Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében, 2019. október 21-én megtartott alakuló
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, Keresztény Anikó aljegyző, Bagó Norbert képviselő,
Balázs Andrea képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Kádár Anikó képviselő, Kovács György
képviselő, Naszvadi Sándorné képviselő.
Meghívott: Varga-Szalai Cintia HVB elnök.
Pulisch József polgármester köszönti a megjelenteket, az érdeklődő választópolgárokat. Megállapítja a
képviselő-testület határozatképességét, mivel az ülésen valamennyi megválasztott képviselő
megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát a testület egyhangúan elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Naszvadi Sándorné képviselő.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati választás
eredményéről
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
3. Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
4. A polgármester juttatásainak megállapítása
Előadó: aljegyző
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: polgármester
6. Alpolgármester juttatásainak megállapítása
Előadó: polgármester
7. Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
8. A Szociális és Egészségügyi bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
9. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
10. A Képviselő-testület 2019. október-december időszakra vonatkozó munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
11. Egyebek.
1. napirendi pont tárgyalása: A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. évi
önkormányzati választás eredményéről
Pulisch József polgármester átadja a szót Varga-Szalai Cintiának, a Helyi Választási Bizottság
elnökének.
Varga-Szalai Cintia HVB elnök: a választási bizottság a jelölési időszakban 3 alkalommal ülésezett,
24 határozatot hozott. A jelölési és kampány időszakban a bizottsághoz panasz, kifogás nem érkezett.
3 polgármester, 13 önkormányzati képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét – visszautasított 1 db
volt, mert a szükséges ajánlószelvényeket nem tudta megszerezni. A nyilvántartásba vételt követően
visszalépésre nem került sor. A helyi választás előzetes eredményét jogorvoslattal nem támadták meg,
az 2019.10.16-án jogerőssé vált. A polgármester választás tehát érvényes volt, a két szavazókörben
leadott 646 érvényes szavazatból Pulisch József 478, Varga Péter 168 szavazatot kapott. A kislistás

önkormányzati képviselő szavazólapok összesítése során a 2 szavazókörben 11 érvénytelen szavazólap
volt. Összesítve a két szavazókör adatát – a 640 leadott érvényes szavazatból: Kovács György 449,
Kaszaláné Bán Anikó 389, Naszvadi Sándor Lászlóné 346, Balázs Andrea 302, Kádár Anikó 258,
Bagó Norbert Bence 257 szavazatot kapott.
A megyei közgyűlés tagjainak választására is sor került október 13-án. Az 1. számú szavazókörben a
340 leadott szavazatból 328 szavazat volt érvényes. Momentum Mozgalom 30, FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 207, Magyar Szocialista Párt 14, Jobbik
Magyarországért Mozgalom 35, Demokratikus Koalíció 42 szavazatot kapott. A 2. számú
szavazókörben 311 leadott szavazatból 303 szavazat volt érvényes. Momentum Mozgalom 39,
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 175, Magyar Szocialista Párt 10,
Jobbik Magyarországért Mozgalom 43, Demokratikus Koalíció 36 szavazatot kapott.
A választás törvényesen zajlott, rendkívüli esemény nem volt. A helyi választási bizottság nevében
gratulál a megválasztott polgármesternek és képviselőknek, a ciklusra jó munkát kíván.
2. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Varga-Szalai Cintia HVB elnök felkéri a képviselőket, hogy a képviselői esküt tegyék le. Felkéri a
képviselőket és az ülésteremben tartózkodókat, hogy a képviselői eskühöz álljanak fel. Az
önkormányzati törvény mellékletében meghatározott eskü szövegét előolvassa – a megválasztott
képviselők az esküt leteszik. Az eskütételt követően az esküokmányok aláírására kéri a képviselőket.
A képviselők az esküokmányt egyenként aláírják.
Az esküokmányok egy-egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Varga-Szalai Cintia HVB elnök átadja a megbízóleveleket a képviselők részére.
3. napirendi pont tárgyalása: Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Varga-Szalai Cintia HVB elnök elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
szerint a megválasztott polgármester a képviselő-testület előtt tesz esküt. Felkéri Pulisch József
polgármestert, hogy esküjét tegye le.
A polgármester az esküt letette – esküokmányt aláírta.
Az esküokmány egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
4. napirendi pont tárgyalása: A polgármester juttatásainak megállapítása
Pulisch József polgármester: bejelenti személyes érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban nem
kíván részt venni. Elmondja, hogy a juttatásaival kapcsolatos döntéseknél nem kéri a zárt ülés tartását.
Elmondja, hogy a polgármester illetményének mértékét a törvény írja elő, a képviselő-testületnek
mérlegelési jogköre nincs. A lakosság száma ebben az évben január elsején meghaladta a 2000 főt,
ezért a polgármester illetménye az államtitkári illetmény 55 %-a.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a polgármester személyes érintettségére
vonatkozó bejelentése alapján meghozta az alábbi határozatát:
104/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Pulisch József polgármester személyes érintettsége kapcsán szavazásból történő
kizárásról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pulisch József polgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a polgármester juttatásainak megállapítása
tárgyában történő szavazásokból Pulisch József polgármestert kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Keresztény Anikó aljegyző tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§(4) bekezdésének d) pontja alapján a
polgármester illetménye a 2010. évi XLIII. törvény 51.§-ában meghatározott államtitkári illetmény
55%-a. A polgármester illetményét a képviselő-testületnek határozatban kell megállapítania.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
105/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester illetményének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§(4) bekezdésének d) pontja alapján
Pulisch József polgármester illetményét 548.444.- Ft/hó összegben állapítja meg 2019. október 13.
napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtésével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: aljegyző
Keresztény Anikó aljegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§(6) bekezdése alapján a polgármester
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult A polgármester
költségtérítését is határozatban kell megállapítani.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester költségtérítését az alábbiak szerint határozza
meg:
106/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester költségtérítésének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§(6) bekezdése alapján Pulisch József
polgármester költségtérítését 82.267- Ft/hó összegben állapítja meg 2019. október 13. napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés 2019. október 13.
napjától történő számfejtésről intézkedjen.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: aljegyző
Keresztény Anikó aljegyző: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján, a polgármester cafetériára juttatásra is
jogosult.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester 2019. évi cafetéria juttatását az alábbiak szerint
határozza meg:
107/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évre vonatkozó
cafetéria juttatásának közterheket is tartalmazó összegét 49.999-Ft/fő/év összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

5. napirendi pont tárgyalása: Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Pulisch József polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére Kovács György képviselőt válassza meg társadalmi megbízatású
alpolgármesternek. Elmondja, hogy ez egy bizalmi viszony és az előző ciklusban is mindenki
elégedett volt Kovács György alpolgármester munkájával. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az
alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel kell megválasztani. Az alpolgármester
megválasztásához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, amely tagjainak javasolja
Kaszaláné Bán Anikó, Bagó Norbert és Balázs Andrea képviselőket.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, 7 igen szavazattal az alpolgármester megválasztásához
szükséges szavazatszámláló bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
108/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: szavazatszámláló bizottság megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásához
előírt, titkos szavazás lebonyolításához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot állít fel, melynek tagja:
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, mint elnök
Bagó Norbert Bence képviselő, mint tag
Balázs Andrea képviselő, mint tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kovács György képviselő megköszöni polgármester úrnak, hogy őt javasolja a település társadalmi
megbízatású alpolgármesterének. Bejelenti személyes érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni.
Kaszaláné Bán Anikó a szavazatszámláló bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat és tájékoztatja a
képviselőket, hogy érvényesen szavazni az „igen” vagy a „nem” szó aláhúzásával lehet. Majd kéri a
képviselőket, hogy egyenként adják le szavazataikat a szavazásra kijelölt helyen. A szavazatok
leadását követően a szavazatszámláló bizottság külön jegyzőkönyvben értékelte a szavazás
eredményét. A külön jegyzőkönyv e jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti, hogy a Képviselőtestület titkos szavazással 6 igen szavazattal Kovács György képviselőt választotta meg
alpolgármesterré.
A képviselő-testület az alpolgármester megválasztására 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
109/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: alpolgármester megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács György képviselőt Csévharaszt
Község társadalmi megbízatású alpolgármesterévé választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester elmondja, hogy a megválasztott alpolgármesternek alpolgármesteri
minőségben is esküt kell tennie, a képviselői eskü nem elegendő feladatai ellátásához. Felkéri Kovács
György alpolgármestert, hogy esküjét tegye le.

Kovács György alpolgármester esküjét letette, amelyet az esküokmány aláírásával erősítette meg.
Az esküokmány egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Pulisch József polgármester átadja Kovács György alpolgármester részére a megbízó levelet.
Kovács György alpolgármester megköszöni a bizalmat, köszöni képviselő társainak, hogy támogatták
és elfogadták a polgármester javaslatát.
6. napirendi pont tárgyalása: Alpolgármester juttatásainak megállapítása
Pulisch József polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§(2) bekezdése alapján társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású
alpolgármester a tiszteletdíja 15%-ának megfelelő költségtérítésre is jogosult. A tiszteletdíjról és a
költségtérítésről is a képviselő-testület határozattal dönt. A társadalmi megbízatású alpolgármester a
tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat, a költségtérítésről nem mondhat le.
Kovács György alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni. Elmondja, hogy a juttatásaival kapcsolatos döntéseknél nem kéri a zárt ülés
tartását.
A képviselő-testület az alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentése alapján, 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
110/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: Kovács György alpolgármester személyes érintettsége kapcsán szavazásból történő
kizárásról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács György alpolgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a polgármester juttatásainak megállapítása
tárgyában történő szavazásokból Kovács György alpolgármestert kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester kéri, hogy aki egyetért az alpolgármester előterjesztett tiszteletdíjával, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
111/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján Kovács György
alpolgármester tiszteletdíját 246.800-Ft/hó összegben állapítja meg 2019. október 21. napjától.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj 2019. október 21. napjától
történő számfejtésről intézkedjen.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: aljegyző

Kovács György alpolgármester bejelenti, hogy a tiszteletdíjának 80%-áról le kíván mondani.
Keresztény Anikó aljegyző megkérdezi, hogy milyen célra szeretné felajánlani a lemondott összeget?
Kovács György alpolgármester: egyelőre nincs egy konkrét cél, amit meg szeretne határozni,
maradjon a költségvetésben.
Pulisch József polgármester kéri, hogy aki elfogadja alpolgármester úr bejelentését, az kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
112/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondás
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács György alpolgármester
bejelentése alapján, a tiszteletdíjának 80%-áról történő lemondását elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
Pulisch József polgármester kéri, hogy aki egyetért alpolgármester úr költségtérítésének
megállapításával, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
113/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§(3) bekezdése alapján Kovács György
alpolgármester költségtérítését 37.020Ft/hó összegben állapítja meg 2019. október 21. napjától.
2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megállapított költségtérítés 2019. október 21.
napjától történő számfejtésről intézkedjen.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: aljegyző
7. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Pulisch József polgármester: előző ciklusban 4 bizottság működött. Kötelező a pénzügyi bizottság
valamint kell egy olyan, ami a vagyonnyilatkozatokkal foglalkozik. Javasolja, hogy a pénzügyi
bizottságba olvadjon be az ügyrendi bizottság, mivel az előző ciklusban is többször tartott együttes
ülést a két bizottság. A szociális és egészségügyi bizottság maradjon, mert nagyban megkönnyíti a
képviselő-testület munkáját. A kulturális bizottság helyett egy kulturális kerekasztal létrehozását
javasolja, ami a programokkal foglalkozna. A bizottságok 3 képviselőből és 2 külsős tagból állnak,
tehát így is lesz olyan képviselő, aki két bizottságban is helyet kap, mivel a polgármester és
alpolgármester nem lehet bizottsági tag. A jegyzőkönyvet a törvény értelmében a jegyző és a
polgármester írja alá. Eddig két hitelesítő is aláírta, de most szeretnénk, ha csak 1 fő lenne a hitelesítő.
A pénzügyi bizottságnak volt egy előterjesztési jogköre polgármester jutalmazásáról, ami most
kivételre kerülne az SzMSz-ből, valamint kormányzati funkciók változtak és azok kerülnek
módosításra. Ha a képviselő- testület most elfogadja az SzMSz módosítását, akkor a szociális és
egészségügyi bizottság meg tud alakulni, mivel nincs változás. A pénzügyi bizottság a novemberi
ülésen alakulna meg. A szociális bizottság eddig mindig hétfőn 18 órakor ülésezett, a pénzügyi

bizottság a képviselő-testületi ülést megelőző napon tartotta üléseit. Most érkezett egy javaslat, hogy a
képviselő-testületi ülések szerdai napokra kerüljenek.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: minden hónap utolsó szerdája?
Pulisch József polgármester: minden évben januárban kerül elfogadásra a munkaterv, abban pontos
dátumok szerepelnek majd.
Kovács György alpolgármester: a pénzügyi és ügyrendi bizottság eddig is hatékonyan dolgozott
együtt. A régi SzMSz-ben volt, hogy a pénzügyi bizottság tett javaslatot a polgármester jutalmazására,
de a képviselő-testület dönt benne.
Valóban az alpolgármester csak tanácskozási joggal vehet részt a bizottsági üléseken, aminek eddig is
mindig eleget tett. Az ülések időpontját illetően a véleménye, hogy, ha megállapodnak benne, akkor
tartsák magukat hozzá.
Pulisch József polgármester: szavazásra teszi fel az előterjesztett rendelettervezethez tett módosító
javaslatot, miszerint a képviselő-testületi ülések csütörtök helyett szerdai napokon kerüljenek
megtartásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
114/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: módosítási javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezethez
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó rendelettervezetet és az alábbi döntést hozta.
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 8.§(2)
bekezdésében szereplő „csütörtöki” szövegrész helyébe a „szerdai” szövegrész kerüljön.
2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti módosítással kívánja megalkotni az önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendeletet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. napirendi pont tárgyalása: A Szociális és Egészségügyi bizottság tagjainak megválasztása
Pulisch József polgármester: az előző ciklusban Kaszaláná Bán Anikó volt a szociális bizottság elnöke
és most is el tudja vállalni ezt a tagságot és tisztséget. Tagnak javasolták Kádár Anikó képviselőt és
Bagó Norbert képviselőt. Balázs Andrea képviselő is jelezte, hogy szívesen részt venne a szociális
bizottság munkájában. Külsős tagnak Szép Hajnalkát, volt szociális bizottsági tagot és Rendekné
Demeter Ilonát volt külsős szociális bizottsági tagot javasolja. El kell gondolkodni, hogy a pénzügyi

bizottságba ki kerüljön, illetve egy képviselőnek mind két bizottságban benne kell lenni. Naszvadi
Sándorné képviselő jelezte, hogy a pénzügyi bizottság elnöki tisztségét elvállalja.
Kovács György alpolgármester: a szociális bizottság elnöki tisztségében Kaszaláné Bán Anikó az
előző ciklusban kellő rutint szerzett. Kádár Anikónak is van tapasztalata szociális téren.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: ha lehetőség van rám továbbra is szívesen töltené be a szociális
bizottság elnöki tisztét. Tagnak javasolja Kádár Anikó és Bagó Norbert képviselőt. Balázs Andreát a
pénzügyi bizottságba javasolja.
Balázs Andrea képviselő: megköszöni a bizalmat, elfogadja a pénzügyi bizottsági tagságot.
Bagó Norbert képviselő: szívesen részt venne a pénzügyi bizottság munkájában a szociális mellett, ha
lehetőség van rá.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
115/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a szociális bizottság tagjainak megválasztása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
előterjesztésével egyetértve a
Szociális Bizottság
elnökének
Kaszaláné Bán Anikó képviselőt
tagjának
Kádár Anikó képviselőt
tagjának
Bagó Norbert képviselőt
nem képviselő tagjának
Szép Hajnalkát
nem képviselő tagjának
Rendekné Demeter Ilonát
választja meg.

a

polgármester

szóbeli

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester felkéri a bizottság nem képviselő tagjait, hogy tegyék le az esküt.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjai az esküt letették.
9. napirendi pont tárgyalása: Polgármesteri program ismertetése
Pulisch József polgármester: sok lakossági észrevétel javaslat van, de közös érdekeket kell nézni a
költségvetést figyelembe véve. Önálló hivatalt szeretnének létrehozni jövőre és ehhez a szükséges
lépéseket már novemberben meg kell tenni. A meglévő intézményeket fenn kell tartani. A megkezdett
beruházásokat folytatni kell. Az előző ciklusban nem volt nagy hangsúly fektetve a falu szépítésére. A
közterületek használatára nagyobb figyelmet kell fordítani. Egy virágosabb, zöldebb, gondozottabb
községet szeretne. Fontos a nyitottság, kommunikáció a lakossággal, hogy a település érezze, hogy
van egy képviselő-testület és az tájékoztatja a lakosságot. A polgármesteri program alapját képezi
annak a gazdasági programnak, melyet a képviselő-testületnek kell megalkotnia legkésőbb jövő év
tavaszán.
Naszvadi Sándorné képviselő: a falurendezése, szépítése nagyon jó ötlet. A fő úton, a mellékutcákban
ösztönözni kell a lakosságot, hogy a ház előtti területet tegyék tisztábbá. A járdaépítés már több éves
probléma.

Kovács György alpolgármester: a járdaépítés és a kerékpárút az előző ciklusban nem valósult meg. A
település rendezettségével törődni kell. Ez a testület meg tudja ezt a feladatot oldani, még partnereket
is tud szerezni ehhez a feladathoz.
Balázs Andrea képviselő: a közterületeken kívül a portákon belül is rendet kell rakni.
Keresztény Anikó aljegyző: a közösségi együttélés szabályait sérti meg, akinek rendezetlen, gazos a
portája. Első körben felszólatást kap, majd bírságolás történik. Nehéz a rendeletet betartatni.
Naszvadi Sándorné képviselő: a temetőben nagyon sok az elhanyagolt sír. Ezeket a felszámolandó
sírhelyek meg kell szüntetni.
Pulisch József polgármester: sajnos a zárt magán telkekre nem lehet a tulajdonos engedélye nélkül
bemenni.
Kovács György alpolgármester: vannak olyan ingatlanok, ahol szakhatóságokat is igénybe kell venni,
mert pl. a szalma bálákat a szomszéd kerítéséhez rakták és tűzveszélyes.
A képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette a polgármester programját.
10. napirendi pont tárgyalása: A Képviselő-testület 2019. október-december időszakra
vonatkozó munkatervének elfogadása
Pulisch József polgármester: a pénzügyi bizottság november nem tart ülést, de a szociális és
egészségügyi bizottság november 25-én a szokásos időpontban 18 órakor tárgyalja a szociális tűzifa
kérelmeket. A tűzifa iránti igényeket november 15-ig lehet leadni a hivatalban. A képviselő-testület
november 27-én 17, 15 órakor tartja soron következő ülését. Decemberben 17-én pénzügyi bizottsági
ülés, 18-án képviselő-testületi ülés van betervezve. A kiküldött napirendi pontok csak egy vázlat, ez
még bővülhet.
Kovács György alpolgármester: javasolja a szociálpolitikai kerekasztal összehívását még ebben az
évben.
Pulisch József polgármester: a tanyagondnoki beszámoló elmaradt ebben az évben. A tűzoltóság
beszámolója már megérkezett, így novemberben meg lehet tárgyalni. Kéri, hogy aki egyetért a
munkatervvel, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: a képviselő-testület 2019. október-december időszakra vonatkozó munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el a 2019. október-december időszakra vonatkozó munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
a) Képviselői laptopok vásárlása
Pulisch József polgármester: képviselő-testület tagjainak laptopok kerülnek megvásárlásra. A
képviselő-testület és bizottsági ülések anyagai ezen kerülnek kiküldésre. Ez nincs a költségvetésbe
betervezve, ezért a tartalék módosításra kerül. Kéri, hogy aki egyetért a laptopok vásárlásával,
kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal mellett az alábbi határozatot hozta:
117/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: laptop vásárlás a képviselő-testület tagjai és a hivatal részére
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megválasztott
képviselők és az alpolgármester részére önkormányzati feladataik ellátásához laptopot biztosít br.
200.000-Ft/db értékben.
2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatainak ellátásához engedélyezi 1 db
laptop vásárlását br. 200.000-Ft értékben.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a laptopok beszerzéséről intézkedjen.
3) A Képviselő-testület a laptopok beszerzéséhez szükséges fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tartalékából biztosítja.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: polgármester
b) Vagyonnyilatkozat tételre felhívás
Pulisch József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüknek eleget kell tenni, valamint a köztartozás mentes adatbázisba is be kell
jelentkezniük.
c) Polgármester delegálása a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsába
Pulisch József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkeresés érkezett a
Monori Polgármesteri Hivataltól, amelyben kérték, hogy lehetőleg már az alakuló ülésen delegáljon a
testület egy személyt a társulási tanácsba Csévharaszt képviseletére. A korábbiakban is a polgármester
képviselte a települést, ezért most is erre tesz javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: polgármester delegálása a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsába
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pulisch József
polgármestert delegálja a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsába Csévharaszt Község Önkormányzatának képviseletére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
d) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Pulisch József polgármester: ebben az évben még kell egy közmeghallgatást tartani, melynek az
időpontjára november 18-án 18 órát javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: közmeghallgatás időpontjának meghatározása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. november 18-án
18,00 órától közmeghallgatást tart a Községháza Dísztermében.
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a helyben szokásos
módon a lakosságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
e) Tanyagondnoki Suzuki balesete
Pulisch József polgármester: a tanyagondnoki autóval tűzcsapnak lett tolatva, de casco biztosítás nincs
rá, mivel biztosító váltás történt és még nem volt élő a szerződés.
f) Advent
Kádár Anikó képviselő: az alapítvány pályázott az adventi ünnepek lebonyolítására és már meg van
szervezve a program.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: javasolja, hogy a kulturális kerekasztal mielőbb kerüljön
összehívásra, mert már rövid az idő karácsonyig. Figyelembe kell venni Dézsi Zsolték szervezését is.
Kádár Anikó képviselő: advent első napján december 1-én az óvodások adnak műsort, december 8-án
a nyugdíjas klub, 15-én a könyvtár szervezésében külsős fellépő lesz, 22-én 14 órai kezdéssel az
iskolások adnak műsor. A többi napokon a műsor 15 órakor kezdődne. A gyertyagyújtásra 16 órakor
kerülne minden alkalommal sor. Saját készítésű fajátékokat készítenének eladásra. Helyi
vállalkozókkal és emberekkel beszélt, 400 méter égősort vettek. December 22-én kerül sor a falu
karácsonyfájának feldíszítésére, ehhez kéri, hogy mindenki hozzon otthonról egy-egy gömböt,
karácsonyfadíszt, és helyezze el a fán. A mikulás ruha vásárlására 40 e Ft-ot kaptak, de csak 27 e Ft-ot
költöttek el, ezért kéri, hogy kerüljön átcsoportosításra a megmaradt pénz.
Pulisch József polgármester: adventi koszorút ki készíti?
Kádár Anikó képviselő: eddig mindig gyertya volt, amit állandóan faragni kellett, ezért úgy gondolták,
hogy 4 fakaró lenne a gyertya, drótból lenne a láng és égő lenne benne.
g) Karácsonyi díszkivilágítás
Pulisch József polgármester: javasolja a 10 db színes karácsonyi díszkivilágításnak a cseréjét, hogy
egységes legyen a községben. Ennek kb. 1 millió forint lenne az értéke. Oszlopra szerelhetőben kell
most gondolkodni, mert a régieknek meg van a csatlakozása az oszlopra. Az utcán átívelő felirathoz
szükséges engedélyeket az idő rövidsége miatt már nem lehet.
Kovács György alpolgármester: meg kell kérdezni a forgalmazót, hogy a színeseket átvenné-e?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2019.(X.21.) önkormányzati határozat
Tárgy: kültéri karácsonyi díszfény vásárlása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kültéri karácsonyi
díszfények vásárlására vonatkozó szóbeli előterjeszt, és az alábbi döntést hozta.

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy br. 1.500.000 forint
keretösszeget biztosít kültéri karácsonyi díszfények vásárlására.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előterjesztés szerinti 10 db kültéri
karácsonyi díszfényt megrendelje, és felkéri azok felszereltetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2019. december 6.
Felelős: polgármester
h) Temetőgondnok
Pulisch József polgármester: a következő ülésre javaslatot vár a temető gondnokságára, szükség van
egy személyre, aki reggel nyitja és este zárja a temető kapuját.
A képviselőknek több közérdekű bejelentése, kérdése nem volt.
Pulisch József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2019. október 31.
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