Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. november 29-én
megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény
Anikó aljegyző, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó
képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képviselő és Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó 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.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Gubán Sándor főépítész
2. Belterületbe vonás
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Tájékoztató a ¾ éves gazdálkodásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Belső ellenőrzési terv 2019-re
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Tájékoztató a polgármesteri hivatal (kirendeltség) ezévi munkájáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
7. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása: Helyi Építési Szabályzat módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: kiegészítésként elmondanám, hogy az előterjesztés 4. pontját
meg lehet beszélni, de nem tartozik a szabályozási tervhez, amiatt nem kell azt módosítani. A
Talpas tanyának az új tulajdonosa bővíteni szeretne, de ott még a házak sincsenek feltüntetve
a földhivatalnál. Ilyen besorolás mellet nem is tudja megtenni.
Gubán Sándor főépítész: a tanyás kérelemmel kapcsolatban annyi kiegészítést tennék, hogy
meglévő épületek nyilvántartásához kell a HÉSZ-t módosítani. A régi OTÉK lehetővé tette,
hogy ilyen mezőgazdasági területen lakóház épüljön, de nem helyi hatósági eljárásában,
hanem megyei tanácsi eljárásában, tehát nem szabálytalan építésről van szó. Támogatandó a
tulajdonos kérelme.
Keresztény Anikó aljegyző: kérelmező szeretné, hogy kiemelt fejlesztési területté legyen
nyilvánítva. Meg kell-e tennie ezt Képviselő-testületnek?

Gubán Sándor főépítész: arról külön kellene képviselő-testületi határozat. A kiemelt
önkormányzati terület azt jelenti, hogy akkor nem kell teljes eljárást lebonyolítani a rendezési
terv módosításakor, hanem az állami főépítész elé lehet vinni azonnali tárgyalásos eljárásban.
Ez gyakorlatilag 6 hónap helyett 2 hónap alatt lezajlana. Véleménye szerint ez a kérés már
okafogyott.
Mocsáry Balázs polgármester: az előterjesztés 2. pontja a két utcára nyíló telkek
megoszthatóságára vonatkozik. A Nyáregyházi úton van egy olyan telek, ami két utcára néz,
de nem sarki telek. Településképen nem lenne zavaró. A 750 m2-nél kisebb telkek kialakítását
nem javasolja.
Kovács György alpolgármester: 750 m2 –nél kisebb telkeket szintén nem javasolja, mivel az
LF2 besorolásnál 1000 m2 a teleknagyság és 750 m2 még nem olyan feltűnő méretkülönbség.
Meg kell adni a lehetőséget azoknak is, akiknek a telke nem két utcára nyílik, de vagy olyan
széles vagy hosszú, hogy meg tudják osztani. Egy 30 méter széles telket meglehessen osztani.
Pulisch József képviselő: véleménye szerint nincs igény 1000-1500 m2-es telkekre. Utcára
nyíló telkek többsége LF1 besorolású. Utcával párhuzamos telkeket be lehet LF1-be sorolni.
Gubán Sándor főépítész: meg kell vizsgálni, hogy hol van mód telekalakításra közterület
kapcsolat biztosítása mellett. A tervezés folyamatában is meg lehet vizsgálni ezeket.
Kovács György alpolgármester: nem lenne szerencsés az egész községben 750 m2 telek
nagyságot kialakítani. Az LF3-ban 1500 m2-es telek nagyságok vannak, ott nagyon feltűnő
lenne a 750 m2, nem javasolja.
Pulisch József képviselő: belső területekre gondolt, ahol már van 750 m2 telek nagyság, csak
az LF1–be ahol vegyes kép van.
Gubán Sándor főépítész: a két utcára nyíló telkek megosztását azért támogatja, mert így a
foghíjasság megszűnik, a rendezettség szempontjából is javasolja. A +- 10% eltérést meg
lehetne engedni. Meg kell vizsgálni, hogy mely LF2 sorolható át LF1-be. A megosztásnál
figyelembe kell venni, hogy a telkek 30 %-a lehet beépítve.
Mocsáry Balázs polgármester: a Csillagsaroknál, Petőfi utcánál vannak olyan telkek ahol
jelenleg a szennyvízhálózat nem biztosított, valamilyen megoldást kell találni.
Kovács György alpolgármester: említésre került a szennyvíz megoldás. Az előterjesztés nem
tartalmazza csak a két közműnek az egyidejű kivitelezésének a feloldását, tehát a HÉSZ
módosításában csak ez van előterjesztve. Maga a csatorna műszaki megoldása, tehát amiben a
zárt szennyvíztárolókat megengedné, azt nem tartalmazza a HÉSZ módosítás és az
előterjesztés sem.
Mocsáry Balázs polgármester: a műszaki megoldást valóban nem tartalmazza.
Gubán Sándor főépítész: az előterjesztés a HÉSZ módosítás kezdeményezése. A HÉSZ
módosítás tartalma pedig jogszabályoknak és a véleményezési eljárásnak megfelelően
fejeződik be. Hogy hogyan történjen ennek a területnek a jelenlegi ideiglenes
szennyvízkezelése és hogyan történjen a későbbiekben, azt meg kell fogalmazni egy
rendeletben, de ez még nem a rendeletmódosítás előterjesztése.

Kovács György alpolgármester: ha a HÉSZ módosításra kerül, akkor bele kell tenni ezt is,
tehát tárgyalni kell róla, mielőtt a HÉSZ módosításra kerül.
Gubán Sándor főépítész: a HÉSZ módosítása előzetes kiértesítéssel és adatszolgáltatás
kéréssel kezdődik. Ebben a folyamatban ÁNTSZ, vízügyi igazgatóság, környezetvédelmi
hatóság nyilatkozik arról, hogy enged-e ilyen átmeneti megoldást, ha igen, milyen
feltételekkel. Ezt követően kerül sor a szabályzat módosítására, amiben az ő általuk elvárt
dolgokat teljesítik, és mindent, amit a partnerek és a képviselő-testület elhatároz. Javasolja,
hogy kizárólag minősített termék legyen a szennyvíztározó és, hogy településrendezési
szerződés legyen kötve minden tulajdonossal. Szikkasztásról nem lehet szó. Külön vízvédelmi
tervet kell készíteni.
Kovács György alpolgármester: utánanézett a zárt szennyvíztározó engedélyezési eljárásának.
Ez egy hosszú és bonyolult eljárás. Szakhatósági vélemények után tartozik a képviselőtestület elé.
Pulisch József képviselő: a HÉSZ-ben úgy van, hogy a vizet akkor építheti ki, ha van
szennyvíz. A fő módosítás, hogy lehessen vizet vezetni a szennyvíz nélkül.
Kovács György alpolgármester: alternatív megoldás csak a zárt szennyvíztároló.
Gubán Sándor főépítész: igen. Homokos területen fekszik az egész település, ezért felszín
alatti víz érzékeny területről van szó, vízvédelmi szabályzatot kell készíteni, ami tartalmazza a
zárt szennyvíztározó minőségére, elhelyezésére vonatkozó szabályokat.
Pulisch József képviselő: volt már olyan, hogy nem engedték vagy esetleg úgy
megszigorították, hogy inkább megérte a csatornát kiépíteni.
Gubán Sándor főépítész: egyik önkormányzat sem vállalja fel azt a konfliktust, hogy van
tározó és nem lép be a csatornatársulásba.
Pulisch József képviselő: a gerinc vezeték alkalmas arra, hogy befogadjon két utcát?
Mocsáry Balázs polgármester: csak gravitációval oldható meg, vagy gyűjtőt kell megépíteni
és a nyomóvezetéket a Petőfi utcára kell rácsatlakoztatni.
Pulisch József képviselő: ha engedélyezésre kerül, akkor a csatornarendszerre való rákötésre
lehet kötelezni?
Mocsáry Balázs polgármester: olyan szerződést kell kötni a tulajdonosokkal, hogy rá kell
kötniük, ha megépül a közmű.
Keresztény Anikó aljegyző: ha elkezdődik az eljárás, és a szakhatóságok nem engedélyezik a
zárt tározót, akkor mi a megoldás?
Gubán Sándor főépítész: abban az esetben, ha jogszabályra hivatkozva utasítja el, akkor el
kell fogadni az ügyfélnek, ha csak véleményez, akkor egyeztetni kell az állami főépítésszel.

Keresztény Anikó aljegyző: ha kimondásra kerül az eljárás során a hatóságok által, hogy a zárt
szennyvíztározó nem lehet, akkor csak a csatornára való rácsatlakozás a lehetséges mód. Ez
aránytalanul nagy terhet jelent az önkormányzatnak is, meg lakosoknak is.
Kovács György alpolgármester: ha a HÉSZ-ben egyszer megengedjük a zárt tározót, akkor
nehéz a lakost rákényszeríteni, hogy rákössön a csatornára.
Gubán Sándor főépítész: a tulajdonos kötelezettséget vállalt a településrendezési
szerződésben, hogy belép a csatornatársulatba és ráköt. A tulajdoni lapra rá lesz vezetve a
mindenkori tulajdonosnak ez a kötelezettsége.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a településrendezési eszközök
módosításának elhatározásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
107/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: településrendezési eszközök módosításának elhatározása
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület elhatározza Csévharaszt Község Önkormányzat településrendezési
eszközeinek módosítását.
2) A Képviselő-testület elfogadja a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.
(2083 Solymár, Bimbó utca 20., képviseli: Ferik Tünde ügyvezető) településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó ajánlatát és egyben megbízza a komplex – ajánlat szerinti –
módosítási tervdokumentáció elkészítésével.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő
és Tervező Kft. szerződésének aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kerüljön megvizsgálásra,
hogy az Lf2 építési övezetbe tartozó telkek vonatkozásában a kötelezően betartandó
telekalakítási és beépítési előírások módosíthatók-e az Lf1 építési övezetre vonatkozó
telekalakítási és beépítési előírásokra, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
108/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: településrendezési eszközök módosításának elhatározása
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a Völgyzugoly Műhely
Területfejlesztő és Tervező Kft-től arra vonatkozóan, hogy az Lf2 építési övezetbe tartozó
telkek vonatkozásában a kötelezően betartandó telekalakítási és beépítési előírások
módosíthatók-e az Lf1 építési övezetre vonatkozó telekalakítási és beépítési előírásokra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Belterületbe vonás
Kovács György alpolgármester: néhány telektulajdonos azzal a kéréssel kereste, meg, hogy a
képviselő-testület vonja belterületbe a külterületi 0256/35 hrsz-ú telkektől kezdődően a
0256/59 hrsz-ú telkekig terjedő területet. Az említett telekcsoport a belterület határán fekszik
és a Szabályozási tervben ez tervezett belterület. A Hunyadi utca egy meglévő utca, még ha
nem is kapta meg a végleges kialakítását, de ebben az utcában van két lakóház, amiben laknak
is! A Petőfi utcával van útkapcsolata. A módosítással lehetőséget adnánk új építési telkek
kialakítására. A közművesítését majd a jövő évi költségvetésbe tenné.
Mocsáry Balázs polgármester: érdemes egyszerre vagy szakaszosan legyen belterületbe
vonva?
Pulisch József képviselő: LF3 besorolású telkeknél a jelenlegi méretek nem úgy néznek ki,
mint a valóságban.
Mocsáry Balázs polgármester: 12 métert kell mindenkinek biztosítani út céljára, erre külön
szerződés lesz a lakosokkal, mert a Hunyadi utca nincs 12 méter széles.
Gubán Sándor főépítész: a Hunyadi utca egyik oldala erdő, az erdőből utat nem lehet csinálni.
A belterületbe vonástól nem lesz rögtön építési telek.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki a Csévharaszt 0256/35-0256/59 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe csatolásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
109/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt 0256/35-0256/59 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt
0256/35-0256/59 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolására vonatkozó előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy belterületbe vonja a Csévharaszt külterület 0256/35
hrsz-ú ingatlantól a 0256/59 hrsz-ú ingatlanig terjedő területet.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy készíttessen változási vázrajzot
az 1) pont szerinti ingatlanok belterületbe csatolására, valamint a belterületbe csatolás
kapcsán létrehozandó szabályos utak kialakítására vonatkozóan.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzokat aláírja, és
a belterületbe csatolással kapcsolatos eljárást a Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál
elindítsa és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Szép Hajnalka képviselő: az Ady Endre és a Vasadi úti lakosok kérelmével nem
foglalkozunk?
Gubán Sándor főépítész: közlekedési hatósághoz tartozik, nem tartozik a HÉSZ
módosításhoz. Ez a lakóövezet azt jelenti, hogy sebességkorlátozás, forgalomterelés táblákat
ki lehet helyezni. Meg kell nézni, hogy főút, gyűjtőút vagy mellékútként van nyilvántartva.
Kovács György alpolgármester: lakópihenő övezetbe sorolás nagyon szigorúan van
szabályozva. 20 km/h sebességkorlátozást műszaki akadályokkal be kell tartatni. Ha nincs
járda, akkor a gyalogosok a teljes úttestet használhatják. Parkolni csak kijelölt parkolóban
lehet. Átmenő forgalom nem lehet. Teherautó forgalom nagyon le van korlátozva. Azzal
egyetért, hogy a sebességtúllépést meg kell akadályozni, de nem a lakóövezet lenne a
megoldás. Forgalom technikai céget kell megkeresni, hogy mit javasolnak megoldásnak.
Mocsáry Balázs polgármester: szakemberrel felméretik a lehetőségeket.
3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a ¾ éves gazdálkodásról
Mocsáry Balázs polgármester: a bevételi oldal teljesítés 95,0 %-os. Ha az OTP Tőkegarantált
Értékpapír értékesítéséből származó bevételt, aminek összege 32.028 e Ft, valamint ennek az
előirányzatát nem vesszük figyelembe, akkor a teljesítés 102,1 %. A szociális kölcsönök
visszafizetése is meghaladja a 100%-ot. A jó gazdálkodáshoz hozzájárult a 69 m Ft plusz
többlet, ami 2017-ről lett áthozva. Gyermekétkeztetésben is időarányos a teljesítés. A
kiadások I-III negyedévben 90,9 %-ban teljesültek. Ha itt is figyelmen kívül hagyjuk az
értékpapír vásárlására fordított 112.000 e Ft teljesítést és az előirányzatát, akkor a teljesítés
69,12%-os. Kötelezettségek teljesítésre kerültek a közösen működtetett intézmények felé. Az
ez évi rendezvények kiadásai is kimutatásra kerültek, aminek a teljesítése az előre tervezett
összeg körül van. Az iskola tálalókonyhájának a bővítésére még folyik a tárgyalás, de
valószínű a bővítés a téli szünetben meg fog valósulni. A burkolat csere csak a nyár folyamán
készül el. A szünidei meleg étkezés is biztosítva volt az rászorult gyermekek részére. Látható,
hogy a jó iparűzési adó miatt kevesebb állami támogatást kapunk, mint más önkormányzat.
Összességében elmondható a 2018. évi III. negyedévi gazdálkodásról, hogy jól gazdálkodott
az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzeszközökkel.
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a ¾ éves gazdálkodásról szóló
tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
110/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató Csévharaszt Község Önkormányzatának 2018. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Csévharaszt Község Önkormányzatának 2018. I-III. negyedéves költségvetési
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: Önkormányzati rendeletek módosítása
Keresztény Anikó aljegyző: a Képviselő-testület 2018. szeptember 19-ei ülésén elfogadta az
önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használatának szabályzatát, amelyben az egyes
helyiségek használatáért fizetendő díjtételek is meghatározásra kerültek. Ez alapján
szükségessé vált a díjrendelet módosítása, azaz a helyiségek használatáért fizetendő díjak
rendeletbe történő beépítése. A gépkocsi használati díj nem került a rendeletbe, mert egy
zártkört érint csak.
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a díjrendelet módosítását és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a 2017. évtől fizetendő díjrendelet
módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évtől fizetendő díjakról szóló
10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirendi pont tárgyalása: Belső ellenőrzési terv 2019-re
Keresztény Anikó aljegyző: az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Vincent Auditor
Kft. látja el. Már az óvoda, könyvtár is volt ellenőrizve, ezért 2019. évben a települési
támogatást javasolják ellenőrizni.
Kovács György alpolgármester: ez a bizottságoknak és a képviselő-testületnek is egy
megnyugtató, hogy ellenőrzik a döntésüket.

Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2019. évi belső ellenőrzési tervet, és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja 2019. évi belső ellenőrzési tervet, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
111/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervét.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vincent Auditor Kft.-vel a
2019. évi belső ellenőrzésre vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a polgármesteri hivatal (kirendeltség) ez évi
munkájáról
Pulisch József képviselő: megköszöni a kirendeltség dolgozóinak a munkáját. Az
előterjesztések mindig átláthatóak, pontosak.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
Csévharaszti Kirendeltségének 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
112/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Péteri Közös
Kirendeltségének 2018. évi működéséről

Önkormányzati

Hivatal

Csévharaszti

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2018. évi működéséről
szóló jegyzői beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
A.) Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a támogatásra kapott 800.000 Ft-ból a
megmaradt 108.200 Ft átcsoportosíthassa más célokra. Az óvodásoknak futó biciklit
vásárolnának, az iskolás gyerekeket sporteszközök beszerzésével támogatnák.
Kovács György alpolgármester: az Alapítvány a tovább tanulók ösztöndíjára kért támogatást,
de nem tudta teljes egészében kiosztani, mert kevés kérelem érkezett. Az alapító okirat
tartalmazza, hogy sporteszközöket vásárolhatnak.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 108.200 Ft-ot átcsoportosítson, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
113/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány a 34/2018.(III.27.) önkormányzati határozattal megállapított 800.000 forint
önkormányzati támogatásból fennmaradó 108.200 forint összeget átcsoportosítsa a
csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda és a Balla Károly Általános Iskola
gyermekeinek képességfejlesztését szolgáló célok megvalósítására (karácsonyi ajándékozás
keretében).
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
B.) DAKÖV bérleti üzemeltetési szerződés
Keresztény Anikó aljegyző: energetikai hivatal eljárást kezdeményezett, mert nem volt
megfelelő az üzemeltetési szerződés. Az energetikai hivatalnak megfelelően a módosítást a
DAKÖV elvégezte.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja, önkormányzati közös tulajdonú
víziközmű rendszerrel kapcsolatos módosításokat az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

114/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszerrel kapcsolatos döntések
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint 6,10% tulajdoni arányban
– tulajdonos, megtárgyalta a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítótelep Tulajdonközösség önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási
felelősei képviseletében eljáró ellátásáért felelős kijelölésére vonatkozó megállapodását, és a
víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződését és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület elfogadja a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna
és Tisztítótelep Tulajdonközösség (rövidített megnevezése: MNR-SZV, kódja: 21-10551-1-1006-00-03)
a) önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében
eljáró ellátásáért felelős kijelölésére vonatkozó megállapodását, és
b) víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződését.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti megállapodás és
bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
C.) Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány támogatása
Mocsáry Balázs polgármester: a Pilisi Rendőrőrsön dolgozók megjutalmazására 50.000 Ft
támogatást javasol. A kapitány úr dönti el, hogy ki kap jutalmat. Ezt az összeget egy
alapítványnak utalja az önkormányzat.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Monorvidéki Közbiztonsági
Alapítvány támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
115/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monorvidéki Közbiztonsági
Alapítvány (2200 Monor, Péteri út 36., képviseli: Bihari János kuratóriumi elnök) részére
50.000 forint támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
D.) Rákóczi Szövetség támogatása
Mocsáry Balázs polgármester: a Rákóczi Szövetség azzal kereste meg, hogy 50 000 Ft-os
támogatást adjon a testület a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Egy civil szervezet 200 000
Ft-ról lemondott, tehát a fedezet meg van a támogatásra.

Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Rákóczi Szövetség támogatásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
116/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére
(1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1., képviseli: Dr. Halzl József elnök) 50.000
forint támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: a múlt héten megérkezett az első élelmiszeradomány az
élelmiszerbanktól. A kapott élelmiszer kiosztásra került, 146 család részesült belőle. Holnap
megérkeznek a LED-s lámpák és még ebben az évben felszerelésre kerülnek.
Pulisch József képviselő: közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy valóban gyakran van
áramkimaradás a Kossuth Lajos utcában.
Szép Hajnalka képviselő: a Kossuth Lajos utca végére megint kihordják a szemetet, amit a
kutyák szét is szednek. Most is tele van a régi buszforduló szeméttel.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: nem olyan ütemben kapja a polgárőrség a támogatás, mint
ami a támogatási szerződésben van. Sajnos az államtól sem kapták még meg a támogatást.
Pulisch József képviselő: a polgárőrszolgálat óráiban történt változás, kevesebb lett?
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, polgárőrség elnöke: valóban változott a polgárőrség által
adott szolgálati idő. Működik, de nem úgy, mint eddig. Van, aki 18 órától 22 óráig tud csak
szolgálatot adni, mivel reggel megy dolgozni. Mindenkinek munkahelye van, mindenki
pénzből él. Az nem igaz, hogy hívják a polgárőrséget és nem veszik fel a telefont. Az sem
igaz, hogy ha hívták őket nem mentek ki. Az, hogy nem látják a polgárőrautót a faluban, nem
azt jelenti, hogy nincs szolgálat, lehet, hogy külterületen van falopás miatt, vagy éppen 18-22
óráig van szolgálatban. Tudomásul kell venni, hogy ezt a szolgálatot mindenki
szabadidejében, ingyen végzi, és ha bármi történik a faluban, ők ott vannak és segítenek.
Mocsáry Balázs polgármester: az aktív polgárőrök száma is kevesebb, így kevesebb
szolgálatot is adnak. Nem szokott velük találkozni. Abból az összegből, amit eddig kaptak
bőségesen ki lehet jönni. Nem tartja jónak a polgárőrség gazdálkodását, túl sokat költenek
olyanra, amire nem kellene. December 10-ig ki lesz utalva a pénz, ha már úgy döntött a
képviselő-testület.
Kovács György alpolgármester: a Közművelődési és Ifjúsági Bizottság ülésén elhangzott,
hogy egy hirdetőtábla kellene pl: ABC-hez, régi buszfordulóhoz. Közérdekű dolgokat ki
lehetne tenni. A Falu karácsonyfáját jó lenne, ha a képviselő-testület tagjai a hivatal

dolgozóival díszítenék fel. Az óvodások, nyugdíjasok adnak műsort. Gesztenye, tea, forralt
bor lesz.
Mocsáry Balázs polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a honlapon fenn van az
adventi meghívó.
Pulisch József képviselő: a jövő évi falunapra meg van a szerződés két fellépővel, a
nagyszínpad is megvan. Ne mondjon le a képviselő-testület a Korda házaspár meghívásáról,
ne azon a 300-400 e Ft-on spóroljon az önkormányzat.
Mocsáry Balázs polgármester: az idei falunapnak nem a színvonallal volt a baj, hanem az
érdeklődéssel.
Kovács György alpolgármester: soknak tartja a Kordáék fellépti díját, de ha rájuk van igény,
akkor meg kell őket hívni. A nagyszínpad ára 600 e Ft, ami igen sok, azt kellene áthidalni
mással.
Keresztény Anikó aljegyző: most egy kisebb színpad is elég lesz.
Kovács György alpolgármester: a Közművelődési és Ifjúsági Bizottság javasolta a falunap
időpontjának az áttételét és a szüretivel egy tömbbe tenni. Egy olyan időpontban legyen,
amikor van iskola is. Mielőtt a falunapi rendezvény szervezéséhez hozzáfognának, előtte
civilek, fiatalok bevonásával egy megbeszélést kell tartani, fel kell mérni az igényeket.
Mocsáry Balázs polgármester: a Magyar Kultúranapja január 22-én van, de nem tartja jónak
hétköznap megtartani az ünnepséget, javasolja, hogy január 19-én szombaton legyen.
Kovács György alpolgármester: jó, de legyen ünnepség és olyan előadót kell hívni, aki
megtölti a tornatermet.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Kautzky Armand jó lenne.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt
ülésként folytatódott.
Csévharaszt, 2018. december 10.

Mocsáry Balázs
polgármester

Losonci László
jegyző

Kaszaláné Bán Anikó
képviselő

Szép Hajnalka
képviselő

Hitelesítők:

