Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. június 27-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Pulisch József képviselő.
Igazoltan távol: Fodor Imre képviselő és Szép Hajnalka képviselő
Hitelesítő: Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Kovács György alpolgármester.
Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadta.
Napirend:
1. Településrendezési eszközök módosításának elmaradását sérelmező beadvány megtárgyalása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
2. Központi orvosi ügyelet támogatása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
3. Tájékoztató fejlesztési ügyekben hozott határozat végrehajtásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
4. Tájékoztató a lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Keresztény Anikó aljegyző
5. Igazgatási szünetek meghatározása
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
6. Falunap programjának véglegesítése
Előadó: Mocsáry Balázs polgármester
7. Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondja, hogy az állami főépítész
levele nem érkezett meg, az pedig nélkülönözhetetlen a rendezési tervünk módosításához. Ennek oka
nem tartalmi, hanem hogy a Völgyzugoly Kft. nem vette észre, hogy az érintett szakhatóságok köre
bővült még további szakvélemények kellenek. A szakvélemények megérkezése után adja ki
nyilatkozatát a főépítész. A következő ülésen lehet érdemben tárgyalni. Így a módosított meghívóban
már nem szerepel a HÉSZ módosítása.
1. napirendi pont tárgyalása: Településrendezési eszközök módosításának elmaradását sérelmező
beadvány megtárgyalása
Keresztény Anikó aljegyző: a Csévharaszt Monori utca és Vasadi utca mentén fekvő földrészlet
tulajdonosai: Mészáros Attila és Dari Gyula képviseletében eljárva, dr. Somló Tamás Péter ügyvéd
kártérítési igényre irányuló beadványt nyújtott be a településrendezési eszközeinek módosításának
elmaradása miatt. Az ügyvéd beadványában sérelmezi, hogy a Képviselő-testület 2019. március 21-ei
ülésén nem járult hozzá ahhoz, hogy az érintett földrészlet 35 telkére vonatkozóan a szennyvízelvezető
rendszer kiépítéséig zárt rendszerű szennyvíztározók is kialakíthatóak legyenek. Az ügyvéd szerint,
mivel a Képviselő-testület nem járult hozzá a településrendezési eszközök módosításához,
ellehetetlenítette a 35 db építési telek beépítését, értéktelenné tette az érintett ingatlanokat. Ügyvéd úr
beadványában ügyfelei elsődleges igényeként jelölte meg azt, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá
a 35 db építési telken a zárt rendszerű, házi emésztőkkel való szennyvízgyűjtéshez. Ezen igényük
érvényesítése érdekében hajlandóak egyeztető tárgyalásokon részt venni. Amennyiben viszont nem
sikerülne kompromisszumra jutniuk a Képviselő-testülettel, 100.000.000 forint nagyságrendű

kártérítési igénnyel kívánnak élni az Önkormányzat felé és amennyiben 30 napon belül nem történik
intézkedés, peres eljárásban szándékoznak érvényesíteni igényüket. Az ügyvéd az Mötv.13.§-ára
hivatkozik, hogy mi az önkormányzat kötelező feladata. Valóban a viziközműhálózat biztosítása az
önkormányzat feladata, de az nem feltétlen feladata, hogy mint a magánszemélyeknek a
közműhálózatra történő rácsatlakozását biztosítsa. Álláspontunk szerint egy meg nem hozott
képviselő-testületi döntésre nincs miért kártérítési igényt benyújtani. Mészáros Attila 2000-2001-ben
kapott lehetőséget, hogy belterületbe csatolja a területét, ami meg is történt. Így olyan telkek alakultak
ki, amelyeket el fog tudni adni. Ezért is gondolja azt, hogy itt van jogalapja a kártérítésre. Javasolja,
hogy a képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy kezdje el a
tárgyalást az ügyvéd úrral. Hivatkozni kell arra, hogy az önkormányzat azt a feladatát teljesítette, amit
a jogszabály előír számára, tehát mind a víziközműhálózatot, mind a csatornahálózatot kiépítette.
Mészáros Attiláék alternatív megoldásra adtak be kérelmet a szennyvízelvezetés vonatkozásában. Volt
egy település rendezési szerződés is, amit a képviselő-testület nem támogatott. Tárgyalni kell az
ügyvéddel, sőt javasolja, hogy a képviselő-testület bízzon meg egy ügyvédet, aki az önkormányzat
érdekeit védi. Ha nem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kíván tárgyalni, akkor fel lehet
állítani egy ad hoc bizottságot. Ha segíteni akar a képviselő-testület a beadvány benyújtónak, akkor
mindenféleképen feltételekkel és minden feltételt településszerződésbe kell foglalni. A képviselőtestület kérhet biztosítékot a jogszabályi keretek között, és mindaddig, míg a feltétel nem teljesül az
önkormányzat jelzálogjogot jegyeztethet be. Egyeztetve polgármester úrral és alpolgármester úrral
ajánlatokat kért be az önkormányzat jogi képviseletére vonatkozóan, amelyet kiosztott a
képviselőknek.
Pulisch József képviselő: a beadványt megkapva átnézte a dogokat. A behivatkozott jogszabályok nem
állják meg a helyüket. Dari Gyula és Mészáros Attila van megnevezve a beadványban, holott ez két
ügy. Az egyik Mészáros Attila, aki a Csillagsarok mögötti terület tulajdonosa. Ez a terület 2001-ben
lett belterületbe vonva, ebből értékesítette a Monori út melletti telkeket és most az új utca felőli
telkeket szeretné. Dari Gyula területe szántóföld volt egészen 2016-ig. 2015. februárban hozta meg a
képviselő-testület a HESZ aktuális rendelkezéseit, tehát Dari Gyula már abban a tudatban kérelmezte
2016. októberében a belterületbe vonást, hogy tisztába kellett lennie a szabályokkal. A képviselőtestület 2016. áprilisában hozott határozatot arra vonatkozóan, hogy a 056/22 hrsz –ú területet
belterületbe vonja. Ennek a területnek a parcellázása megtörtént. Állítólag volt egy kérelem, de
becsatolásra nem került a testület elé, csak az előterjesztésben volt benne, hogy a közművesítésben
kérni fogja az önkormányzat segítségét. A konkrét kérelem nem került a képviselő-testület elé. Tehát
Dari Gyulának már itt megakad a kártérítési kérelme, ő egy külterületi szántóval rendelkezett, aminek
0 forint bekerülési értéke volt, most rendelkezik egy belterületi parcellázott területtel, tehát a mai piaci
értéke több mint amennyi volt. Március 1-én már értékesített 2 db ingatlant, akkor még HESZ
módosítás nem volt előterjesztve, hisz a képviselő-testület a munkaanyagot március 21-én tárgyalta.
Mészáros Attila 2016-ban értékesítette az ingatlanokat a fiának, csak haszonélvezeti joga van.
Mészáros Attilának eddig is belterületi ingatlanai voltak, amiből már értékesített, most többet szeretne
értékesíteni, az utat ő akarja biztosítani, mert az ő területéhez tartozik az út, ami meg lett nyitva. Ő
eddig is tisztában volt az előírásokkal. 2018. januárban szerződéstervezetben kérte a két tulajdonos,
hogy 20 méter bekötő utat alakítsanak ki a sár felhordás miatt a közútra, illetve a vízhálózat. A
tartalmában volt e csatorna vagy nem, ebből nem derül ki, a szerződésben csak vízhálózat van leírva.
Itt felajánlott 2-2 telket az önkormányzat részre. Mivel még nem volt költségvetés a képviselő-testület
a döntést elhalasztotta márciusra. Márciusi ülésen a kérelem csak a terveztetést tartalmazta és
felajánlásként 1-1 telket, ez a kérelem elutasításra került a képviselő-testület részéről. 2018. október
25-én a polgármester előterjesztette két pontban, hogy a Talpas tanyánál a besorolási övezetet
szeretnék módosítani, a másik a Csillagsarki teleknél, hogy 65-70 millió forintba kerülne a
csatornázási rendszer kiépítése. Ez sok lenne a tulajdonosoknak, ezért a HESZ-nek azt a pontját
kellene módosítani, amiben a víz és csatornahálózat egyidejű kiépítése szerepel. Az előterjesztésben az
volt, - amit szintén nem látott a testület – hogy a vízügyi igazgatóság hozzájárul a zárt szennyvíztározó
építéséhez. Itt csak arról született döntés, hogy a novemberi ülésen újból tárgyalja a testület.
November 20-án Mészáros Attila adott be kérelmet, mely szerint ő kéri az önkormányzatot, hogy
ideiglenes megoldásként - mivel a csatornarendszer kiépítése sokba kerülne - a zárt szennyvíztárolókat
engedélyezze. Szinte szóról szóra le lett másolva, csak azt nem érti, hogy október 25-én ki volt ennek

a beterjesztője, mert a Mészáros Attila nem lehetett, mert ő utána nyújtotta be kérelmét, tehát valaki
jövőbe látóan beterjesztette előre. A Völgyzugoly meg lett bízva a rendezési terv módosításával és
márciusban egy munkaközi anyag került a képviselő-testület elé. A főépítész a kérdésre, hogy van-e
tapasztalat zárt szennyvíztárolókkal kapcsolatban, azt mondta, hogy nincs. Ha az ügy tovább ment
volna, akkor sem biztos, hogy az érzékeny vízterület miatt kapott volna rá engedélyt. A HESZ
módosítás bemutatására összehívott egyeztető fórumon kompromisszum késségük nem volt, mert az
alpolgármesternek volt egy javaslata, miszerint 10 db teleknél engedélyezzék és ne a 35 db teleknél.
Az eladott telkek árából lett volna egy pénzügyi alapja, amiből a csatornahálózatot meg tudta volna
építeni. Ez elől teljesen elzárkóztak. Sérelmezi, hogy ebben a témában sem Mészáros Attila, sem Dari
Gyula egyetlen egyszer nem kereste meg a képviselőket, hogy beszéljenek, csak Mészáros Attila jött
elő és most elkezdte zsarolni az önkormányzatot. Ez nem így működik, ez nem egy tárgyalási alap. Ha
neki van egy elképzelése, akkor a testülettel meg kellett volna beszélnie, hogy mit szeretne, mik a
problémák, mik a lehetőségek. Már a belterületbe vonások előtt kellett volna egy szerződést hozni, ill.
tájékoztatni a testületet, hogy ennek milyen következményei vannak, ill. milyen lehetőségek vannak.
A DAKÖV-öt már a belterületbe vonás előtt kellett volna nyilatkoztatni, hogy a rendszer nem
alkalmas erre a kapacitásra ezért fel kell készülni a problémákra. A testület nem volt kellően
felkészülve a határozatok meghozatalakor, mert ezeket a kérdéseket előtte tisztázni kellett volna, ezzel
el lehetett volna kerülni ezeket a problémákat. Támogatja az ügyvéd megbízását, aki tárgyalni fog a
másik ügyvéddel, viszont javasolja, hogy az ügyvéddel az alpolgármester és a Pénzügyi és
Településfejlesztési bizottság elnöke tartsa a kapcsolatot. Véleménye szerint összességében véve a
kártérítési igényük megalapozatlan.
Keresztény Anikó aljegyző: ha jól értelmezi, az javaslatot a képviselő-testület hajlandó tárgyalni, de
csak ügyvéden keresztül.
Pulisch József képviselő: igen, mivel eddig nem akartak tárgyalni, most meg támadóan lépnek fel,
ezért kell az ügyvéd. Elfogadhatónak tartja a Frisch Ügyvédi Iroda ajánlatát.
Kovács György alpolgármester: ez nem jó megközelítés a telek tulajdonosok részéről, hiszen, ha
kompromisszumos megoldást akarunk, akkor tárgyalni kell. Nem számítottam a telektulajdonosok
részéről erre a kártérítési igényre, ami gyakorlatilag egy ultimátum! Meg kell beszélni, hogy kinek mi
az elképzelése, kinek mi az elvárása. Ebben az ügyvédi levélben vannak nem helyén való dolgok, mint
például hivatkozik egy Daköv levelére, mely szerint a szennyvízelvezető hálózatot jelenleg nem tudja
bővíteni, addig amíg, a vezetékes csatornarendszer bővítése nem történik meg, zárt rendszerű, házi
emésztőkkel kell a szennyvízgyűjtést megoldani. A” kell” egy kötelező dolog, amihez kell a
testületnek a HESZ módosításakor határozatot kell hoznia. Az érzékeny vízterületekre, vízgyűjtő
területekre vonatkozó megjegyzéseket is tartalmaz a Völgyzugoly anyaga. Ezeket figyelembe véve
döntött a testület úgy, hogy nem engedi a zárt szennyvíztárolót. A lakosság érdekeit tartják szem előtt.
Létezik műszaki megoldás a szennyvíz elvezetésére, ami nagyon költséges. Nem gondolom, hogy
lehetetlenné tettük a beépíthetőséget, hiszen léteznek műszaki megoldások a csatornahálózatra történő
csatlakozáshoz! Valamilyen szinten a tulajdonos is tudomásul vette, mivel a telkek eladását úgy
hirdette, hogy társulást kell létrehozni a szennyvízelvezetésre, ami jelentős terhet ró a tele
tulajdonosra. Mindenképpen javasolja az ügyvéd megbízását, akinek van szakvéleménye. Számára is
elfogadható a Frisch Ügyvédi Iroda ajánlata.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: a főépítész elmondta, hogy belterületbe vont ingatlanok
közművesítése nem az önkormányzat feladata. Azt is elmondta, hogy víz és szennyvízhálózat
kiépítésére lehet pályázni és állami támogatást igénybe venni, de erre már önkormányzatoknak nincsen
lehetősége csak a telektulajdonosoknak társulási formában.
Kovács György alpolgármester: vízügyi szakhatósági szakvélemény is van, ha a munkaanyagnál van
egy állásfoglalás a képviselő-testület kezében, akkor az megkönnyíti a döntést.

Mocsáry Balázs polgármester: összefoglalva az elhangzottakat a képviselő-testület megbízná az
ajánlatot adó ügyvédi irodát, hogy tárgyaljon a kártérítési igényt benyújtó ügyvéddel az önkormányzat
nevében.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: javasolja, hogy a tárgyalásoknál már első perctől fogva legyen
jelen az aljegyző mellett Pulisch József, mint a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság elnöke és
Kovács György, mint alpolgármester.
Kovács György alpolgármester: mi lenne a legcélszerűbb, mi a meglátása ebben az ügyben a
polgármesternek?
Mocsáry Balázs polgármester: egyetért az ügyvéd megbízásával. A két ügyvéd biztos talál megoldást.
Amennyiben a két ügyvéd kezdeményezi a találkozást a felekkel, akkor a képviselő-testület ne
zárkózzon el a találkozás elől, az érintettek meghallgatása elől.
Kovács György alpolgármester és Pulisch József képviselő: mindenképpen nyilatkoztatni kell a Frisch
Ügyvédi Irodát, hogy nem volt senkivel kapcsolatban.
Mocsáry Balázs polgármester: már kedden kerüljön elküldésre az anyag az ügyvédnek és a következő
héten mind a négyen üljenek le és megbeszéljék az ügyet, majd hatalmazzák fel az ügyvédet, hogy
vegye fel a kapcsolatot a másik ügyvéddel.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért az ügyvédi megbízással a településrendezési
eszközök módosításának elmaradása kapcsán benyújtott kártérítési igénnyel kapcsolatos ügyben az
önkormányzat teljes képviseletére vonatkozóan, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: ügyvédi megbízás a településrendezési eszközök módosításának elmaradása kapcsán
benyújtott kártérítési igénnyel kapcsolatos teljes képviseletre
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési
eszközök módosításának elmaradása kapcsán benyújtott kártérítési igénnyel kapcsolatos előterjesztést
és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület megbízza a Dr. Frisch Ügyvédi Irodát (1076 Budapest, Garay u. 9. fszt. 11.,
képviseli: dr. Frisch Gábor ügyvéd) – megküldött árajánlata alapján – a településrendezési eszközök
módosításának elmaradása kapcsán benyújtott kártérítési igénnyel kapcsolatos ügyben Csévharaszt
Község Önkormányzat teljes körű jogi (peres és peren kívüli) képviseletére.
2) A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert és a pénzügyi és településfejlesztési bizottság
elnökét, hogy az érintett ügyben a megbízott ügyvéddel a Képviselő-testület nevében egyeztetéseket
folytasson.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1) pont szerinti szerződés aláírására.
4)A Képviselő-testület az 1) pont szerint felmerülő ügyvédi megbízási díj költségeit az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: polgármester, alpolgármester, PÜT Bizottság elnöke

Mocsáry Balázs polgármester: a megbízott képviselők a soron következő üléseken tájékoztatják a
képviselő-testületi tagokat az ügy állásáról.
2. napirendi pont tárgyalása: Központi orvosi ügyelet támogatása

Mocsáry Balázs polgármester: a központi háziorvosi ügyeleti ellátást már 12 éve az Emergency
Service Kft biztosította. Eddig náluk volt a legolcsóbb az orvosi ügyelet. Az ügyeletet ellátó orvosok
döntően a körzet háziorvosaiból kerültek ki régebben, most viszont távolabbról kell orvosokat
idehozni, hogy az ügyeleti szolgáltatást biztosítani tudják. Az orvosok, háziorvosok bére illetve
finanszírozása jelentősen megemelkedett, aminek következtében ügyeletet is megemelt munkadíjjal
vállalnak. Kéréssel fordultak a kistérségi társulás elnökéhez, hogy az önkormányzati hozzájárulás a
jelenlegi 1,54 Ft/lakos mértékről 37,7 Ft/lakosra emelhessék. Ez az emelés két lépcsőben történne
meg. Az is elképzelhető, hogy az állami finanszírozás megváltozik és nem lesz szükség az
önkormányzatok támogatására.
Mocsáry Balázs polgármester: több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki egyetért a
háziorvosi ügyeleti ellátás működésének támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: háziorvosi ügyeleti ellátás működésének támogatása
Csévharaszt Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Emergency Service Kft-nek a központi
orvosi ügyelet önkormányzatok általi finanszírozásának emelésére vonatkozó javaslatát és az alábbi
döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2019. július 1-től 2019. december 31-ig terjedő
időszakban 25 Ft/lakos/hó önkormányzati hozzájárulással támogatja a háziorvosi ügyeleti
ellátás működését.
2) A Képviselő-testület a többletforrást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület 2020. évtől fizetendő hozzájárulás mértékére vonatkozó javaslatról a
2019. novemberi testületi ülésen kíván tárgyalni.
4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről tájékoztassa a kistérségi
társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató fejlesztési ügyekben hozott határozat végrehajtásáról
Mocsáry Balázs polgármester: a vízmű tervezése július végére elkészül, ha az elfogadott árajánlatba
belefér a kivitelezés, akkor megy minden folyamatosan és a képviselő-testület tájékoztatást kap. Az
útépítésre 6 cégnek került kiküldésre ajánlattételi felhívás. A megkeresett vállalkozások között volt a
Colas Út Zrt, ők aszfaltozták a Petőfi utcát. Sajnos kapacitáshiány miatt nem adtak ajánlatot. 3 cég
csak aszfaltozni szeretett volna, komplett útépítésre nem adott ajánlatot. Az egyik ajánlat meghaladta a
nettó 90 m Ft-ot, a másik 37,7 m Ft volt. A Nagy Bau Kft adta a 37,7 m Ft-os ajánlatot, tőlük kellene
egy ismételt ajánlatot kérni. A mai nap Vaszari úrral megbeszélte, hogy milyen módosításokat lehet.
Kisforgalmat lebonyolító utaknál nem fontos ilyen tulajdonságú utat építeni, mint ami a tervben van.

A tervpályázat beadásához készült. Kőből vagy zúzott betonból lenne 20 cm alap, erre kellene 25 cm
M22-es apró kavics vagy mart aszfalt és erre kerülne az 5 cm AC11 kopóréteg. 4 méter széles útnál az
útalap 4,5 méter lenne. Szegély nem kellene, mert az is nagyon megdrágítja. Csak a földet helyezzék
vissza az aszfaltozás után az útpadkát.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: ez az aszfalt milyen? A szegéllyel kapcsoltban az a véleménye,
hogy az út sokkal tartósabb, ha van szegélye.
Mocsáry Balázs polgármester: ez meleg aszfaltra vonatkozik, mivel a hideg aszfalt és a meleg aszfalt
között minimális az árkülönbség, de a meleg aszfalt sokkal jobb minőségű. A községben előbb-utóbb
kell csapadékvíz elvezetőt építeni.
Pulisch József képviselő: Monor külterületi utakat építenek, meg kellene az útépítő céget is kérdezni
hátha van útépítési kapacitásuk.
4. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a lejárt határidejű KT határozatok végrehajtásáról
Keresztény Anikó aljegyző: 2019. január 24-től 20196. május 23-ig tartalmazza a kiküldött táblázat a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokat. A határozatok mellett fel van tüntetve a teljesítés
illetve, hogy folyamatban van a határozat végrehajtása.
Mocsáry Balázs polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki elfogadja a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató
végrehajtásáról

a 2019. I. félévi

lejárt

határidejű önkormányzati

határozatok

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019.I. félévi lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5. napirendi pont tárgyalása: Igazgatási szünetek meghatározása
Keresztény Anikó aljegyző: Pulisch József képviselő javaslatára készült el az előterjesztés. A két
igazgatási szünet összesen 5 munkanapot érint.
Mocsáry Balázs polgármester: kéri, hogy aki egyetért az igazgatási szünet előterjesztés szerinti
meghatározásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: igazgatási szünet elrendelése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §(3) bekezdése alapján a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
Csévharaszti Kirendeltségén az alábbi időszakokban igazgatási szünetet rendel el:

a) 2019. augusztus 09-től - 2019. augusztus 10-ig (2 munkanap)
b) 2019. december 20-tól - 2019. december 31-ig (3 munkanap)
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
6. napirendi pont tárgyalása: Falunap programjának véglegesítése
Mocsáry Balázs polgármester: a KIS bizottság a falunapi programokat az előző napon megtartott
ülésén leegyeztette. Vannak olyan tételek, amelyekre még nincsen árajánlat. Az eddig beérkezett
ajánlatok alapján 2,2 millió Ft-nál (hangosítás, színpad stb…) tartanak a költségek. A polgármesteri
köszöntő Kordáék fellépése után lenne. A Varsolciak pénteken 15 fővel jönnek és vasárnap mennek.
Kovács György alpolgármester: a falunap akkor is egy napos, ha pénteken jönnek a varsolciak. A
kosaras autót kedvezményes áron tud eljönni a falunapra, de pontosan tudni kell, hogy hány órára
jöjjön.
Mocsáry Balázs polgármester: pénteken megint lehetne esti sütögetés a testvértelepülésről érkezőkkel.
A tavalyi nagyon jól sikerült.
Kovács György alpolgármester: a péntek estét elvállalja, csak kér még ötleteket a programra.
Keresztény Anikó aljegyző: a zászlóforgatókra és a capoiérára nem érkezett meg az árajánlat. Démásztól kellene egy leágazást kérni a focipályánál, mert sok áram kell a játékokhoz, büféhez.
8. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Mocsáry Balázs polgármester: a bérrendezési megállapodás még nem került megkötésre, melynek
oka, hogy Péteri másként számol, mint Csévharaszt. Amit kapott az államtól azt el kellene osztani a
létszámmal és visszaszorozni a székhely és a kirendeltség létszámával. Péteri nem így számol, azt
mondja, hogy Csévharaszt nem lett volna jogosult bértámogatásra, ebben igazuk van. De viszont ők is
kevesebbet kaptak volna, ha önállóan indulnak, nem kaptak volna 7,5 m forintot, csak kevesebbet.
Most ők úgy számolnak, hogy 7,6 m Ft az övék és 2,5 m forint Csévharaszté. Aljegyző asszony
elkészítette a megállapodást Csévharaszt számítása szerint 3,1 m Ft-tal, amit ők nem fogadtak el.
Keresztény Anikó aljegyző: Csillagsarki telekkel kapcsolatban a végrehajtótól érkezett egy levél,
melyből kiderült, hogy a NAV-os tartozásból csak 75 e Ft tartozás terheli. A végrehajtó telefonon azt
közölte, hogy a MÁK felé is látja a tartozást, de ott semmiféle közbenső intézkedés nem történt.
Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Kisfaludy utcában lévő félkész házakra voltak érdeklődők, hol tart
az ügy?
Mocsáry Balázs polgármester: azóta nem jelentkeztek. A házak tulajdonosa pénzintézet, lehet, hogy
gond van a pénzintézet és vevő között.
Kovács György alpolgármester: mikor fog megjelenni a Hírharang? A falunappal és a választással
kapcsolatos információkat is bele lehetne tenni.
Mocsáry Balázs polgármester: nem tudja, lehet, hogy július második fele. Öt évvel ezelőtt a választás
előtt jelent meg újság, amiben az induló jelöltek be tudtak mutatkozni.

Kovács György alpolgármester: a buszperonok elkészítésére más ajánlatot, vagy más lehetőséget
sikerült intézni?
Mocsáry Balázs polgármester: sajnos a Kecskeméti nem képes bejönni a hivatalba, és azt mondani,
hogy nem írja alá a szerződést, mert sok munkája van. Jövő héten egy másik cégtől is kér árajánlatot,
mert szeptember végére el kellene készülni.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, így Mocsáry Balázs polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2019. július 7.
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