Lakossági Tájékoztató
Tisztelt Csévharaszti lakosok!
Ezúton kívánom tájékoztatni Önöket az alábbiakról:
A Csévharaszton sok éve aktívan tevékenykedő Polgárőrséget a Budapest Környéki Törvényszék által
2019. május 23-án jogerőre emelkedett végzése szerint a szervezetet megszüntette. A képviselő—
testület 2019. március 21-én hozott határozata alapján 600.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette a Polgárőrséget. Erről szóló Támogatói szerződés 2019. április 9-én került
aláírásra az Önkormányzat és a Polgárőrség vezetője részéről. A támogatás kiutalása megtörtént a
2019. évben. A támogatással elszámolni 2020. január 31-ig szükséges (számlaösszesítővel, a
bizonylatokkal). A Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület a munkarendjének megfelelően március
végén fogja tárgyalni a tavalyi támogatások elszámolásának a szabályszerűségét. Az, hogy a
polgárőrség megszüntetésre került semminemű tájékoztatást nem kapott az Önkormányzat és a
képviselő-testület, sem az elnök asszonytól, sem az elnökség tagjaitól. Annak ellenére sem történt meg
a tájékoztatás a Polgárőrség részéről az Önkormányzat felé, hogy erről külön a támogatói szerződés is
rendelkezik. Az, hogy a törvényszék megszüntető végzését meghozta az adó 1%-nak ellenőrzésekor
került tudomásomra, mely tényről ezt követően haladéktalanul tájékoztattam a képviselő-testület
tagjait. Minden jogi lehetőséggel élni fog az Önkormányzat, hogy a jogosulatlan támogatás
visszafizetésre kerüljön.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyáregyházi út 46. szám alatti lakást és tornatermet a hozzá
tartozó földterülettel a képviselő-testület 2018. június 28-án hozott határozat alapján karitatív
tevékenység végzésének a céljából az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány részére határozatlan
időre egy jelképes bérleti díj megfizetése mellett bérbe adta az Önkormányzat. Ezt megelőzően 2016.
április 1-től a Váci Egyházmegyei Nonprofit Kft bérelte az ingatlant, és plébániát tartott fent, mely
bérleti szerződést 2018. június 30-al a bérlő felmondott, arra való hivatkozással, hogy a plébániát
megszüntette. Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban „Használtruha üzlet” működtetésének
a lehetőségét a bérleti szerződés nem biztosította a bérlő számára, a képviselő-testület karitatív
tevékenység biztosítása céljából adta bérbe az ingatlant. Az Irgalmasság Szigete Jótékonysági
Alapítvány kuratóriumának elnöke a bérleti szerződést felmondta az Önkormányzathoz 2020. február
28-án megküldött levelében. Az önkormányzat gondoskodni fog a jövőben az ingatlan a lakosság, és a
közösség érdekében történő további hasznosításáról.
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