Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. szeptember 26-án megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó aljegyző,
Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Fodor Imre képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő,
Tóthné Rakusz Julianna képviselő.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Pulisch József képviselő.
Mocsári Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van mindenki.

a

képviselő-testület

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítás nélkül elfogadta.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat és a hivatal első féléves gazdálkodásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. A 2019. évi költségvetés módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Rendelet alkotása a szociális tűzifa igényléséről
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
5. Az óvodai munkáról szóló beszámoló és az óvoda munkaterve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Tájékoztató a tanév indításáról az általános iskolában
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
8. A DAKÖV Kft gördülő fejlesztési terve
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
9. Bizottságok beszámolói
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester és a bizottságok elnökei
10. Polgármester jogviszonyának megszűnése miatti végkielégítése,
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
Egyebek (képviselői laptopok, stb…)

dolgozók

jutalmazása

1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az önkormányzat és a hivatal első féléves gazdálkodásáról
Mocsáry Balázs polgármester: az előző nap megtartott pénzügyi bizottsági ülésen részletesen
megtárgyalták a beszámolót, s mivel egy képviselő kivételével mindenki jelen volt, most csak
összefoglalva elmondja, hogy az Önkormányzat bevételeinél az I. félévben a teljesítés 72,1 %-os. Ha az
OTP Tőkegarantált Értékpapír értékesítéséből származó bevételt - aminek összege 40.000 e Ft - nem
vesszük figyelembe, akkor a teljesítés 59,49 %. A kiadási és bevételi oldalak részletesen le vannak írva a
kiküldött anyagban. Az adóbevétellel elégedettek lehetnek.
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolt és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Mind az intézmények, mind a hivatal jól gazdálkodott, mind a
bevétel, mind a kiadás a tervezettnek megfelelően alakulnak.
Kovács György alpolgármester: kiegyensúlyozott költségvetése van az önkormányzatnak. A pénzügyi
biztosíték megtartására törekednek, hogy mindig legyen tartalék.

Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Csévharaszt Község
Önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltség 2019.évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti
Kirendeltségének 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: tájékoztató a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2019. I.
félévi gazdálkodásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal Csévharaszti Kirendeltségének 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont tárgyalása: A 2019. évi költségvetés módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta, hogy
milyen cofogon, milyen változtatást végeztek. Ezeken kívül még a rendelet 16.§ (4) bekezdésének a
módosítása is szerepel a tervezetben. Ennek a módosításnak az a lényege, hogy következő polgármester ne
rendelkezzen rögtön nagy felhatalmazással, tehát a személyi bérekből dologiba és viszont vagy a
beruházási tételekből dologiba és viszont, ne tudjon nagyobb pénzösszeget saját hatáskörben áttenni. Egy
kezdő polgármesternek még szüksége van a kontrollra.
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását. A módosítások indokoltak voltak, ezért a
bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló
rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselők 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: Rendeletek felülvizsgálata
Mocsáry Balázs polgármester: Pulisch József képviselő úr tett javaslatot egy-két rendelet módosítására.
Keresztény Anikó aljegyző: a településkép védelméről szóló rendeletben településképi bírság 1 millió
forintig szabható ki, hogy ha valaki nem hajtja végre a településképi rendeletben előírtakat. A mostani
módosítással a bírság összege változatlan marad, csak a kiszabásra vonatkozó hatáskör változik. A
képviselő-testület hatáskörébe kerül.
Pulisch József képviselő: a cél az volt, hogy ekkora nagy összegről, ne egy ember döntsön, hanem kerüljön
a képviselő-testület hatáskörébe.
Kovács György alpolgármester: ha a polgármester döntene a bírság ügyében, szakember véleményét is
kikérné.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a településkép védelméről szóló rendelet,
módosításával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
21/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
Mocsáry Balázs polgármester: A közterületek és középületek használatáról szóló és használati díjairól
szóló 8/2001.(IX.25.) önkormányzati rendelet már igen régi. A megalkotása óta változások történtek,
aljegyző asszony ezeket vezette át tulajdonképpen a rendelettervezetben.
Keresztény Anikó aljegyző: a képviselő-testület a rendelet megalkotása óta elfogadta az önkormányzati
helyiségek használatára vonatkozó szabályzatot. Abban meg lett határozva, hogy a dísztermet, tornatermet,
iskola helyiségét hogyan lehet bérbe venni. Ebbe a rendeletbe úgy került beépítésre, hogy az
önkormányzati helyiségek igénybevételére, használatára az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek
használatára vonatkozó szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 1. számú melléklet csak a
közterületek használati díj mértékéről szól. A lobogózásról szóló rendeletben benne maradt a szabálysértési
bírság alkalmazásának lehetősége, ezért kerül most hatályon kívül helyezésre.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért közterületek és középületek használatáról szóló és
használati díjairól szóló rendelet, valamint a lobogózásról szóló rendelet módosítására vonatkozó
rendelettervezettel az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
4. napirendi pont tárgyalása: Rendelet alkotása a szociális tűzifa igényléséről
Mocsáry Balázs polgármester: ebben az évben az Önkormányzat 1.705.610 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatásból 79 erdei m3 keménylombos tűzifa kerül megvásárlásra, ami több

mint az előző évben volt. A rendeletben bekerült, hogy a szociális célú tűzifa támogatás a kérelmező
rendkívüli élethelyzetére tekintettel méltányosságból is megállapítható, tehát ad egy kis mozgásteret az
osztásnál a képviselő-testületnek.
Pulisch József képviselő: jónak tarja ezt a javaslatot. Ebben az évben jobban kell propagálni, hogy lehet
szociális tűzifát igényelni.
Kovács György alpolgármester: tavaly relatívan kevesen kérték a szociális tűzifát.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelettel, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
5. napirendi pont tárgyalása: Az óvodai munkáról szóló beszámoló és az óvoda munkaterve
Mocsáry Balázs polgármester: a beszámoló igen magas színvonalú, mint mindig. Az óvoda ebben az évben
személyi gondokkal küzdött, de megoldották.
Kovács György alpolgármester: mindenre kiterjedő a beszámolót kapott a képviselő-testület. A
beszámolóból kiderül, hogy viszonylag rendeződtek a személyi problémák, de még mindig kevés az
alkalmazotti létszám. Nagyon jó a munkaszervezés, ami kiderül a beszámolóból is. Az étkezéssel, étkezés
minőségével vannak problémák, amit már máskor is jelzett az óvoda. A szolgáltató felé ez mindig jelezve is
lett.
Pulisch József képviselő: jól működik az óvoda, ezt jelzi, hogy más településről is hordanak gyereket az
óvodába. Most a kapacitást is bővíteni kellett.
Váraljai Lászlóné óvodavezető: nyugdíjas óvónő januárban jön vissza napi 3 órában dolgozni, de még
akkor is 2 fő óvónő fog hiányozni.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: nagyon örül, hogy a nehézségeket át tudják hidalni. Szép és esztétikus
körülmények között várják a gyerekeket az óvodában, sokat foglalkoznak velük.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
2018/2019. nevelési évének tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évének
tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
Mocsáry Balázs polgármester: az óvoda munkatervét a szakmai fórumok megbeszélték, minden
követelménynek megfelel. A képviselő-testületnek a joga, hogy a munkatervet elfogadja.

Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
2018/2019. nevelési évének munkatervét, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évének munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
6. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a tanév indításáról az általános iskolában
Pulisch József képviselő: az iskola beszámolójának az eleje nem tartozik a beszámolóhoz. A képviselőtestület az elmúlt 5 évben folyamatosan támogatta az iskolát. Elkészült a volt szolgálati lakás átalakítása
számítógép teremmé. Az óvoda beszámolójában az látható, hogy az iskolában is fog a létszám nőni.
Mocsáry Balázs polgármester: a napközi konyháját a nyáron táborozók használták nem lehetett a felújítást
elvégezni. Később a vállalkozó nem csinálta, majd egy kávai elvégezte a munkát, egy helyi vállalkozó
kifestette. Már csak a villanyszerelés hiányzik. Sajnos nagyon nehéz szakembert találni és ez hátráltatja a
munkálatokat. Az iskola részéről sajnos nem kaptak segítséget a felújítások alatt.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: valóban lógnak a villanyvezetékek, de egy másik teremben meg tudják
oldani a napközit. Sajnos az egyik termet teljesen elfoglalják a leselejtezett számítógépek.
Kovács György alpolgármester: a beszámolóból kiderül, hogy pedagógus hiány van. Az igazgatóhelyettes
személyében is változás történt. Fontos, hogy a vezetésnek legyen tekintélye. Ami a balesetveszélyt illeti,
kell egy szakembert hívni.
Mocsáry Balázs polgármester: abba a terembe ahol a vezetékek lógnak, a gyerekek nem tudnak bemenni, a
terem be van zárva.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Balla Károly Általános Iskola 2019/2020.
tanévének indításáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: tájékoztató a Balla Károly Általános Iskola 2019/2020. tanévének indításáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és köszönettel elfogadja a Balla
Károly Általános Iskola 2019/2020. tanév indításáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Keresztény Anikó aljegyző: a kiküldött előterjesztéshez nem kíván kiegészítést tenni.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. június 27 – 2019. augusztus
22. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. napirendi pont tárgyalása: A DAKÖV Kft gördülő fejlesztési terve
Mocsáry Balázs polgármester: a képviselő-testület kötelezettsége elkészíteni a víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként 15 éves időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Ennek elkészítésével a DAKÖV Kft.
lett megbízva. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási, pótlási valamint beruházási terv. A
Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz tárgyév szeptember 30-áig szükséges jóváhagyásra benyújtani. Az
elkészített fejlesztési terv véleményezése és jóváhagyása az önkormányzat feladata.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a gördülő fejlesztési tervet, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – határozat melléklete szerinti
tartalommal – a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató által elkészített, Csévharaszt víziközműrendszerének 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t, mint víziközmű-szolgáltatót, az 1) pont szerinti
Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t, hogy az 1) pont szerinti Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyásával kapcsolatban felmerülő valamennyi igazgatási- szolgáltatási díjat megfizesse, az
Önkormányzat és a DAKÖV Kft. között létrejött bérleti és üzemeltetési szerződésben meghatározott bérleti
díj terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. napirendi pont tárgyalása: Bizottságok beszámolói
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságot a képviselő-testület állandó bizottságként hozta létre 5 fővel. Egy részletes beszámoló került
kiküldésre a bizottság 5 éves munkájáról. Mindenkinek megköszöni a munkáját, különösen az
alpolgármesterét, mivel minden pénzügyi bizottsági ülésen jelen volt. Megköszöni a hivatali dolgozók
munkáját, jól átlátható, pontos beszámolókat kapott mindig a bizottság.
Mocsáry Balázs polgármester: a bizottság aztért tudott jól működni, mert a bizottságnak volt egy szakértő
vezetője, a tagok hallgattak rá. A hivatalnak pedig jó volt, hogy volt egy kontroll a bizottság részéről.

Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 20142019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014-2019. időszakban végzett
munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
Kaszaláné Bán Anikó szociális és egészségügyi bizottság elnöke: ez egy új bizottság volt ebben a ciklusban.
Könnyítés volt a képviselő-testület részére és a polgármester részére, mivel a zárt ülésekre így már
kevesebb kérelem került. A bizottság igyekezett jó döntéseket hozni. Megköszöni a bizottsági tagok
munkáját és az alpolgármesterét, aki majdnem minden szociális bizottsági ülésen részt vett és segítette a
bizottság sokszor nem könnyű munkáját.
Pulisch József képviselő: annak idején az alpolgármester kezdeményezésére jött létre a szociális bizottság.
Egyértelműek voltak a szabályok, mely alapján döntött a bizottság.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014-2019.
időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
Ügyrendi Bizottság beszámolója
Pulisch József ügyrendi bizottság tagja: a bizottság a törvény által előírt feladatait ellátta. Ciklus elején sok
munkája volt a rendeletek módosításával. A ciklus végén aljegyző asszony kezdeményezésére, az ügyrendi
bizottság többször együttesen ülésezett a pénzügyi bizottsággal, ezzel hatékonyabbá vált mind két bizottság
munkája.
Mocsáy Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2014-2019. időszakban
végzett munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Ügyrendi
Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója
Tóthné Rakusz Julianna közművelődési, ifjúsági és sport bizottság elnöke: a Kulturális Bizottság munkáját,
hagyományait próbálták folytatni. Sok tartalmas program volt az elmúlt 5 évben, amit az önkormányzat
anyagilag támogatott. Sajnos a rendezvényekre egyre nehezebb megmozdítani az embereket. Megköszöni a
bizottság tagjainak a munkáját.
Pulisch József képviselő: valóban sok rendezvény van a községben, csak a lakossági aktivitással vannak
problémák.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2014-2019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014-2019. időszakban végzett
munkájáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság 2014-2019. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, bizottság elnöke
Kovács György alpolgármester: megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének a munkáját mivel
szakértelmével és munkájával több bizottság munkájában aktívan részt vett. A bizottsági munkával a
testületi döntéseket megfelelően, jól elő tudták készíteni. A szociális bizottság létrehozása jó döntés volt,
ezt bizonyította az 5 év alatt elvégzett munka is. Az üléseken volt idő a kérelmeket alaposan átbeszélni és
korrekt, jó döntéseket hozni. Az ügyrendi bizottság hatáskörénél fogva is fontos döntéseket hozott. A KIS
bizottság feladata a kulturális programok megszervezése, lebonyolítása egy komplex munka. Nem könnyű
egy rendezvényt megszervezni. Megállapítható, hogy az előző ciklushoz képest hatékonyabban működtek a
bizottságok.
Mocsáry Balázs polgármester: a bizottságok munkájában nem vett részt, mivel nem akarta, hogy esetleg
úgy érezzék, hogy rájuk erőlteti a saját véleményét. Természetesen a pénzügyi bizottság ülésein és annak
előkészítésénél jelen volt.
9. naprendi pont tárgyalása: Polgármester jogviszonyának megszűnése miatti végkielégítése, dolgozók
jutalmazása
Polgármester jogviszonyának megszűnése miatti végkielégítése
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta a polgármester végkielégítését és a törvény által biztosított 6 havi illetményének
megfelelő összeget javasol.
Kovács György alpolgármester: a törvény 3 havi illetményt ír elő, és a képviselő-testület még 3 hónappal
ezt kiegészítheti. Az önkormányzatiság óta a polgármester úr tölti be ezt a tisztséget, 29 éve ő áll a falu
élén. A lakosság hét cikluson keresztül választotta meg, ez a lakosság részéről is egy visszajelzés, hogy
elégedett volt a munkájával. A tisztelet és az elismerés szavaival élve javasolja a plusz 3 havi juttatást.

Mocsári Balázs polgármester: személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a szavazásban. Átadja a
szót Kovács György alpolgármesternek a szavazás levezetésére.
Kovács György alpolgármester: kéri, hogy aki egyetért a polgármester végkielégítés megállapításával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: polgármester részére végkielégítés megállapítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester végkielégítésének
megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/D. (1) bekezdése alapján Mocsári Balázs polgármester részére 6 havi illetményének megfelelő, br.
2.991.510 forint összegű végkielégítést állapít meg.
2) A Képviselő-testület a végkielégítés összegét és annak járulékait az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a végkielégítés kifizetésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követő nyolc
munkanapon belül
Felelős: aljegyző
Javaslat dolgozók jutalmazására
Pulisch József pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta és nem támogatja az önkormányzati és hivatali dolgozók részére a jutalom mostani
kifizetését, mivel most ciklus zárás van és nem évvége. Eddig évvégén döntött a testület a jutalmakról,
majd az új testület dönthet róla.
Kovács György alpolgármester: egyetért a bizottság döntésével. Évvégi jutalmazás az ésszerű, akkor kerül
elismerésre a dolgozók munkája.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy, az önkormányzati és hivatali dolgozók
részére jutalom kerüljön megállapításra, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
98/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: az önkormányzati és hivatali dolgozók részére jutalom megállapítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati és hivatali
dolgozók jutalom megállapítására vonatkozó előterjesztést és a jutalmazásra vonatkozó javaslatot
elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Egyebek
Szécsényi Pál kérelme
Mocsáry Balázs polgármester: a kérelemből kiderül, hogy tartanak a foglalkozások, edzések az óvodában
és iskolában, viszont pénzügyi gondok jelentkeztek.
Pulisch József képviselő: augusztus végén levél érkezett Szécsényi Páltól, hogy a Régió SC megszűnik,
most jön a levél, hogy a Régió SC keretében működik a gyerek foci és kell a pénz. Hogy van ez?
Szécsényi Pál Régió SC elnöke: a Bozsik Programot ilyen kis egyesületek vonatkozásában, mint az övék az
állam nem támogatja. Eddig az egyesületnek volt egy keretösszege, ami a gyerekek szállítását, utazását,
edzői bért finanszírozta, az önkormányzati támogatással szűkösen, de kijöttek belőle. Augusztus végén kért
2*100 e Ft-ot. TAO pályázatot benyújtani lehetne, de nagyon bonyolult. A Régió SC él, de nem nevezett
csapatot pénzhiány miatt.
Mocsáry Balázs polgármester: kérdés tehát az, hogy az óvodai- iskolai programot milyen formában tudja
támogatni az önkormányzat. Közmunkába nem lehet felvenni, mert telített a létszám.
Kovács György alpolgármester: valamilyen formában támogatni kell Szécsényi Pált, mert ezzel az óvodaiiskolai foci lenne támogatva. Megbízási szerződéssel nem lehetne, mint edző?
Keresztény Anikó aljegyző: amennyiben segíteni szeretne a képviselő-testület, a megbízási szerződést
javasolja, amelyben legyen meghatározva, hogy az óvodai és iskolai futball sporttevékenységre vonatkozik
a megbízás.
Mocsáry Balázs polgármester: aki egyetért azzal, hogy Szécsényi Pál október 1-től december 31-ig
megbízási szerződés keretében lássa el az óvodai és iskolás gyermekek foci foglalkozásait, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szécsényi Pál kérelmének elbírálása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szécsényi Pál kérelmét és az
alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület 2019. október 1-2019. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan megbízza
Szécsényi Pál 2200 Vecsés, Tarnóczai utca 6. szám alatti lakost a csévharaszti óvodás és iskolás futball
sporttevékenység megszervezésével és sportfoglalkozások lebonyolításával.
2) A Képviselő-testület Szécsényi Pál részére az 1) pont szerinti feladatok ellátásáért br. 150.000-Ft/hó
megbízási díjat állapít meg.
3) A Képviselő-testület a 2) pont szerinti megbízási díjat és járulékait az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Közvilágítás
Mocsáry Balázs polgármester: az új LED-s lámpatestek már helyükre kerültek, a DÉMÁSZ azt mondja,
hogy azoktól van zárlat. A gyártó azt mondja, hogy kizárt, hogy ezektől legyen szakaszonként zárlat.
Holnap az összes csatlakozórészét megigazítják, átnézik.

Képviselői laptopok
Mocsáry Balázs polgármester: a képviselői laptopok már régiek 2012-ben lettek vásárolva. Értéket már
nem képviselnek. Egy jelképes összegért a képviselők megvehetnék. A következő képviselő-testület tagjai
új laptopokat kapnak.
A képviselők 2000 Ft-ot javasoltak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2019.(IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: képviselők használatában lévő laptopok értékesítése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők használatában lévő
laptopok értékesítésére vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. szeptember 5. napján használatba adott – az önkormányzat
vagyonleltárában 0-Ft könyv szerinti értéken nyilvántartott – 7 db laptopot, 2000-Ft ellenérték megfizetése
mellett a jelenlegi önkormányzati képviselők és polgármester tulajdonába adja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József képviselő: az általa javasolt focipálya melletti telek elővásárlási jogával nem foglalkoznak?
Mocsáry Balázs polgármester: javasolja, hogy érdemben ez a testület már ne foglalkozzon vele.
Pulisch József képviselő: a tanyagondnoki szolgálat beszámolója elmaradt ebben az évbe.
Keresztény Anikó aljegyző: egy évben egyszer kell beszámolnia, még novemberben vagy decemberben az
új testületnek be tud számolni.
Kovács György alpolgármester: tegnap volt egy megbeszélés a Csillagsarki telkek tulajdonosaival és a
törvényes képviselőkkel. A DAKÖV szakvéleménye alapján indult el a megoldás keresése, hogy egy
gravitációs rendszerrel egy központi szennyvíz gyűjtőbe lehessen összegyűjteni a szennyvizet. Innen egy
nyomóvezetéken a Vasad felé szállító ágba becsatlakozna. A telektulajdonosoktól elhangzott egy kijelentés,
hogy a nyomvonal meghatározását illetve ennek a megterveztetését ők lebonyolítják. Ha meg van a konkrét
nyomvonal, akkor lehet készíteni egy költségbecslést. Ha már számokat látnak, akkor lehet a megoldást
keresni. Az önkormányzat részéről semmiféle ígéret nem történt.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Mocsári Balázs polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2019. október 4.
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