Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. március 21-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester, Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Fodor Imre képviselő, Kaszaláné
Bán Anikó képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Hitelesítő: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
1. Településrendezési eszközök módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Civil szervezetek beszámolói a 2018. évi tevékenységükről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Civil szervezetek 2019. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Buszperonok építésére beadott árajánlat(ok) értékelése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Határozathozatal a Magyar Falu Program egyik alprogramján való indulásról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Rendezvénynaptár
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Egyebek (vízkárelhárítási terv, stb…)
1. napirendi pont tárgyalása: Településrendezési eszközök módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: az ülést megelőzte egy partnerségi fórum, ahol a képviselő-testületi
tagok is jelen voltak. A szakértőkkel, az anyaggal kapcsolatban néhány pontosításra váró dolog meg lett
beszélve, ezek a pontosítások bele lettek írva a határozatba és a Völgyzugoly ez alapján átvezeti majd a
munkaanyagon. A módosított anyag kerül a szakhatóságoknak elküldésre, akik a kézhezvételtől
számított 30 napon belül reagálnak rá.
Kovács György alpolgármester: az új telkeknél a zárt szennyvíztárolóval kapcsolatos előírást
hiányosnak tarja. Egy műszaki előírás kellene, hogy mit fogadnak el, milyen térfogatú, előre legyártott
vagy a helyszínen készült tartályok, miből, milyen anyagból készülhet a tároló, és mekkora lehet. A
kivitelezéssel kapcsoltban pedig igazságtalan az, ha megengedik az ideiglenes megoldást. Jelentős
környezet szennyezést okozhat, ha probléma lesz a tárolóval. Nem tartja támogathatónak ezt a
megoldást, mivel nincs műszaki leírás, műszaki iránymutatás.
Gubán Sándor főépítész: benne lesz a HÉSZ-ben, hogy csak minőségi tanúsítvánnyal rendelkező
terméket fogadnak el. Arra lesz minőségi tanúsítvány, hogy szennyvíztárolására alkalmas, tehát ellenáll
az agresszivitásnak, ellenáll a víznyomásnak, ellenáll a földnyomásnak. Az, hogy hány m3-es lesz a
tároló, azt a tulajdonos dönti el. Itt el kell mondani, hogy a szennyvízszippantó autók havonta fognak
járni.

Kovács György alpolgármester: ne a tulajdonos és a kivitelező döntse el, hogy hány m3-es legyen. A
HÉSZ előkészítésekor a szennyvíz és a vízhálózat egyidejű kiépítéséről volt szó.
Sáránszky Mária műszaki ügyintéző: gépésztervezők kiszámolják, hogy az adott háztartásnak a
létszámhoz függően mennyi a napi vízigénye és erre méretezik általában a szennyvíztárolót.
Valószínűnek tartja, hogy 20 m3-re tervezik majd, hogy ne kelljen minden nap szippantatni.
Gubán Sándor főépítész: drága a szippantás és talajterhelési díjat is kell fizetni, tehát minden tulajdonos
ösztönözve van a csatorna rákötésre. Házi szennyvíztisztító jegyzői hatáskör, de ide a jegyző biztos,
hogy nem ad ilyen engedélyt, és a vízügy is leírta, hogy nem lehet.
Kovács György alpolgármester: ha nem szabálykövetőek a használók és műszaki probléma van,
környezetszennyezést fog okozni.
Sáránszky Mária műszaki ügyintéző: azt, hogy valaki nem szabálykövető, azt lehet szankcionálni. Ha
szabályszerűen helyeznek el típus tárolót, akkor arra garancia kell, hogy legyen, hogy funkciójának
megfelelő, és alkalmazása során nincs környezetszennyezés.
Kovács György alpolgármester: ki fogja ellenőrizni, hogy mikor szállíttatja el a szennyvizet a
tulajdonos?
Tóthé Rakusz Julianna képviselő: nem támogatja a szennyvíztároló építését. A képviselő-testület már
többször kinyilvánította, hogy nem kíván azon a területen közművesíteni. A tulajdonosok vállalják a
költségeket, ha létrehoznak egy közműfejlesztési társulatot, megkezdhetik a tervezést és a beruházást
megcsináltathatják.
Gubán Sándor főépítész: a településrendezési szerződés, amit a tulajdonosokkal fog kötni az
önkormányzat, annak ezekre a dolgokra ki kell térnie. A tulajdonosok alakíthatnak egy víziközmű
társulatot, akkor elindulhat a terveztetés a saját pénzükön és megépítik anélkül, hogy az önkormányzat
ebben közreműködne.
Mocsáry Balázs polgármester: a szakvélemények visszaérkezésekor lehet ezekről beszélni a HÉSZ-el
együtt, a településrendezési szerződéseknél lehet ezeket megtárgyalni. Ebbe a szerződésbe bele lehet
írni, hogy a közművesítés költségeihez az önkormányzat nem járul hozzá, vagy azt, hogy a tulajdonosok
társulási formában oldják meg. Addig a HÉSZ-t nem kell, hogy elfogadva legyen, amíg a
településrendezési szerződéseket a képviselő-testület jóvá nem hagyja. A szerződésbe már bele lehet
írni esetleg azt is, hogy hány m3-es tároló lehet.
Kovács György alpolgármester: kár volt a tervezetbe ezt az alternatívát beletenni, mivel a képviselőtestület nem mozdult ez ügyben pozitívan.
Pulisch József képviselő: talajterhelési díj arra a területre nem vonatkozik, mert ott nincs csatorna
kiépítve.
Keresztény Anikó aljegyző: utána néz annak, hogy lehet-e a rendeletet kiterjeszteni. Az ellenőrzés úgy
valósulna meg, hogy a talajterhelési díj megállapításához a DAKÖV biztosítja az elfogyasztott víz
mennyiségéről adatot. Az elszállított szennyvíznek is annyi m3-nek kell lennie és azt számlával kell
igazolnia.
Pulisch József képviselő: szerződést kell kötni a tulajdonosokkal. Most kiderült, hogy nem
önkormányzati feladat, tehát a tulajdonos feladata ott a közművek kiépítése. Nem az önkormányzatnak
kell pénzt befektetni, hanem a tulajdonosnak.
Mocsáry Balázs polgármester: nem volt róla szó, hogy az önkormányzat átvállalja a csatornahálózat
kiépítését.

Pulisch József képviselő: benne volt a szerződésben, az önkormányzat telket kapott volna érte.
Mocsáry Balázs polgármester: valóban volt egy szerződés tervezet. A Kisfaludy utca mintájára készült,
mert ott az önkormányzat megelőlegezte a pénzt, megvalósította, és a telek tulajdonosok 5 év alatt
fizették be a közműfejlesztési hozzájárulást. A szerződéstervezetet a képviselő-testület azonban
leszavazta. Most arról van szó, hogy az önkormányzatnak nem kerül pénzébe a közművesítés.
Kovács György alpolgármester: az anyag szerint 35 db szennyvíztárolót lehet építeni.
Sáránszky Mária műszaki ügyintéző: igen 35 db telekre lehet, tehát a 36.-ra már nem. A beruházónak
egy szerzett joga van, most ő becsapva érezheti magát, hogy ha nem teheti meg, hogy a saját pénzén
további beruházásokat folytasson.
Kovács György alpolgármester: ehhez egy következő eljárásnak is le kell zajlani. Amennyiben a
képviselő-testület elfogadja a HÉSZ módosítását ezen a 35 db telken, mely az egész területet lefedi, a
zárt szennyvíztároló kivitelezhető.
Pulisch József képviselő: a rendelet 39.§ 6. bekezdése kerülne módosításra és kikerülne belőle „építési
övezetek építési telkei teljes közművesítettség biztosíthatóság esetén beépíthető be.” Helyette lenne az
ideiglenes.
Gubán Sándor főépítész: ez a terület be lesz kerítve és csak erre a 35 telekre vonatkozik ez a szabály,
minden más telek esetében fennmarad a régi. Bejön egy 7. bekezdés.
Keresztény Anikó aljegyző: ez egy munkaközi anyag, nem rendeletalkotás. Az anyag elkerül a
szakhatóságokhoz véleményezésre, az állami főépítészhez és utána fogadhatja el a rendeletet a
képviselő-testület.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: javasolja, hogy külön-külön szavazzanak, nem lehet egyet kihúzni
belőle?
Gubán Sándor főépítész: nem, mert a tervező erre egyben kapott megbízást, és ezzel nyilvánítaná ki,
hogy a vasadi úti új telekcsoport esetén lehet zárt szennyvíztározó.
Kovács György alpolgármester: a zárt szennyvíztárolót felesleges volt beletenni, mert a képviselőtestület soha nem támogatta.
Keresztény Anikó aljegyző: amennyiben egyik munkaközi anyagban szereplő módosítást sem fogadja el
a képviselő-testület, akkor nem mehet véleményezésre az anyag a szakhatóságokhoz.
Mocsáry Balázs polgármester: nem bízik benne, hogy megváltozik a képviselők véleménye. Most van
egy félelem, hogy a tulajdonosok nem fogják a zárt szennyvíztárolót jól megépíteni és szennyezni fogják
a környezetet. Ha most ez a rész kikerül belőle, akkor 4-5 év mire lesz csatorna. Az új lakosokra pedig
szüksége van a falunak, mert akkor nőne a gyerek létszám mind az óvodában, mind az iskolában.
Keresztény Anikó aljegyző: ha nem kapnak lehetőséget a tulajdonosok, félő, hogy kártérítési igénnyel is
élhetnek, mivel egy korábbi döntéssel megkapták a terület belterületbe vonásának jogát és a
telekalakítások lehetőségét. Abban az esetben, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a munkaközi anyag
tovább mehet, akkor el kell fogadni egy általános szerződéstervezetet, amibe le van fektetve, hogy a
közművesítettség teljes költsége a tulajdonosokat terheli és ezt nekik el kell fogadniuk.
Pulisch József képviselő: nem érti az aljegyző asszony a kártérítési igénnyel kapcsolatos jelzését, de
elmondja, hogy a HÉSZ-ben nem volt soha, hogy zárt szennyvíztároló építhető, tehát a tulajdonos ezt
tudta. A tulajdonos most is úgy hirdeti a telkeket, hogy ott zárt szennyvíztároló építhető.

Sáránszky Mária műszaki ügyintéző: neki van egy szerzett joga, azzal, hogy belterületbe vonta a
képviselő-testület a területet és nem szabott feltételeket, így támadható, és kártérítési igényt nyújthat be.
Itt gazdaságossági és műszaki szempontok vannak. Ahhoz, hogy a település bármikor is fejlődhessen,
valahol el kellene indulni. A Petőfi és a Hunyadi utcában is belefutna a testület a csatorna problémába.
Műszakilag egy átmeneti megoldást lehet lehetővé tenni. A községnek ez egy fejlődési lehetőség.
Megtörtént a belterületbe vonás és elkezdődött egy beruházás. Most műszakilag egy átmeneti
megoldásról van szó és ezt az átmeneti megoldást lehetne lehetővé tenni. Természetesen részletesen
leszabályozva mindent, hogy a környezetszennyezésnek még a gyanúja se merüljön fel. Hosszútávon,
ha beindulnak az építkezések a település is vonzó lenne az ide költözőknek, ha egy egységes település
jönne létre. Ez egy fejlődési lehetőség.
Kovács György alpolgármester: ami építési telek az 35 db, utána nem biztos, hogy a tulajdonos a többit
is kiméreti. A zárt szennyvíztárolóval a 35 telek hosszú évekig elműködik. Ahhoz, hogy a
csatornahálózatra rácsatlakozzanak, sokkal több ingatlan tulajdonosnak be kellene szállni, hogy azt meg
tudják finanszírozni és meglépjék az ideiglenes állapot megszüntetését. Engedélyezzen a testület 10
telekre először, akkor motiválva lennének.
Gubán Sándor főépítész: a vákumos rendszer tovább nem bővíthető. A csatornahálózat nem lehet
magánkézben csak önkormányzati. Víziközmű társulást lehetne létrehozni, mert az sokáig megtarthatná.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: nincs biztosíték arra, hogy mind a 35 db telek elkel és még legalább
35db, hogy a csatornahálózat megépüljön, tehát az ideiglenes dolog eltarthat 15-20 évig.
Gubán Sándor főépítész: ez így van, de a 10 év ilyen fejlesztésnél nem nagy idő.
Mocsáry Balázs polgármester: érzékelve a testület hozzáállását az előterjesztéshez, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a munkaközi anyagból a víz- és csatornahálózat megépíthetőségének a Vasadi út északi
oldalán elhelyezkedő lakóterület tekintetében történő módosítása kikerüljön, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: településrendezési eszközök a víz- és csatornahálózat egyidejű kiépítésére vonatkozó
módosítása a Vasadi út északi oldalán elhelyezkedő lakóterület tekintetében
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt Község
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó munkaközi anyag a víz- és csatornahálózat
egyidejű kiépítésére vonatkozó módosítása a Vasadi út északi oldalán elhelyezkedő lakóterület
tekintetében tárgyú munkarészét, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület felkéri a Csévharaszt Község településrendezési eszközeinek módosítására
vonatkozó munkaközi anyagot készítő Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kf-t, hogy a
munkaközi anyagból „a településrendezési eszközök víz- és csatornahálózat egyidejű kiépítésére
vonatkozó módosítása a Vasadi út északi oldalán elhelyezkedő lakóterület tekintetében” tárgyú
munkarészt vegye ki, mert azzal nem ért egyet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért településrendezési eszközök módosításával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: településrendezési eszközök módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt Község
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó előterjesztést és munkaközi anyagot és az alábbi
döntést hozta:
1) A Képviselő-testület a Csévharaszt Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
munkaközi anyagot az alábbi módosításokkal elfogadja:
a) A munkaközi anyag 2. számú munkarésze – figyelemmel a 19/2019.(III.20.) határozatban
foglaltakra – kerüljön kivételre,
b) A munkaközi anyagban szereplő rendelettervezet 4.§(2) bekezdésében szereplő
- kialakítható legkisebb telekméret 8000 m2-re módosuljon,
- kialakítható legkisebb telekszélesség 30m-re módosuljon,
- beépítettség mértéke legfeljebb 6% legyen.
2) A Képviselő-testület a munkaközi anyagban szereplő további munkarészekkel egyetért.
3) A Képviselő-testület megbízza a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kf-t, hogy a fenti
módosításokat a munkaanyagban vezesse át.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására
vonatkozó munkaanyagot az érintett szakhatóságoknak megküldje, és a szakvéleményeket megkérje.
Határidő: munkaanyag átdolgozására: 2019. március 29.
szakhatósági vélemények megkérésére: 2019. április 5.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek beszámolói a 2018. évi tevékenységükről
Pulisch József képviselő, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a pénzügyi és
településfejlesztési bizottság megtárgyalta a civil szervezetek 2018. évi beszámolóját, elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek, azzal a módosítással, hogy a Régi SC 100 000 Ft-tal, a Csévharaszti
Polgárőr Egyesület 88.541.Ft-tal és a Csévharasztért Független Egyesület 132.018 Ft-tal 2019-ben
számol el.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a civil szervezetek 2018. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló elszámolásainak a módosítással együtt elfogadásával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
21/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolásainak
elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
- Csévharaszti Birkózó Egyesület,
- Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
- Ősborókás Nyugdíjas Egyesület,
- Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány,
- Vasadi Református Egyházközség,
- Csévharasztért Független Egyesület,
- Vasadi Regionális Sport Club,

- A Balla Diákokért Egyesület,
- Régió Sport Club,
- Csévharaszti Polgárőr Egyesület,
- Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány,
- a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány,
- Rákóczi Szövetség
2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását, azzal a kiegészítéssel, hogy a
- Csévharasztért Független Egyesület kérelmének a Képviselő-testület helyt ad, ezáltal a 2018. évi
önkormányzati támogatásból fel nem használt 132.018 forint összeget 2019. évre átcsoportosíthatja
a népviseleti ruhák elkészíttetésére,
- Régió Sport Club 100.000 forint támogatási összeggel 2019. március 31. napjáig köteles elszámolni,
- Csévharaszti Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad, ezáltal a 2018. évi önkormányzati
támogatásból fel nem használt 88.541 forint összeget 2019. évre átcsoportosíthatja az Egyesület
működési kiadásaira.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek 2019. évi pályázatainak elbírálása
Pulisch József képviselő, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a pénzügyi és
településfejlesztési bizottság megtárgyalta a civil szervezetek 2019. évi pályázatait és a következő
javaslatot terjeszti a képviselő-testület felé. A Falugondnoki Duna-Tisza Közi Egyesületnek 21 000 Ft,
a DKMK Közhasznú Nonprofit Kft-nek nem javasol támogatást. Rákóczi Szövetség 50 000 Ft,
Csévharaszti Községi Sportkör 500 000 Ft, Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat 350 000 Ft, Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 400 000 Ft, Irgalmasság Szigete Jótékonysági
Alapítvány 430 000 Ft, amiből 260 000 Ft a mikulás ünnepség és 170 000 Ft az adventi műsor.
Csévharasztért Független Egyesület 700 00 Ft, Vasadi Regionális Sport Klub Taekwon-Do Szakosztálya
100 000 Ft, Balla Diákokért Egyesület 500 000 Ft, Régió SC 550 000 Ft, Csévharaszti Polgárőr
Egyesület 600 000 Ft, Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 900 000 Ft a középiskolások
és felsőfokú intézményben tanulók támogatás került csökkentésre 150 000 Ft-150 000 Ft-tal. Az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány 100 000 Ft, Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
100 000 Ft az alapítványoknak 60 000 Ft-keret lenne biztosítva. Tehát összesen 5 361 000 Ft került
kiosztásra.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő, a közművelődési, ifjúsági és sport bizottság elnöke: a közművelődési,
ifjúsági és sport bizottság is megtárgyalta a civil szervezetek 2019. évi pályázatát és az Irgalmasság
Szigete Jótékonysági Alapítvány esetében meghagyták a kért 510 000 Ft-ot illetve a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványnak a pályázatban szereplő 1 200 000 Ft-ot. A többi szervezet
esetében megegyezik a bizottság javaslata a pénzügyi és településfejlesztési bizottság javaslatával.
Kovács György alpolgármester: az Irgalmasság Szigetének szánt támogatást csökkentené még 100 000
Ft-tal, feleslegesnek és soknak tartja a szarvas dekorációra ezt az összeget.
Mocsáry Balázs polgármester: a Dabasi Mentőszolgálatot a képviselő-testület már korábban a működési
költségeikre. A mentőközpont sokszor a dabasiakat riasztja, ezért 100 000 Ft-ot javasol a részükre, azzal,
hogy a falunapon is ügyeletet vállalnak.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: tudomása szerint a mentőtiszti szolgálat, tehát, hogy az országos
mentőszolgálat ide tudta őket irányítani, ez a tevékenységük Dabason megszűnt.
Mocsáry Balázs polgármester: a polgárőrség támogatását soknak tartja. 500 000 Ft-ot javasol, mivel a
polgárőrségnek nem hatékony a gazdálkodása.

Pulisch József képviselő: az Irgalmasság Szigetével kapcsolatban elmondja, hogy elszomorító, hogy az
elmúlt években mennyi pénzt, támogatást kapott az egyház és most már csak ennyi maradt belőle, alább
hagyott az aktivitása.
Mocsáry Balázs polgármester: erről nem az önkormányzat tehet, hanem egyrészt a lakosság más részről
az egyház.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
2019. évi önkormányzati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 2019. évi önkormányzati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21., képviselő: Csörszné Zelenák Katalin)
részére 2019. évi önkormányzati támogatásként 21.000 forintot állapít meg. Az egyesület
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, az együttműködési
megállapodásban megnevezett célokra.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért DKMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, és 6 ellenszavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
23/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: DKMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dabas és Környéke
Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi, 620.000 forint önkormányzati
pályázati támogatásra vonatkozó kérelmét, és azt elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Rákóczi Szövetség 2019. évi önkormányzati
pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Rákóczi Szövetség 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1., képviselő: Csáky Csongor) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 50.000 forintot állapít meg. A Rákóczi Szövetség a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a kárpátaljai fiatalok
iskolaválasztását segítő program megvalósítására.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Rákóczi Szövetség
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést
aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharaszti Községi Sportkör 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Községi Sportkör 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Községi Sportkör
(2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 94., képviselő: Kiss János) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 500.000 forintot állapít meg. A Sportkör a megállapított
támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Községi Sportkör
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést
aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért csévharaszti rászoruló gyermekek nyári
táboroztatásának támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a csévharaszti rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csévharaszti
rászoruló gyermekek nyári táboroztatására 350.000 forint támogatást biztosít.
2) A Képviselő-testület a megállapított 350.000 forintot Kléger Gyöngyi – a Monor és Térsége
Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat családsegítője – részére rendeli kifizetni.
3) A családsegítő a támogatást a 2019. június 24-től - 2019. június 28-ig megvalósítandó
táboroztatás költségeire használhatja fel.
4) A családsegítő köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a tárgyévet
követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé.
Határidő: 2019. június 28.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület
(2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Naszvadi Sándorné) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 400.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a tárgy
évet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány
2019. évi önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány 2019. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., képviselő: Antal András)

részére 2019. évi önkormányzati pályázati támogatásként 330.000 forintot állapít meg. Az
Alapítvány a megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharasztért Független Egyesület 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharasztért Független Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharasztért Független
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/C., képviseli: Dr. Dézsi Zsolt) részére
2019. évi önkormányzati pályázati támogatásként 700.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharasztért Független
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Vasadi Regionális Sport Club Taekwon-Do
Szakosztályának 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása 2019. évi önkormányzati pályázati
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Vasadi Regionális Sport Club Taekwon-Do Szakosztályának 2019. évi önkormányzati
pályázati támogatása

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Regionális Sport Club
(2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 21., képviseli: ifj. Szijjártó Imre) részére, a Taekwon-Do
Szakosztály működésének támogatására, 2019. évi önkormányzati pályázati támogatásként
100.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított támogatást 2019. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Regionális Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért A Balla Diákokért Egyesület 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
31/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Balla Diákokért Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balla Diákokért Egyesület (2212
Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/A., képviseli: ifj. Tóthné Rakusz Julianna) részére 2019.
évi önkormányzati pályázati támogatásként 500.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Balla Diákokért Egyesület
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Régió Sport Club 2019. évi önkormányzati
pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2019.(III.21.) önkormányzati határozat

Tárgy: Régió Sport Club 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régió Sport Club (2220 Vecsés,
Tarnóczai utca 6., képviseli: Szécsényi Pál) részére 2019. évi önkormányzati pályázati
támogatásként 550.000 forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított támogatást 2019.
december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Régió Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy a Csévharaszti Polgárőr Egyesületnek 2019. évi
támogatásként 500.000 forintot állapítsanak meg.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, és 6 ellenszavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
33/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2019.
évi önkormányzati pályázati támogatására vonatkozó polgármesteri javaslatot elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2019. évi,
600.000 forintos önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
34/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Polgárőr Egyesület
(2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120., képviseli: Kaszaláné Bán Anikó) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 600.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Polgárőr
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány
2019. évi önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2019. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Balázs Andrea)
részére 2019. évi önkormányzati pályázati támogatásként 1.200.000 forintot állapít meg. Az
Alapítvány a megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó utca 70., képviselő: Kónya Zoltán) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 100.000 forintot állapít meg. Az Alapítvány a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
Monor Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzésére.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának

rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2019. évi önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (2723 Nyáregyháza, Diófasor út 69., képviseli: Fekete Máté) részére 2019. évi
pályázati támogatásként 100.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a megállapított támogatást 2019.
december 31-ig használhatja fel, az együttműködési megállapodásban megnevezett célokra.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért gyermekeket segítő alapítványok 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: gyermekeket segítő alapítványok 2019. évi önkormányzati támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket
segítő alapítványok támogatására 2019. évben 60.000 forint keretösszeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: Buszperonok építésére beadott árajánlat(ok) értékelése
Mocsáry Balázs polgármester: a buszperonok megépítésére a KNK Bau Kft adott be árajánlatot.
Műszaki előadó véleménye szerint a munkadíj reális.
Pulisch József képviselő, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a pénzügyi és
településfejlesztési bizottság megtárgyalta a buszperonok építésére beadott árajánlatot és az elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Mocsáry Balázs polgármester: a mai napon beszélt a vállalkozóval az anyagköltségen módosított így az
ajánlata bruttó: 10 790 000 Ft. A szerződésben a lehető legrövidebb idő lesz megjelölve teljesítésnek.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a buszvárók utas peronjainak kialakításról szóló
megbízással, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: megbízás a buszvárók utas peronjainak kialakítására
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a buszvárók utas peronjainak
kialakítására beérkezett ajánlatokat és az alábbi döntést hozta:
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KNK Bau Kft-t (székhelye:
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 79., adószáma: 24954075-2-13, képviseli: Kecskeméti Norbert
Attila ügyvezető) az településen található buszvárók utas peronjainak kialakítási munkálatainak
elvégzésével, a vállalkozó által megadott 8.496.063-Ft+Áfa áron.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti szerződés aláírására.
3) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetés 11. számú
mellékletében rendelkezésre álló felújítási kiadások terhére biztosítja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Határozathozatal a Magyar Falu Program egyik alprogramján való
indulásról
Mocsáry Balázs polgármester: most az identitástudat fejlesztésére van lehetőség. A 100 m2 könyvtár
padlózatának a cseréje be van tervezve a költségvetésbe, de a pályázaton nyerne, az önkormányzat az jó
lenne. A könyvtárvezető javasolta, hogy az eszközbeszerzést is valamint egy rész munkaidős
közösségszervezőt alkalmazását, amire a pályázat szintén lehetőséget biztosít.
Pulisch József képviselő: feltétlen induljon az önkormányzat a pályázaton
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és
helyi identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019 azonosító számú pályázaton való részvétellel, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
című MFP-NHI/2019 azonosító számú pályázaton való részvételről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019 azonosító számú pályázaton való részvételre vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019 azonosító számú pályázaton való részvételt támogatja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a támogatási kérelmet benyújtsa és a
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: Rendezvénynaptár
Mocsáry Balázs polgármester: a 2019. évi rendezvénynaptárral kapcsolatban az első kérdése, hogy
miért vasárnapra tették az adventi gyertyagyújtást?
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: az egyházzal legyen egyeztetve, mert azt szeretnék, ha a napján lenne
a gyertyagyújtás.
Kovács György alpolgármester: vállalkozók bálja is szerepel a tervezetben, de erről a képviselőtestületnek kell dönteni. Nem biztos, hogy egy hét alatt 2 bált kell rendezni.
Pulisch József képviselő: augusztusban falunap, szeptemberben iskolakezdés és utána két bált szervezni
nem szerencsés. Ne legyen önkormányzat szervezésében két bál.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: első és egyetlen alkalommal lett megtartva a vállalkozók bálja, és akkor
lett megfogalmazva, hogy 3 évente kerüljön megrendezésre. Ezzel megköszönnék a vállalkozók
rendezvényekhez nyújtott támogatásukat.
Kovács György alpolgármester: véleménye szerint egy bál nem arról szól, hogy megköszönik a
munkájukat. A majálisnál miért kell sztárvendég? Lesznek gyerekprogramok, este bál.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: igény van a sztárvendégre.
Pulisch József képviselő: a majális egy családi program. Igény van az ingyenes gyerekjátékokra, azt kell
növelni.
A képviselők hosszas megbeszélés után arra jutottak, hogy nem lesz sztár fellépő a majálison, valamint
megbeszélték, hogy a szeptember 14-ére betervezett vállalkozók báljára nincs szükség. Továbbá
megvitatták, hogy az adventi gyertyagyújtások szombati napokon legyenek.
Kovács György alpolgármester: egyetért a szombati gyertyagyújtással, mivel a könyvtárban szombaton
van a kézműves foglalkozás és onnan mindig kijönnek a gyerekek a rendezvényre.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a módosított 2019. évi rendezvény naptárral, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. évi rendezvény naptára
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja – a határozat
melléklete szerinti – 2019. évi rendezvény naptárat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Helyi vízkár-elhárítási terv
Keresztény Anikó aljegyző: mivel önkormányzat nem rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel, szükséges
annak elkészíttetése. A Képviselő-testület erre vonatkozóan az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében biztosított fedezetet. A beszerzési szabályzat alapján 3 ajánlat kerül bekérésre.

Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért helyi vízkár-elhárítási terv készítésére vonatkozó
ajánlat kérésével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2019.(III.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: helyi vízkár-elhárítási terv készítésére vonatkozó ajánlat kérése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi vízkár-elhárítási terv
készítésére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ajánlatot kér helyi vízkár-elhárítási terv készítésére a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti ajánlatokat megkérje.
Határidő: 2019. május 13.
Felelős: polgármester
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
Csévharaszt, 2019. április 4.
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