Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2018. december 13-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: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Fodor Imre képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-23
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Az óvoda és a könyvtár gazdálkodási szabályzata
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Ügyrendi Bizottság beszámolója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, a bizottság elnöke
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, a bizottság elnöke
5. Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, a bizottság elnöke
6. Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság beszámolója
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, a bizottság elnöke
7. HESZ módosítás árajánlatának elbírálása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
10. Egyebek (tornaterem melletti terem új funkciója, stb.)
1. napirendi pont tárgyalása: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023
Keresztény Anikó aljegyző: a helyi esélyegyenlőségi programhoz helyzetelemzést kell
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és
idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről,
illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák egységes kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A Helyi
Esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükség van az egységesen rendelkezésre álló
statisztikai mutatók kigyűjtésére, legalább 5 éves viszonylatban. Ezen adatok forrása az

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa. Tekintettel
arra, hogy a HEP elfogadásától számított öt év 2018. augusztus 31. napján letelt, így
kidolgozásra került az új, 2018-2023 időtartamra vonatkozó HEP. Hétfőn tartotta első ülését a
Szociálpolitikai kerekasztal. Sajnos a meghívottak fele sem vett részt rajta, de a jelenlévők
sok mindent megbeszéltek és tettek javaslatokat, ami beépítésre került a HEP-be. Ilyen
javaslat volt az, hogy, kerüljön feltüntetésre a helyi támogatásoknál a szociális tűzifa, az igaz,
hogy állami támogatásból valósul meg, de ezzel is a rászorultakat segítik. A Magyar
Élelmiszerbankkal való együttműködéssel 146 fő jut szintén támogatáshoz. A családsegítő
javasolta a nők helyzetének javítására a továbbképzési tájékoztatók beépítését.
A nők elleni erőszakkal kapcsolatban változás, hogy a rendőröknek kötelessége tájékoztatni a
családsegítőt. Kiemelkedően fontos, hogy a képviselő-testület által nyújtott támogatásoknak
köszönhetően a községben nincs mélyszegénység.
Kovács György alpolgármester: a szociálpolitikai kerekasztal valóban megtartotta első ülését,
de nem volt határozatképes. Sajnos a meghívottak közül voltak, akik nem is jeleztek vissza. A
jelenlévők nagyon konstruktívan álltak a dolgokhoz. Elmondható, hogy kis településhez
képest nagy támogatást nyújt a képviselő-testület a helyi lakosoknak.
Pulisch József képviselő: nagyon kiterjedő, szerteágazó munka van a HEP elkészítésében,
amelyet köszön.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi Porgrammal,
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
158/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat 2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: Az óvoda és a könyvtár gazdálkodási szabályzata
Mocsáry Balázs polgármester: le kell szabályozni kötelezettségvállalást, a pénzügyi
ellenjegyzést a teljesítés igazolását, adatszolgáltatást, érvényesítőt, utalványozót. Ezt az ASP
rendszer követeli meg. Eddig is így működött, de le kell szabályozni. Meghatalmazások is
vannak mellé csatolva, hogy ha az intézményvezető távol van, kell egy olyan személy, aki
helyettesíti. A könyvtár esetében, ha nincs a könyvtáros, akkor a polgármester utalványoz.
Keresztény Anikó aljegyző: a közös hivatal és intézményei között együttműködési
megállapodást már megkötötték. Ez a gazdálkodási szabályzat ráépül arra az együttműködési
megállapodásra. A könyvtár esetében egyszemélyes vezető van, ezért ott akadályoztatás
esetén a polgármester az utalványozó, kötelezettségvállaló. Ha a könyvtáros megrendel
valamit, szerződést köt, akkor a polgármester a teljesítés igazoló, akadályozatása esetén az
alpolgármester.

Pulisch József képviselő: hiányosnak találja a meghatalmazást, mert nincs ide csatolva az
alpolgármesteré illetve az óvodánál Dobos Katalin. A nyilvántartásba bele kerülnek?
Keresztény Anikó aljegyző: ők akadályoztatás vagy helyettesítés során látják el a feladatokat.
Nyilvántartásba bele kerülnek természetesen.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda gazdálkodási szabályzatával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
159/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodási szabályzatának
elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodási szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, Községi Könyvtár és Közösségi Ház
gazdálkodási szabályzatával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
160/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: Községi Könyvtár és Közösségi Ház gazdálkodási szabályzatának elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Községi Könyvtár és Közösségi Ház gazdálkodási szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
3. napirendi pont tárgyalása: Ügyrendi Bizottság beszámolója
Mocsáry Balázs polgármester: a bizottság elnöke, hosszabb ideig beteg volt, ezért a bizottság
tagját kéri fel, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság munkájáról.
Pulisch József képviselő: az ügyrendi bizottság jól végezte a munkáját, ha szükséges volt a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal együttesen ülésezett. A törvény által előírt
számú üléseket megtartotta.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság beszámolóját,
az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
161/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: az Ügyrendi Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Ügyrendi Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
4. napirendi pont tárgyalása: Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
Pulisch József bizottsági tag: a bizottság folyamatosan működött, szinte minden hónapban
tartottak ülést. Nagyon jól működik a bizottság és hasznos a munkája. Megköszöni az
alpolgármesternek a munkáját, mert rendszeresen, aktívan ott van a bizottsági üléseken.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: megköszöni a bizottság munkáját, mert döntéseikkel
megkönnyítik a képviselő-testület munkáját.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolója, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
162/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
5. napirendi pont tárgyalása: Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Tóthné Rakusz Julianna bizottsági elnök: ebben az évben minden ülés betervezett ülés
megtartásra került. Minden feladatot ellátott a bizottság, a rendezvényeknek megvoltak a
felelősei. A bizottság szeretné, ha minden hónapban üléseznének. A 2017. illetve az azelőtti
hagyományokat javasolják folytatni a 2019-es évben. Megköszöni a képviselő-testület
munkáját, mert a rendezvények megszervezésében mindenki részt vett.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság beszámolója, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

163/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
6. napirendi pont tárgyalása: Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság beszámolója
Pulisch József bizottsági elnök: ebben az évben 5 bizottsági ülés került munkaterv szerint
megtartásra. Ülés nem maradt el. A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben
döntött, illetve tett javaslatot a képviselő-testületnek. Többek között megtárgyalták a
költségvetést, a gazdálkodásról szóló beszámolókat, civil szervezetek támogatását és mindent,
ami pénzügyet, településfejlesztést érintette.
Kovács György alpolgármester: megköszöni a bizottság munkáját, hasznos és jó munkát
végeztek. Részletesen elő voltak készítve az anyagok a képviselő-testületi ülésen gyorsan
gördülékenyen lehetett dönteni. A pénzügyi bizottság nagyon alapos és precíz munkát végzett
egész évben.
Mocsáry Balázs polgármester: megköszöni valamennyi bizottság munkáját. A pénzügyi
bizottságot azért emeli ki, mert a hivatal gazdálkodásának egy kontrolt jelent. Örvendetes,
hogy a pénzügyi bizottsági üléseken nem csak a bizottsági tagok vesznek részt, hanem szinte
az egész képviselő-testület, így a képviselő-testületi ülések még gördülékenyebben zajlanak.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottság beszámolója az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
164/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
7. napirendi pont tárgyalása: HÉSZ módosítás árajánlatának elbírálása
Mocsáry Balázs polgármester: a képviselő-testület előző ülésén úgy döntött, hogy a tervező
cég vizsgálja meg, mely LF2-ből lehet LF1-be sorolni területeket a község egész területén.
Ennek a tervezési díja 1.500.000 Ft+áfa.

Pulisch József képviselő: ezzel a döntéssel el lehet kerülni a jövőbeni kérelmek miatti
rendezési terv felülvizsgálatát.
Kovács György alpolgármester: az egy kedvezmény a lakosság számára, hogy 750 m2 a
legkisebb telek nagyság az LF1 és LF2-ben. Az LF 3-ban nem lehet, mert ott a megengedett
teleknagyság az 1500 m2 és feltűnő lenne a telek méretbeli különbsége.
Mocsáry Balázs polgármester: természetesen marad 1000 m2-es terület is, mert fizikailag nem
lehet megosztani.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja HESZ módosítás tervezői árajánlatát,
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
165/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: tervezői ajánlat elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Völgyzugoly
Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 108/2018.(XI.29.) önkormányzati határozat szerinti,
módosított tervezői ajánlatát, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület elfogadja a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.
(2083 Solymár, Bimbó utca 20., képviseli: Ferik Tünde ügyvezető) településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó módosított tervezői ajánlatát, és egyben megbízza a
komplex, egyeztetési eljáráshoz szükséges módosítási tervdokumentáció elkészítésével, az
ajánlat szerinti 1.500.000-Ft+Áfa díjazásért.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti tervezői díjat az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szerepeltesse.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő
és Tervező Kft. tervezői szerződésének aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
8. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről
Mocsáry Balázs polgármester: Átruházott hatáskörben döntött az eseti rendkívüli települési, a
gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott eseti települési, temetési támogatás, illetve az
újszülöttek életkezdési támogatásának megállapításáról. A képviselő-testületnek havonta zárt
ülés keretében, és összefoglalva az egész évet, egy alkalommal számot kell adni.
Összehasonlítva az előző év ugyanezen időszakához képest megállapítható, hogy eseti
rendkívüli települési támogatás esetében a csökkenő tendenciát mutat. A legtöbb kérelem
indoklásában élelmiszer-, gyógyszer vásárlás, tartós betegség, 1-1 esetben a munkahely
elvesztése szerepelt. Idén is tudtunk még természetben - szintén átmeneti segély keretében
tűzifa támogatást adni.

Pulisch József képviselő: az újszülötteknél kérni kell a szülőknek? Javasolja, hogy az újságba
kerüljön bele, hogy lehet kérni az újszülöttek életkezdési támogatását.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a polgármester átruházott hatáskörben
meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
166/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló tájékoztató
elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2018.
évi, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. napirendi pont tárgyalása: A képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Mocsáry Balázs polgármester: csak októberig készült a munkaterv, mivel akkor lesz a
következő választás. A munkaterv természetesen csak egy vázlat, ami mindig kiegészül az
aktuális feladatokkal. Először 2016-ban kerültek kiosztásra a Csévharasztért oklevelek,
emlékplakettek. 2019-ben lehetne plakettet és oklevelet is kiosztani, ha a képviselő-testület
úgy dönt, hogy kerüljön felvételre a munkatervbe.
Kovács György alpolgármester: ha nincs benne a munkatervbe, attól még lehet dönteni az
adományozásáról.
Mocsáry Balázs polgármester: januárban javasolja, hogy foglalkozzon a kérdéssel a testület és
március 15-e lenne alkalmas az átadására. Kéri, mindenki gondolkozzon a jelölteken.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a képviselő-testület 2019. évi
munkatervével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
167/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a határozat melléklete
szerinti tartalommal - a 2019. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. napirendi pont tárgyalása: Egyebek (tornaterem melletti terem új funkciója, stb.)
Testvér-települési pályázat:
Mocsáry Balázs polgármester: megnyílik a pályázati lehetőség annak, hogy jövő évben a
varsolci gyerekek ismét táborozhatnak csévharaszton. Az iskolával már megbeszélte és
örömmel várják a gyerekeket.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a „Testvér-települési programok és
együttműködések 2019” pályázat beadásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
168/2018.(XII.13.) önkormányzati határozat
Tárgy: „Testvér-települési programok és együttműködések 2019” pályázat
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által „Testvér-települési programok és
együttműködések 2019” címmel meghirdetett pályázati felhívására.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a pályázat elkészítésével
és benyújtásával.
Határidő: 2018. december 18.
Felelős: polgármester, aljegyző
Könyvtár nyitva tartásának változása:
Mocsáry Balázs polgármester: a könyvtár 1. számú függeléke módosul január 1-től, azaz a
nyitvatartása fog változni. A látogatottság adatait és a lakossági igényei figyelembe véve
történik a változtatás.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: nem nagy horderejű a változás, a heti 30 óra nyitva tartás
megmarad. Hetente két nap este 20 óráig felesleges a nyitva tartás, mert 17 óra után már nincs
látogató. Hétfőn továbbra is zárva lesz. Vannak délelőtti órák is, amikor az iskolások tanítási
óra keretében is igénybe vehetik a könyvtárat. Pénteken déltől este 19 óráig lesz a nyitva
tartás, így a CSÉFE-vel is tudja a kapcsolatot tartani. Szombaton van a legnagyobb változás,
mert 9-13 óráig lenne nyitva.
Pulisch József képviselő: szombaton az iskolások szempontjából is jó a nyitvatartási idő.
Magyar Kultúra napja:
Mocsáry Balázs polgármester: felmerült a neve Kautzky Armandnak. hogy a kultúra napja
alkalmából január 19-én, (szombat) egy műsort adna. Sajnos neki csak a vasárnap jó.
Véleménye szerint sem a művész úr, sem a hozzá hasonló verses műsorral nem lehetne
megtölteni a tornatermet, ezért javasolja, hogy a műsor a díszterembe kerüljön meghirdetésre.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: a művész úr vasárnap 17 órára tudna jönni.

Kovács György alpolgármester: a vasárnap nem jó időpont. Olyan műsort kell szervezni, ami
érdekli az embereket, valami zenés előadásra gondol, ami hangulatot ad.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: Hangraforgó meghívásában is gondolkodott, ők 80 e Ft-ért
jönnének el. Megkérdezi, hogy a szombat jó e nekik. Mikó István is megkereset, de nem ér rá.
Keresztény Anikó aljegyző: Duma Színház művésze nem lehetne?
Kovács György alpolgármester javasolja Berecz Andrást, aki székely humoráról nevezetes.
Mocsáry Balázs polgármester: felkéri a könyvtárvezetőt, hogy szombati napra 16-17 órára
szervezze meg a kultúra napját. Lehetőleg Berecz András, Duma Színház, Mikó István közül
kerüljön ki a fellépő.
UPC szolgáltatás:
Mocsáry Balázs polgármester: pár héten belül megjelenik a honlapon az UPC tájékoztatója.
Január közepétől már lehet kérni a bekötést, az önkormányzatnál a tárgyalóban
ügyfélszolgálatot fognak tartani január 21-28. között.
Fakitermelés:
Mocsáry Balázs polgármester: januárban hozzá fog az ERDŐSZÖV az óvoda mögötti fa
kitermeléséhez, hogy mennyiért lehet, majd venni még nem lehet tudni.
Téli rezsicsökkentés:
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: akik fában kérték a téli rezsicsökkentést, aki nem gázzal
fűt, az mikor kapja meg 12 000 Ft-nak megfelelő fát?
Keresztény Anikó aljegyző: 2019. december 31-ig kell kiosztani. A kiszállítás költsége ebben
az esetben a lakosokat fogja terhelni.
Síkosság mentesítés, cafetéria, közösségellenes magatartás:
Pulisch József képviselő: a téli síkosság mentesítés várhatóan jól fog menni az új
vállalkozóval. A 2019. évi cafetéria változáson már dolgoznak?
Keresztény Anikó aljegyző: lesz változás, de még nem foglalkoztak vele. A januári képviselőtestületi ülésre állítják össze a teljes anyagot a költségvetés-tervezettel együtt.
Pulisch József képviselő jelzi, hogy a Petőfi utcában reggel 7 órakor valaki hígtrágyát szállít
vasad felé. Kéri ennek kivizsgálását.
Iskolai átalakítások:
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: szépen hald az iskolában az informatikai terem és a
vizesblokk kialakítása. Precízen dolgoznak, nem zavarják a tanítást.

Mocsáry Balázs polgármester: január közepén valószínű már lehet használni az új részt. A
képviselő-testület a januári ülésre már egy összegzést is fog kapni.
Fejlesztőpedagógus, szükséglakás kérdése:
Kovács György alpolgármester: a szociálpolitikai kerekasztal megbeszélésen elhangzott,
hogy az iskolának korai fejlesztésre fejlesztő pedagógus és pszichológus is kellene. Ebben
kérik a képviselő-testület segítségét, valamint szükséglakás lehetősége is elhangzott.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: fejlesztőpedagógus most 2 is van az iskolában.
Kovács György alpolgármester: a szükséglakás nem csak leégett ház esetében, hanem gyerek,
anya bántalmazás esetén is szükséges lehet.
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy később térjenek rá vissza.
Klubhelyiség kialakítása:
Pulisch József képviselő: szóvolt a klubhelyiség kialakításáról a régi számítógép teremből.
Mocsáry Balázs polgármester: volt a hivatal részéről illetve az iskola részéről is elképzelés a
felszabaduló terem használatára, de a könyvtár által javasolt célra javasolja használni.
Pulisch József képviselő: így a könyvtár helyett tud adni a nyugdíjas klubnak is és a
mozgáskorlátozottak igénybe tudják venni a könyvtári szolgáltatást.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: egy laptop segítségével megoldható a könyvtári kölcsönzés a
földszinten, csak a programot kell a laptopra telepíteni.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a képviselők egész évi munkáját. Mindenkinek
kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván.
Csévharaszt, 2018. december 18.
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