20-tól, az
igazgatási szünet ideje alatt lesz festés.
A beadott útépítési pályázatra még nem érkezett visszajelzés és az óvoda kazáncseréjére sem. Busz
peronra és gyalogátkelő építésére az árajánlatot megkéri.
Az iskola két kéménye életveszélyes, a következő hónapban az egyik elbontásra kerül, a másikat
felújítják. A tálaló konyha felújítására sajnos még mindig nem érkezett árajánlat. A mosogató és
asztalok megvásárlásra kerülnek és a gyerekeknek kézszárítási lehetőséget is fognak biztosítani.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő elmondja, hogy az iskolában két terem linóleum cseréje már
megtörtént, új számítógépeket és asztalokat is kapott az iskola a KLIK-től. Az iskola kerítésének
rendbehozatalának anyagi fedezetét is állja, csak emberi segítséget kér hozzá.
Kovács György alpolgármester megkérdezi, hogy az Erzsébet táborban kik vehettek részt.

Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy az Erzsébet táborban résztvevő családok kellően
szociálisan rászorulók. A lejutásukat az önkormányzat biztosítja a kisbusszal. A családoknak ezért
nem kell fizetni. A Máltai Szeretet Szolgálat szervezésében a családsegítőn keresztül lettek
családok megjelölve. A feltétele, hogy egy fő legyen általános iskolás a családban. Ez egy hosszú
hétvége, mivel ez pályázat és, hogy kimehet tulajdonképpen csak a megjelölt hétvége előtti héten
derül ki.
Keresztény Anikó aljegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a napköziből elment egy dolgozó, de a
megüresedett hely betöltésre kerül augusztustól. Pályázati lehetőség nyílt az élelmiszerbanknál. Az
önkormányzatnak ki kell választani egy üzletet, ahonnan el lehet szállítani a termékeket. A
legközelebb az Aldi lenne, minden második napon lehetne menni és kiosztani az élelmiszert. A
tanyagondnoki szolgálatot be lehetne vonni. A közfoglalkoztatottak száma 3 fővel nőni fog, így ők
ebben is tudnának segíteni.
Szép Hajnalka képviselő megkérdezi, hogy házhoz vinnék az élelmiszert vagy egy helyen kerülne
kiosztásra.
Keresztény Anikó aljegyző elmondja, hogy a Nyáregyházi u. 46. szám alatti ingatlanban történne a
kiosztás.
Pulisch József képviselő véleménye szerint ki lehet próbálni, javasolja, hogy maximum 1 évre
szóljon a szerződés.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a falunapi fő programok már le vannak foglalva. A
citerásokkal kell időpontot egyeztetni. Focibajnokságot Szécsényi Pál szervezi.
Keresztény Anikó aljegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetések szerint ebben az évben 11-12
órakor kezdődne a falunap, az árusok, gyermekjátékosok kirakodásával, foci bajnokság
elindításával. Főző verseny nem lenne, de aki akar főzni, az főzhet. Déltől 15,30-ig kellene még
szórakoztató műsor. Este 20 órakor lenne a Royal team fellépése, azt követően pedig retró bulit
tartana Gosztola Gábor. Egy kenyérszentelést is be lehetne iktatni. Tavaly a monori kézművesek is
itt voltak, jöjjenek az idén is?
Kovács György alpolgármester véleménye szerint valamivel motiválni kell az embereket, egy olyan
program kell, ami megmozgat mindenkit pl. kutyás bemutató, akrobata.
Pulisch József képviselő javasolja, hogy jó lenne, ha a Nyáregyházi önkéntes tűzoltók bemutatnának
egy tűzoltást vagy lehetne egy íjász bemutató.
Keresztény Anikó aljegyző megkérdezi, hogy legyen-e vendégváró ebéd.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Nagyon jó ötlet, a lángos mindig kelendő.
Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a varsolci vendégek pénteken érkeznének, este az
erdészetnél flekken sütés, zenélés. 18-án a falunapon vesznek részt, ott ebédelnek. Reggelit és
vacsorát a szállásadó biztosít. Vasárnap a szállásadóval, képviselőkkel el lehet menni kirándulni pl.
Egerbe. Hétfőn Pesten tűzijáték és kedden reggeli után indulnának haza.
Pulisch József képviselő elmondja, hogy a Petőfi utcában a lassítók nem jól lettek kihelyezve.
Javasolja, hogy a játszótér felé legyen az egyik kitéve.

Keresztény Anikó aljegyző elmondja, hogy a képviselő-testület már 2017-ben döntött arról, hogy a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot hatályban tartja, de most szükséges még egy határozat
meghozatala.
Mocsáry Balázs polgármester kéri, hogy aki elfogadja a kiküldött határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
73/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, többször módosított 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak, áttekintette az 51/2013.(VIII.29.) önkormányzati határozattal elfogadott Csévharaszt
Község Önkormányzat 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját, és úgy dönt,
hogy azt az új Program elkészítéséig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig a jelenlegi
tartalommal hatályban tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt a továbbiakban az ülés zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2018. július 10.
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