Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. október 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó aljegyző,
Pulisch József képviselő, Szép Hajnalka képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Tóthné Rakusz Julianna
képviselő.
Hitelesítő: Szép Hajnalka képviselő, Pulisch József képviselő.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen 6 fő van.

a

képviselő-testület

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontot a módosítás nélkül elfogadta.
Napirend:
1. A ciklusban végzett munka összefoglalója
1. napirendi pont tárgyalása: A ciklusban végzett munka összefoglalója
Mocsáry Balázs polgármester: a ciklus során nem változott a 7 fős testület összetétele. A testület
rendeleteivel és hozott határozataival biztosította a község és azon belül az általa fenntartott intézmények
működését, igénybe vett számos olyan szolgáltatást, ami segítette a lakosság magasabb szintű kiszolgálását,
ellátását. A képviselő-testületi ülések hatékonyak voltak. Az előterjesztések közül azokat, melyeket
előzetesen tárgyalt valamelyik bizottság, szinte vita nélkül fogadta el a testület. Egyéb előterjesztések vitája
a konstruktivitás jegyében zajlott és kisebb módosításokkal 90%-ot meghaladó mértékben elfogadásra
kerültek.
A ciklus első felében 4 bizottság működött, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság (KOS).
Beszámoltatta a képviselő-testület mindazon szervek vezetőit, akik a község lakosságával kapcsolatba
hozhatóak. Ezáltal bepillantást nyerhettünk a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem munkájába,
tájékozódtunk a Monor és Térsége Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények (főépítész, családsegítés)
munkájáról, a monori önkormányzat által működtetett házi segítségnyújtás helyzetéről. Beszámolt
munkájáról a polgárőrség, a háziorvos, a védőnő és nem utolsó sorban az intézményvezetők. Az intézmények
munkáját kiemelt figyelemmel kísérte a testület. 2013. január 1-től az iskola fenntartója a KLIK. Ettől
függetlenül figyelemmel kísérjük az intézmény munkáját. A polgármester évente összefoglaló beszámolót
tartott a saját hatáskörbe utalt és tett intézkedéseiről. A jegyző a jogszabály által meghatározott időszakban
tájékoztatást adott a hivatal munkájáról, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
2014. december 31-ig közös önkormányzati hivatal székhelye voltunk. A vasadi önkormányzat elég későn
jelezte, hogy csak akkor marad, ha a közös hivatal székhelye Vasad lesz. Önkormányzatunk több lehetőség
közül a péteri önkormányzat hívásának tett eleget. A 2015. január 1-től létrejött együttműködés jónak
bizonyult.
A jó gazdálkodás kiemelt feladata volt a testületnek. Az éves költségvetések megalkotásakor az intézmények
igényei a lehetőségekhez képest maximálisan figyelembe lettek véve. Minden évben gyarapodtak
intézményeink (részben pályázati pénzekből) számítástechnikai eszközökkel, berendezésekkel, a szükséges
karbantartási munkák folyamatosan el lettek végeztetve. Soha nem volt elmaradt vagy kifizetetlen közüzemi
számlája egyik intézménynek sem, nem kellett „fagyszünetet” tartani, a víz- és csatornaszolgáltatás
zavartalan volt, akárcsak a szemétszállítás, a dolgozók is mindig időben megkapták a fizetésüket.
Intézményeink zavartalanul működtek, az intézményvezetők javaslatait szinte mindig beépítettük a
költségvetésbe. Az iskola sem lett mostohagyerek, mert a mi gyermekeink jártak, járnak oda.
Minden évben rendelkezésre állt megfelelő pénzösszeg a rászorultak megsegélyezésére, az első lakáshoz
jutók támogatására, a nyugdíjas korosztály karácsonyi utalványára, stb.
A képviselők javaslataikkal nagyban hozzájárultak a fejlesztési, beruházási pénzügyi keret hasznos
felhasználásához.

A község vagyonával, ami jelenleg 1,6 millárd Ft-ot meghaladó, jó gazda módjára bánt a testület, nem volt
szükség a forgalomképes vagyon egyik elemének az értékesítésére sem. Nagy figyelmet fordított a saját
bevételek teljesülésére, a vagyon gyarapítására, feladatokat határozott meg a hivatal számára. Sem működési,
sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor, nem kellett az „önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok” pályázatot beadni.
A ciklus során 135 m Ft-ot kaptunk energetikai felújításra, 20 m Ft-ot útfelújításra, 5 m Ft-ot fitnesz parkra
és közel 10 m Ft-ot az MFP keretében, 1 m Ft-ot a varsolci gyerekek táboroztatására, 2,6 m Ft-ot a hivatalai
dolgozók béremelésére, évente 1-1 m Ft körüli összeget szociális tűzifára. Összességében nem sok, de
minden évben tudtunk gyarapodni, hiszen volt költségvetési forrás fejlesztésekre, beruházásokra.
Összefoglalva: a ciklus során – ahogy korábban is – biztosított volt az intézmények zavartalan működtetése.
Az adott évek költségvetési bevételeinek mindig maradt kisebb nagyobb része, amit fejlesztésre, beruházásra
lehetett fordítani. Nem maradt ki egyetlen év sem anélkül, hogy ne gyarapodott volna a településünk:













Községháza, egészségház, iskola energetikai felújítása (nyílászárócsere, hőszigetelés, napelem)
Iskolai vizesblokk, informatika terem kialakítása, tornatermi öltöző felújítása
Sportpálya öltöző konténer vásárlása, locsolási lehetőség biztosítása, hálók és hálótartók, stb.
A Petőfi utcai játszótér bekerítése, játszótéri eszközök telepítése, ivókút, parkosítás
Fitnesz park telepítése a szabadidőparkba
Közvilágítás bővítése (Kisfaludy, Petőfi, Rákóczi utcák), díszkivilágítás bővítése
Kisbusz, fűnyírótraktor, utánfutó vásárlása
Kamerarendszer kiépítése
Járdaépítés
Fűtéskorszerűsítés az óvodában
Tervek készíttetése (településrendezési, út-, buszperon- gyalogátkelő-építési, civil központ
látványterv)
Informatikai eszközök, bútorok, orvosi eszközök vásárlása

A jó és szükséges fejlesztések, beruházások akadálya nem a megvalósítás szándékának, hanem a pénzügyi
forrásoknak a hiányának tudható be.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni Tóthné Rakusz Julianna képviselő munkáját, aki 5 ciklusban
szolgálta Csévharasztot, mint képviselő. A KIS Bizottság vezetőjeként felelős vezetője volt a
rendezvénynaptár demokratikus összeállításáért, felelősen tevékenykedett a pénzügyi bizottságban, sokszor
képviselte az iskola érdekeit.
Szintén megköszöni Szép Hajnalka képviselő munkáját, aki 2014-19 közötti időszakban volt képviselő és 2
bizottság aktív tagja.
Mocsáry Balázs polgármester megköszöni a képviselő-testület minden tagjának a ciklusban végzett aktív,
konstruktív munkáját. Sok sikert kíván a választásokon induló képviselőknek, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2019. október 4.
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