Jegyzőkönyv
Készült: A Csévharaszt Község Dísztermében 2018. szeptember 20-án megtartott Képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Fodor Imre képviselő.
Igazoltan távol: Tóthné Rakusz Julianna képviselő és Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Kovács György alpolgármester.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Tájékoztató az első féléves gazdálkodásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.6.) KT rendelet módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Tájékoztató az általános iskola előző tanévi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Malik Károly igazgató
4. Tájékoztató az előző óvodai nevelési évben végzett munkáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Váraljai Lászlóné óvodavezető
5. Óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Az óvoda 2018/19 évi munkaterve, nyitva tartása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. A könyvtár SzMSz-ének módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. A 4/2015-ös szociális rendelet módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs
9. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó
értékelés
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. A Daköv Kft fejlesztési terve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
11. Egyebek
1. Napirendi pont tárgyalás: Tájékoztató az első féléves gazdálkodásról
Mocsáry Balázs polgármester: összességében elmondható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások
időarányosan teljesültek. A bevételek 66 %-ban a kiadások pedig 53 %-ban. Az első félévben
döntően a működési kiadásokra fordították az előirányzatokat. A fejlesztések terén vannak
elmaradások. Elmondható, hogy az intézmények is jól gazdálkodtak.
Pulisch József PÜT bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
önkormányzat és a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal első félévi gazdálkodásáról szóló

tájékoztatót és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Megállapítható, hogy az
önkormányzat gazdálkodása továbbra is pozitív.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az első féléves gazdálkodásról szóló
tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
82/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató Csévharaszt Község Önkormányzat és Péteri KÖH Csévharaszti
Kirendeltsége 2018. I. félévi gazdálkodásáról
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Csévharaszt Község Önkormányzat 2018. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
2) A Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
Csévharaszti Kirendeltsége 2018. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont tárgyalása: A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.6.) önkormányzati
rendelet módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: a módosításra azért van szükség, mert utólagos finanszírozásban
kapott az önkormányzat az államtól, valamint saját hatáskörben cofogon belül lett átcsoportosítva,
ahol nem volt előirányzat oda került egy kisebb összeg.
Pulisch József biz.elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018.(II.06.) számú rendelet módosításával, az kézfelemeléssel jelezze
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az általános iskola előző tanévi munkájáról
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy az általános iskola tájékoztatójának tárgyalását
halassza a következő ülésre a képviselő-testület, mivel az iskolában portfólió védés folyik jelen
pillanatban is és a meghívott nem tud részt venni az ülésen.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a napirend elnapolásával, az kézfelemeléssel
jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
83/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: tájékoztató a Balla Károly Általános Iskola 2017/2018. tanévi munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balla Károly
Általános Iskola 2017/2018. tanévi munkájáról készített tájékoztató megtárgyalását következő
ülésére elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
4. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az előző óvodai nevelési évben végzett munkáról
Pulisch József képviselő: megköszöni a részletes beszámolót, teljesen átlátható a nevelési év.
Kovács György alpolgármester: valóban részletes, mindenre kiterjedő a beszámoló. Látszik, hogy
minden rendben van az óvodában. Nagyon örül annak, hogy az óvoda elnyerte a Madárbarát óvoda
címet. Fontos, hogy a gyerekek környezettudatos életre legyenek nevelve. Az iskolában elkezdődött
az angol oktatás, ezzel kapcsolatos kérdése, hogy az óvodában hol tart az angol nyelv tanítása?
Váraljai Lászlóné intézményvezető: már az előző évben is volt angol. Ebben az évben egy csoport
indult, mivel a kezdő csoportba csak 5 fő jelentkezett. A tanárnak 8 főtől éri meg a csoport indítása,
ezért egy haladó csoporttal folyik most az angol tanítás. Emellett van néptánc foglalkozás. Itt
szeretné az írásos beszámolóját kiegészíteni azzal, hogy az óvodának a fenntartóval, védőnővel jó
a kapcsolata, de sajnos az iskolával az utóbbi időben megromlott. Nagyon sajnálja, hogy az
iskolából több gyereket is elvittek a szülők másik intézménybe. A szülőknek kell eldönteni, hogy
melyik iskolába járatja a gyerekét. A kapcsolat működéséhez mindkét fél kell, hogy együtt akarjon
működni.
Mocsáry Balázs polgármester: látszik, hogy nagyon sokrétű tevékenységet végeznek az óvodában.
Sok dicséret illeti nemcsak az óvónőket, hanem minden ott dolgozót is.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az óvoda munkájáról szóló tájékoztatót, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
84/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évének
tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

5. napirendi pont tárgyalása: Óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése
Mocsáry Balázs polgármester: intézményvezető asszony azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestület felé, hogy engedélyezze az intézményben, a 2018/2019. nevelési évben a maximális
csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő túllépését a Napsugár csoportban. Az óvodai
csoportra megállapított maximális létszám 25 fő. A Napsugár csoportban a gyermekek száma 28
fő, ezért kéri a csoportlétszám túllépésének engedélyezését.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, az óvodai csoportlétszám 20%-kal történő
túllépésének engedélyezésével az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
85/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: óvodai maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda intézményvezetőjének a Napsugár csoport maximális létszámának húsz
százalékkal történő túllépésének engedélyezésére vonatkozó kérelmét, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§(7) bekezdése
alapján engedélyezi a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda Napsugár csoportjában a 2018/2019.
nevelési évben a maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
6. napirendi pont tárgyalása: Az óvoda 2018/19 évi munkaterve, nyitva tartása
Mocsáry Balázs polgármester: szép és tartalmas munkatervet készített az óvoda, minden
jogszabályi előírásnak megfelel.
Váraljai Lászlóné intézményvezető: következő célkitűzés a Madárász ovi cím elnyerése. A belső
önértékelő csoport is működik az óvodában. Az 5 éves belső önértékelési tervben szerepel, hogy
mikor, melyik óvónőnek kell továbbképzésre menni.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, az óvoda 2018/196 évi munkatervével az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
86/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évének munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Mocsáry Balázs polgármester: Az óvoda nyitva tartásában nincs változás, de jogszabályi előírás
alapján a képviselő-testületnek külön meg kell határoznia.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért az óvoda nyitvatartási idejével, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
87/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási idejének meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83.§(2) bekezdésének b) pontja alapján a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda nyitvatartási idejét a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint
határozza meg:
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00 órától – 17:00 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
Váraljai Lászlóné intézményvezető: elkészítettem a kötelező továbbképzési tervet is. 120 órás
kötelező továbbképzés van minden évben, ezeket mindenki elvégzi, sőt túlteljesítik. Az 55 év feletti
dolgozók felmentést kapnak a továbbképzés elvégzése alól.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért az óvoda 2018-2023. nevelési évre vonatkozó
továbbképzési programjával, az kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
88/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csicsergő Napközi Otthonos 2018-2023. nevelési évre vonatkozó továbbképzési
programja
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda 2018-2023. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
7. Napirendi pont tárgyalása: A könyvtár SzMSz-ének módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: voltak olyan mellékletei az eddig hatályban lévő SzMSz-nek, ami
hiányos volt vagy pontatlan, ezért került most módosításra. Függeléket is tartalmaz, ami nem
kötelező, de szerves része az SzMSz-nek.
Pulisch József képviselő: az e-Magyarország, miért került ki az SzMSz-ből?

Balázs Istvánné mb. intézményvezető: hivatalosan az e-Magyarország program már megszűnt. Van
helyette digitális jóléti program. A könyvtár feladatában benne van az internet használat,
számítógépek is meg vannak.
Kovács György alpolgármester: az SzMSz 3. pontjában az szerepel, hogy a feladatokat egy fő
szakalkalmazott végzi, határozatlan időre szóló kinevezéssel. A következő sorban pedig az szerepel,
hogy az intézmény vezetője határozott időre van kinevezve.
Keresztény Anikó aljegyző: több funkciós intézmény és több feladatott lát el az intézményvezető.
Könyvtárosi közalkalmazotti jogviszonya határozatlan időre szól, a vezetői megbízás csak
határozott idejű lehet.
Kovács György alpolgármester: jó érzéssel vette tudomásul, hogy elindult a hímző szakkör. Nehéz
a helyi igényeket szokásokat átvenni, megismerni. A KIS Bizottságnak is segítenie kell a könyvtár
munkáját. Javasolja, hogy a KIS Bizottságnak legyen állandó meghívott tagja a könyvtárvezető.
Szép Hajnalka képviselő: milyen a könyvtár látogatottsága?
Balázs Istvánné könyvtárvezető: pozitív változás történik, most már folyamatosan van látogató és
nem csak gyerekek, hanem felnőtt olvasók is jönnek. Gyerekeknek, felnőtteknek programok
kerültek meghirdetésre. Nyáron inkább a könyvtárra koncentrált, mert az állományi munka is sok.
Most a munkájának a közösségi része kerül előtérbe. Igyekszik feltérképezni az lakosság igényeit
és ahhoz programokat készíteni. Könyvtár szolgáltatást nyújt, tehát mindenki ingyen használhatja.
Mocsáry Balázs polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a könyvtár SzMSz-ének módosításával, az
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
89/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház dokumentumainak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint a
a) 2. számú mellékletét képező Használati Szabályzatot,
b) 3. számú mellékletét képező Gyűjtőköri és Állományvédelmi Szabályzatot,
c) a bélyegzők és kulcsok használatának rendjére vonatkozó 1. számú függeléket,
d) az intézmény nyitva tartásának rendjét tartalmazó 2. számú függeléket,
e) az intézményvezető munkaköri leírását tartalmazó 3. számú függeléket.
2) A Képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 93/2017.(VIII.10.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint annak mellékleteit
és függelékeit.
3) Az intézmény rendelkezik a gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának
rendjére vonatkozó munkamegosztási megállapodással, amely az SZMSZ 1. számú

mellékletét képezi és a Képviselő-testület a 64/2018.(V.24.) önkormányzati határozatával
hagyta jóvá.
4) Az SZMSZ függelékeinek naprakészen tartásáért az intézményvezető felelős.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Községi Könyvtár és Közösségi Ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
8. napirendi pont tárgyalása: A 4/2015-ös szociális rendelet módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: az állandó lakónépesség a községben 2000 fő felett van, ebből
kifolyólag szükséges a szociális kerekasztalt létrehozni. A szociális kerekasztal a gyakorlatban
működött eddig is, de most rendeletbe is kell foglalni.
Keresztény Anikó aljegyző: egy komplett szociális rendelet megalkotásánál kell a kerekasztal tagjait
hívni, véleményüket kikérni. A helyi esélyegyenlőségi terv elkészítésénél is fontos szerepet kapnak,
részt vesznek a szociális háló munkájában.
Kovács György alpolgármester: évente egyszer kötelező összeülni.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a szociális rendelet módosításával, az
kézfelemeléssel jelezze.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló
4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
9. napirendi pont tárgyalása: az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról átfogó értékelés
Mocsáry Balázs polgármester: a Kormányhivatal áttekintette a már májusban elfogadott
beszámolót, és néhány dolgot hiányolt belőle, azok most bel lettek építve. Elmondható, hogy sok
önkormányzat nem tud ennyi és ilyen jellegű támogatást adni a lakosságnak.
Keresztény Anikó aljegyző: ez egy komplett beszámoló, mely tartalmazza az iskolai, óvodai
beszámolóból és gyermekjóléti beszámolóból is az ide vonatkozó részeket valamint ki van egészítve
a helyi települési támogatással.
Pulisch József képviselő: pozitív fejlődés látható a gyereklétszámban és ez jó jel az iskolának.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékeléssel az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

90/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei
Kormányhivatal PE/SZOC/1280-2/2018. számú javaslata alapján készített 2017. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, és elfogadta azt.
Felkéri az aljegyzőt, hogy a beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
10. napirendi pont tárgyalása: a DAKÖV Kft. fejlesztési terve
Mocsáry Balázs polgármester: ez egy fejlesztési terv, aminek elkészítését jogszabály írja elő.
Kovács György alpolgármester: gyakorlatilag csak az előre látható szükséges javításokat
tartalmazza, amik elkerülhetetlenek. Itt fejlesztésről szó sincs. Leírja, hogy a vastalanító rozsdás,
de nem ad alternatívát a megoldásra.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a gördülő fejlesztési tervvel, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
91/2018.(IX.20.) önkormányzati határozat
Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – határozat melléklete
szerinti tartalommal – a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató által elkészített, Csévharaszt
víziközmű-rendszerének 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t, mint víziközmű-szolgáltatót, a 2019-2033.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz történő benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: a házi segítségnyújtás beszámolójánál az intézményvezető jelezte,
hogy áttérnek egy számítógépes program alkalmazására, amin a napi jelentéseket végzik. Ehhez
szükségük lenne egy laptopra, aminek megvásárlása most vált szükségessé. A kérdés, hogy az
önkormányzat megvásárolja-e a laptopot a házi gondozást végző kolléganőnek.
A képviselő-testület egyhangúan támogatja laptop megvásárlását.

Mocsáry Balázs polgármester: bevételi előirányzatban szerepel 1 millió forint – erdőgyérítésből
befolyt bevétel - ebben az évben nem valósul meg. Az Erdőszöv elvállalta, hogy 2019-től évi 80 e
Ft+áfá-ért mindenféle szakmai iránymutatást megadnak, az erdőfelügyelet felé a szükséges
papírmunkát elvégzik. Segítenek abban is, hogy milyen a faállomány, mit kell vele tenni. Az óvoda
mögötti gyérítés, ami be is lett tervezve, azt most már nem lehet elvégezni. Jövőre ott tarvágás lesz,
és gyökérszaggatási módszerrel lehet majd sarjasztatni.
Mocsáry Balázs polgármester: közvilágítási lámpatestek áthelyezését már tárgyalta a testület.
Sajnos nem tudják megoldani a lámpatestek felfogatását. Javasolja, hogy míg nincs megoldás, addig
ne foglalkozzon vele a testület. Kell egy nyilatkozat a Démász felé, hogy mi lesz a leszerelt
lámpatestekkel.
Pulisch József képviselő: jön az ősz, nem javasolja az időhúzást a lámpatestek cseréjével.
Mocsáry Balázs polgármester: igény mutatkozik az elektronikai hulladékgyűjtésre, ezért október
27-én az önkormányzat előtti parkolóban várja a teherautó az elromlott mosógépeket, televíziókat,
számítógépeket….stb.
Mocsáry Balázs polgármester: a pénzügyi bizottsági ülésen már elmondta, hogy igény mutatkozik
a díszterem bérbe vételére magán célra. A kérdés, hogy adják-e és ha igen milyen feltételekkel,
mennyiért?
Pulisch József képviselő: a gépkocsi használati szabályzathoz hasonlóan kellene szabályozni.
Szép Hajnalka képviselő: javasolja, hogy legyen kaució is.
Kovács György alpolgármester: magánszemélyeknek pénzért kiadjuk és a kauciót jó ötletnek
tartja, legyen egy árkategória. A csévharaszti civil egyesületeknek legyen ingyenes.
Pulisch József képviselő: 50 e Ft-ot javasol kauciónak.
Kovács György alpolgármester: elég a 2000 Ft/óra + kaució, előtte egy kötelezettséget vállal a
bérlő. Nagyobb rendezvényre a tornatermet adják bérbe.
Mocsáry Balázs polgármester: összegzi a képviselők javaslatait, díszterem bérlése: 12 fő-ig 2000
Ft/óra és 20 000 Ft kaució, tornaterem bérlése 13 főtől 2000 Ft/óra + 30 000 Ft kaució. Felkéri
aljegyző asszonyt, hogy a következő ülésre az elhangzottak alapján készítse el a szabályzatot.
Kovács György alpolgármester: mi az oka annak, hogy parlagfüvesek az önkormányzat területei
pedig 5 fő férfi munkaerő van? Az önkormányzatnak példaértékűen rendben kellene tartani a
területeit. Komoly egészségügyi problémát okoz a parlagfű. Hogyan szólítunk és bírságolunk meg
valakit, ha a saját területek gazosak. A munkát jobban kell megszervezni.
Mocsáry Balázs polgármester: a Csillagsaroknál a terület valóban az döntően az önkormányzat
tulajdona, de a kerítés lebontása nélkül nem lehetet teljesen lekaszálni. A kerítés elbontása
megtörténik és a teljes kaszálás is. A lakosság esetében rendeletünk értelmében a kerítéstől az útig
a lakosnak kell gondoskodni a terület tisztántartásáról.
Keresztény Anikó aljegyző: a lakosság részére a felszólítások kimentek, melynek 70 %-ban eleget
is tettek.

Kovács György alpolgármester: maximálisan gépesítve van önkormányzat, használni kell a
gépeket. Ezeket a dolgokat meg kell oldani. A nyáron működött az elsősegély ügyelet, milyen
esetszámmal dolgoztak, mennyire volt népszerű?
Keresztény Anikó aljegyző: már érkezett beszámoló és elszámolás is, amit a következő ülésen
bemutatnak.
Kovács György alpolgármester: a jövő évi falunap időpontját jó lenne idén évvégéig eldönteni, és
felvázolni a programot. Javasolja, hogy civileket is hívjanak a megbeszélésre.
Mocsáry Balázs polgármester: sok variációs lehetőség nincs. Vissza kell térni augusztus második
hétvégéhez.
Keresztény Anikó aljegyző: legyen június vagy júliusban, mivel augusztusban mindenki
szabadságon van.
Kovács György alpolgármester: pénteki napon lehetne Varsolc-Csévharaszt parasztolimpia. A
közös versengés közben barátságok jönnének létre.
Mocsáry Balázs polgármester: 2019-ben augusztus 2-3.a falunap időpontja.
Pulisch József képviselő: az idei falunapon pozitívum volt, hogy sok gyerekjáték volt.
Mocsáry Balázs polgármester: a programok nem voltak rosszak, csak a látogatottsággal volt baj.
Kovács György alpolgármester: a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy önkormányzati
alkalmazott magán célra használja a hivatali autót. Az alkalmazottal beszélt erről, aki teljesen
elhatárolódik ettől, mivel szombaton önkormányzati céllal ment vásárolni.
Pulisch József képviselő: a Petőfi utcában elmaradt a hársfák locsolása, sok kiszáradt és a
virágládákban is tönkre mentek a virágok. Intézkedést kér.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2018. október 4.
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