Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat tárgyalótermében 2019. augusztus 22-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester, Keresztény Anikó
aljegyző, Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Tóthné Rakusz Julianna képviselő és Fodor Imre
képviselő.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítás nélkül elfogadta.
Napirend:
1. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
2. Az önkormányzat és szervezetei SzMSz-ének módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. A könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. MFP pályázatokkal kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
1. napirendi pont tárgyalása: Helyi Választási Bizottság megválasztása
Keresztény Anikó aljegyző: a köztársasági elnök úr a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. A helyi választási bizottság öt tagját a
települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A jelöltek meg lettek
keresve és vállalják a megbízatást. Az alábbi személyek megválasztására tesz javaslatot:
Helyi Választási Bizottság tagjainak:
Urbán Anikó 2212 Csévharaszt, Zrínyi Miklós utca 23.
Dobainé Szabó Éva 2212 Csévharaszt, Széchenyi utca 24.
Varga-Szalai Cintia 2212 Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 10.
Helyi Választási Bizottság póttagjainak:
Balázs Andrea 2212 Csévharaszt, Kisfaludy utca 1.
Czira Gáborné 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 23.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Helyi Választási Bizottság tagjaira vonatkozó
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztására benyújtott indítványt, és az alábbi döntést hozta:

1) A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Urbán Anikó 2212 Csévharaszt, Zrínyi Miklós utca 23.
Dobainé Szabó Éva 2212 Csévharaszt, Széchenyi utca 24.
Varga-Szalai Cintia 2212 Csévharaszt, Gyöngyvirág utca 10.
2) Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Balázs Andrea 2212 Csévharaszt, Kisfaludy utca 1.
Czira Gáborné 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 23.
3) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megválasztott helyi választási bizottsági tagok és
póttagok eskütételének megszervezéséről és a választási feladataikra való felkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
2. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat és szervezetei SzMSz-ének módosítása
Mocsáry Balázs polgármester: az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és az „Orvosi eszköz” pályázati
kiírásokra. A támogatói okiratok szerint a megkapott támogatási összeget és pályázatokkal kapcsolatos
kifizetéseket külön kell kezelni és könyvelni. Ehhez szükség van az SZMSZ 1. számú mellékletének
módosítására.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat és szervei SzMSz-ének
módosítása, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselők 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(VIII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: A könyvtár alapító okiratának módosítása
Keresztény Anikó aljegyző: az előző naprendnél már említett sikeres pályázat miatt nemcsak az
önkormányzati SZMSZ 1. számú mellékletének, hanem a Községi Könyvtár és Közösségi Ház alapító
okiratának módosítására is szükség van. Mivel az intézmény alapító okirata utoljára 2014-ben lett
módosítva, és azóta teljesen megváltoztak a módosító és egységes szerkezetű alapító okiratok
szerkesztésére vonatkozó szabályok – teljes körű módosítást és egységes szerkezetbe foglalást kell
végrehajtani.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Községi Könyvtár és Közösségi Ház alapító
okiratának módosításával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: Községi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§(1) bekezdésének b) pontja alapján az
Önkormányzat fenntartásában működő Községi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a , Községi Könyvtár és Közösségi Ház
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: Községi Könyvtár és Közösségi Ház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Községi Könyvtár és Közösségi Ház egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalása: MFP pályázatokkal kapcsolatos határozatok meghozatala
Mocsáry Balázs polgármester: A Magyar Falu Program keretében a nyáron újabb pályázatok jelentek
meg. Ilyen az „Óvoda udvar” pályázat. A meglévő játszóeszközök alá kellene megfelelő
ütéscsillapítás, gumiszőnyeg, valamint egy faházat is lehetne tárolónak. Erről egyeztetett az intézmény
vezetőjével is, aki örömmel fogadta a pályázati lehetőséget, és javaslatai is voltak.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda
udvar” című MFP-OUF/2019 azonosító számú pályázaton való részvétellel, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” című MFP-OUF/2019
azonosító számú pályázaton való részvételről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Óvoda udvar” című
MFP-OUF/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 az „Óvoda udvar” című
MFP-OUF/2019 azonosító számú pályázaton való részvételt támogatja, azon indulni kíván.
2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához esetlegesen szükséges önerőt az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék
terhére biztosítja.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet benyújtsa és a
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”is írtak ki pályázatot.
Több alkalommal is eredménytelenül nyújtott be pályázatot útépítésre az önkormányzat. Felújításra,
aszfaltozásra javasolja beadni a pályázatot, mert nem engedélyköteles. Szóba jöhetnek azok az utcák,
melyek több, mint 20 éve épültek (Iskola, Ady, Rákóczi alkotta U alak, Jókai). Külterületi utak
kavicsos stabilizációjára sok esély nincs az adóerőképesség ismeretében. A kerékpárút szintén
engedélyköteles, a tervezési folyamat tavaly félbeszakadt tulajdonjogi problémák miatt.
Pulisch József képviselő: milyen engedélyezési eljárási probléma van a kerékpárúttal kapcsolatba?
Mocsáry Balázs polgármester: a kerékpárútnak megfelelő távolságra kell lennie az úttól. A
gázfogadónál egy magántulajdonban lévő területbe belenyúlna, ennek a területek kell a tulajdonjogát
rendezni.
Pulisch József képviselő: az útfelújításnál olyan utakra kellene pályázni, aminek a műszaki állapota a
legrosszabb pl: Zrínyi utca Deák Ferenc utca torkolata, Jókai utca eleje, Deák Ferenc utca
Nyáregyházi útig lévő szakasza.
Kovács György alpolgármester: meg kell vizsgálni, hogy melyik útszakasznak útburkolata a
legrosszabb. A kerékpárút esetében azt a magán terület problémát meg kellene oldani. Az elkészült
tanulmányt életszerűvé kell tenni.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című MFP-ÖTU/2019 azonosító számú pályázaton való
részvétellel, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”
című MFP-ÖTU/2019 azonosító számú pályázaton való részvételről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
tulajdonú utak felújítása” című MFP-ÖTU/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 az „Önkormányzati
tulajdonú utak felújítása” című MFP-ÖTU/2019 azonosító számú pályázaton való részvételt támogatja,
azon indulni kíván.
2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához esetlegesen szükséges önerőt az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a támogatási kérelmet benyújtsa és a
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mocsáry Balázs polgármester: a harmadik pályázati kiírás lehetőséget ad a Magyar Közút útjai
mentén lévő járdák építésére, felújítására. Az idő rövidsége miatt sajnos a járda építés már nem fér
bele, mert a közút engedélye és tervek is kellenek. A falugondnoki szolgálat fejlesztésével is meg lehet
próbálkozni, hisz a szolgálatnak nincs falubusza. Hasznos lehet testvér települési programokon is.
Pulisch József képviselő: fő probléma a Nissan gépkocsi műszaki állapota, már cserére érett. Busza
van az önkormányzatnak, nyertes pályázat esetén a piros buszt el lehetne adni és lehetne egy használt
platós autót venni.
Mocsáry Balázs polgármester: a tanyagondnoki szolgálat tevékenységi köre bővült, így meg lehetne
indokolni a pályázati igényt.
Pulisch József képviselő: a tanyagondnoki szolgálat buszát nem lehet pl: focisták, gyerekek szállítására
használni.
Kovács György alpolgármester: véleménye szerint a Nissant le kell cserélni, két busz felesleges. A
piros buszt meg lehet tartani falugondnoki szolgálatra, az üléseket ki szedve nagy rakterület alakítható
ki. A személyszállításra ott lenne az új busz.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és
tanyagondnoki szolgálat támogatása” című MFP-TFB/2019 azonosító számú pályázaton való
részvétellel, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” című MFP-TFB/2019 azonosító számú pályázaton való részvételről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falu- és tanyagondnoki
szolgálat” című MFP-TFB/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 „Falu- és tanyagondnoki
szolgálat” című MFP-TFB/2019 azonosító számú pályázaton való részvételt támogatja, azon indulni
kíván.
2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához esetlegesen szükséges önerőt az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a támogatási kérelmet benyújtsa és a
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mocsáry Balázs polgármester: közterület karbantartására eszközbeszerzésre van lehetőség pályázat
keretében. Lehetne egy multifunkciós kistraktort is venni.
Kovács György alpolgármester: főleg aggregátorra lenne szükség, amit rendezvényeknél és hosszabb
áramkimaradásnál is használni tudnának. Lehetne fűkaszára is pályázni. Esetleg egy lapvibrátort vagy
aszfaltvágót a kátyúzásokhoz. Jónak tartja a kistraktor is.
Pulisch József képviselő: jó ötlet az aggregátor.

Mocsáry Balázs polgármester: bekéri az árajánlatokat és a pályázat benyújtása előtt egyeztetnek, hogy
melyik kerüljön beadásra.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért, a Magyar Falu Program keretében az
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című MFP-KKE/2019 azonosító számú
pályázaton való részvétellel, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2019.(VIII.22.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében az „Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” című MFP-KKE/2019 azonosító számú pályázaton való részvételről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartására” című MFP-KKE/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 az „Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartására” című MFP-KKE/2019 azonosító számú pályázaton való
részvételt támogatja, azon indulni kíván.
2) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához esetlegesen szükséges önerőt az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a támogatási kérelmet benyújtsa és a
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2019. augusztus 28.
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