Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. november 27-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester Keresztény Anikó
aljegyző, Bagó Norbert képviselő, Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó képviselő, Naszvadi
Sándorné képviselő.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Hitelesítő: Naszvadi Sándorné képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
Pulisch József polgármester: a kiküldött napirendi pontok között nincs a szociális tűzifa rendelet
módosítása, javasolja az egyebekben való megtárgyalását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítással együtt
elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:

1) Beszámoló a Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi szakterületi
tevékenységéről
Előadó: polgármester, Béres Károly tű. őrnagy
2) A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével és a Csévharaszti
Polgármesteri Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester
3) A Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás
megszüntetésének kezdeményezése
Előadó: polgármester
4) A pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele
Előadó: polgármester
5) Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
6) A 64. év feletti csévharaszti lakosok karácsonyi megajándékozásával kapcsolatos
döntés meghozatala
Előadó: polgármester
7) Tüdőszűrési vizsgálati díj átvállalásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: polgármester
8) A 75/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat módosítása
Előadó: polgármester
9) A Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda téli zárva tartásának
engedélyezése

Előadó: polgármester
10) Javaslat elővásárlási jog érvényesítésére a Csévharaszt 297/8 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
Előadó: polgármester
11) Javaslat az önkormányzati és hivatali dolgozók részére történő év végi jutalom
megállapítására
Előadó: polgármester
12) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
13) A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulásban való képviselet meghatározása
Előadó: polgármester
14) Egyebek.

1.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
szakterületi tevékenységéről
Előadó: polgármester, Béres Károly tű. őrnagy
Béres Károly tű..őrnagy: elmondja, hogy 2018-ban 23 esetben kellett kivonulniuk a községbe.
Ebből 7 esetben került sor beavatkozásra és 15 esetben a BFB Kft tűzriasztója jelzett tévesen.
Ennek a megoldására már elkezdődtek az egyeztetések a Kft és a tűzoltóság között. Az eset
számokból is látszik, hogy Csévharaszton jogkövető emberek élnek. Természetesen a
megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni.
Pulisch József polgármester: valótlan bejelentés nem érkezett a lakosság részéről? Van e
bejelentési kötelezettsége a lakosnak, ha olyan tevékenységet végez, ami esetleg tűzveszélyes
lehet pl: gépkocsi bontás, javítás, gumiabroncs tárolás. Volt-e ilyen jellegű lakossági panasz?
Béres Károly tű. őrnagy: szándékos megtévesztés nem volt. Bármilyen tevékenységet folytat
valaki az bejelentés köteles a megfelelő hatóság felé. Ha ez a tevékenységi kör érinti a
tűzoltóhatóságot, akkor természetesen eljár a tűzoltóság.
Naszvadi Sándorné képviselő: megnyugtató, hogy erdőtűz nem volt a községben, attól
függetlenül, hogy erdő veszi körül és sok a fakitermelés, erdőtisztítás ahol gallyakat égetnek.
Béres Károly tű.őrnagy:. a NEFAG-gal, mint fenntartóval jó a kapcsolatuk. Folyamatosan
egyeztetnek, hogy hol milyen munkát végeznek. Hol végeznek végkitermelést, hol égetnek.
Mint kockázati helyszín az ősborókás is be van jelölve.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Monor Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
2018. évi szakterületi tevékenységről szóló beszámoló, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat

Tárgy: Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi szakterületi tevékenységről
szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi szakterületi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: A Péteri Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével és a
Csévharaszti Polgármesteri Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: Péteri valamint Csévharaszt községek 2015. január 1. napjától
közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Péteri Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
Tekintettel arra, hogy Csévharaszt község lakosságszáma 2019. január 1-jén meghaladta a 2000
főt (2046 fő), Péteri Község Önkormányzatának polgármestere felé jeleztük, hogy 2020. január
1. napjától Csévharaszt Község Önkormányzata feladatait önálló polgármesteri hivatalként
kívánja ellátni. Ezért a javaslat, hogy 2019. december 31. napján a Péteri Közös Önkormányzati
Hivatal szétválással megszűnik.
Kovács György alpolgármester: ez egy közös cél Péteri községgel. Az is igaz, hogy egy jól
működő munka kapcsolat volt a két község között. Önállóan tudja a község a hatósági munkát
végezni.
Pulisch József polgármester: eddig senkitől sem érkezett csatlakozási szándék. Csatlakozásnak
a feltétele, hogy szomszédos települések legyenek, ha nem szomszédos, akkor nem vagyunk
kötelesek befogadni.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Péteri Közös Önkormányzati Hivatal
megszűntetésével és megszüntető okiratával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Péteri Közös Önkormányzati Hivatal megszűntetése és megszüntető okiratának
elfogadása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértésben Péteri
Község Önkormányzatának Képviselő-testületével - úgy dönt, hogy 2019. december 31.
napjával a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalt az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 11.§ (2) bekezdése szerinti szétválással megszűnteti.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal megszüntetésével kapcsolatos megállapodást Péteri Község
Önkormányzatával megkösse.
3) A Képviselő-testület e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Péteri
Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát, melynek aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az e határozatnak megfelelően
kezdeményezzen törzskönyvi nyilvántartási eljárást a Magyar Államkincstárnál.
Határidő: 2019. december 5.
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért: Csévharaszti Polgármesteri Hivatal
megalapítása, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgármesteri Hivatal megalapítása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatai ellátására Csévharaszti Polgármesteri Hivatal elnevezéssel
önálló polgármesteri hivatal alapít.
2) A Képviselő-testület e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Csévharaszti Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, melynek aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az e határozatnak megfelelően
kezdeményezzen törzskönyvi nyilvántartási eljárást a Magyar Államkincstárnál.
Határidő: 2019. december 5.
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: a jegyzői állás hirdetése a holnapi napon elküldésre kerül és
december 15-ig lehet beadni a pályázatokat. A képviselő-testület tájékoztatva lesz a beérkezett
pályázatokról.

3. napirendi pont tárgyalása: A Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó
Társulás megszüntetésének kezdeményezése
Előadó: polgármester

Pulisch József polgármester: a műszaki feladatokat társulásban ellátó kolléganő a nyáron
nyugdíjba ment. Nyáregyháza úgy nyilatkozott, hogy a továbbiakban önállóan kívánja ellátni
ezt a feladatot, Vasad is saját dolgozóval látja el. Csévharaszton megbízási szerződéssel
Sáránszky Mária elvállalja a műszaki ügyintézést. Maga a társulás pedig 2019. december 31vel megszűnne.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki
Feladatellátó Társulás megszüntetésével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszt,
megszüntetése

Nyáregyháza,

Vasad

Műszaki

Feladatellátó

Társulás

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt,
Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést
és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület a 2013. április 29. napján létrejött Társulási megállapodás VI. fejezet
2. pontja alapján kimondja a Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás
2019. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszűnését.
2) A Képviselő-testület jóváhagyja a Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó
Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodást. Egyben felhatalmazza Pulisch József
polgármestert annak aláírására.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Nyáregyháza Nagyközség polgármesterét, hogy a
Csévharaszt, Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás megszűnésének törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: A pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 főből áll. Három
képviselő és két külsős tagból. A képviselők közül Bagó Norbert, Balázs Andrea és Naszvadi
Sándorné javasolja. Külsős tagnak javasolja Szűcs-Tóth Boglárkát és Juhász Évát.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a pénzügyi bizottság tagjainak
megválasztása, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester írásbeli
előterjesztésével egyetértve a
Pénzügyi Bizottság
elnökének
Naszvadi Sándorné képviselőt
tagjának
Bagó Norbert Bence képviselőt
tagjának
Balázs Andrea képviselőt
nem képviselő tagjának
Juhász Évát
nem képviselő tagjának
Szűcs-Tóth Boglárkát
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A pénzügyi bizottság megválasztott külsős tagjai az esküt letették és megbízó levelüket
átvették.

5. napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: minden évben kötelező a belső ellenőrzési tervet elfogadni. Jövőre
a védőnővel kapcsolatos ellenőrzésre kerül sor.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csévharaszt Község Önkormányzat 2020.
évi belső ellenőrzési terve, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési tervét.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vincent Auditor Kft.-vel a 2020.
évi belső ellenőrzésre vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: A 64. év feletti csévharaszti lakosok karácsonyi
megajándékozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Pulisch József polgármester: ebben az évben is 3500 Ft-os karácsonyi vásárlási utalványt
kapnak a csévharaszti állandó lakóhellyel rendelkező 64 évüket betöltött nyugdíjasok. 2021-től
már a 65 életévüket betöltők fogják kapni. A helyi boltokban lehet levásárolni.
Balázs Andrea képviselő: mivel ez egy új testület az összeg majd lehetne emelni. Lehetne más
alternatívában is gondolkodni az idősek támogatását illetően.
Pulisch József polgármester: ez egy gesztus az önkormányzat részéről az idősemberek felé.
Kovács György alpolgármester: valóban ez egy gesztus, nem nagy összeg, de számítanak rá az
idősek. Ezt nem kötelező adni, erről a mindenkori testület dönt.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a nyugdíjas korú csévharaszti lakosok
karácsonyi megajándékozásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: nyugdíjas korú csévharaszti lakosok karácsonyi megajándékozása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
hatvannegyedik életévüket betöltött és az azon felüli csévharaszti nyugdíjas korú lakosokat
3500-Ft értékű ajándékutalvánnyal ajándékozza meg.
2) A Képviselő-testület az ajándékutalványok fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Naszvadi Sándorné képviselő: szép ötlet az önkormányzat részéről, hogy ezzel is gondol a
nyugdíjasokra.

Bagó Norbert képviselő: minden bolt elfogadja? Hogyan számolnak el vele?
Pulisch József polgármester: igen minden helyi bolt elfogadja és a bolt, amikor hozza az
utalványt annak megfelelően kerül kifizetésre. Az utalványok sorszámozva kerülnek
kiküldésre.

7. napirendi pont tárgyalása: Tüdőszűrési vizsgálati díj átvállalásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: a tüdőszűrésért a 18 és 40 közöttieknek fizetni kell. Az
önkormányzat a csévharaszti lakosoktól átvállalja az 1700 Ft-os vizsgálati díj fizetését, ez is
ösztönözve a magasabb részvételt a szűrővizsgálaton.
Bagó Norbert képviselő: jó dolog, hogy kitelepülnek a községbe a tüdőszűrőgéppel. Nem kell
időpontot kérni, sorba állni a lakosoknak.
Pulisch József polgármester: a helyi újságban is megjelent a tájékoztató a szűrés idejéről. Az is
új dolog, hogy mindkét nap egésznap lesz szűrés.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a 18-40 év közötti csévharaszti lakosok
tüdőszűrési vizsgálati díjának átvállalásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
128/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: 18-40 év közötti csévharaszti lakosok tüdőszűrési vizsgálati díjának átvállalása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 18-40 év
közötti csévharaszti lakosok 2019. évi tüdőszűrési vizsgálati díjának megfizetését átvállalja.
2) A Képviselő-testület a tüdőszűrési vizsgálati díj fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: A 75/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat módosítása
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület dönthet arról, hogy igazgatási szünetet rendel
el. December 21-től december 31-ig volt eredetileg meghatározva a szünet, ez kerülne
módosításra. A december 7. és 14. szombati napokra is szabadság kerül kiírásra valamint január
2-3 is szabadság lenne, így 2 hétig lenne igazgatási szünet. Minden dolgozó rendelkezik a
szükséges szabadsággal. Plusz pénzt nem igényel az önkormányzattól.

Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a 75/2019.(VI.27.) önkormányzati
határozat módosítása, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a 75/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 75/2019.(VI.27.)
önkormányzati határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 75/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 1)
bekezdésének b) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„b) 2019. december 7., 2019. december 14., 2019. december 23-2020. január 3. (az
időtartam 7 munkanapot érint)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

9. napirendi pont tárgyalása. A Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda téli
zárva tartásának engedélyezése
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: az óvodavezető jelezte, hogy az óvoda január 2-3-án is zárva
szeretne lenni. December 7-én és 14-én szombaton az ovi nyitva lesz. Az iskola is január 6-án
kezd.
Naszvadi Sándorné képviselő: a szülők részéről van vissza jelzés, hogy megtudják oldani a
gyerek elhelyezést, mert nem biztos, hogy a szülőnek van annyi szabadsága még.
Pulisch József polgármester: igen a szülőkkel egyeztetve lett a zárva tartás.
Balázs Andrea képviselő: van helyettesítő óvoda?
Pulisch József polgármester: nincs.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda téli zárva tartásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda téli zárva tartásának
engedélyezése

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének javaslatát, az intézmény téli zárva tartását
2019. december 23-tól – 2020. január 3-ig engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
10. napirendi pont tárgyalása: Javaslat elővásárlási jog érvényesítésére a Csévharaszt
297/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: a Zrínyi utca végén eladó a sportpálya melletti terület. A HESZ
besorolás szerint sport területnek van besorolva. A HESZ ad lehetőséget az elővásárlási jog
gyakorlására. Először fel kell értékeltetni az ingatlant, majd dönthet a testület arról, hogy
hogyan használja a területet.
Bagó Norbert képviselő: csak parkolónak lehet használni?
Pulisch József polgármester: nem csak parkolót lehet kialakítani, lehet öltöző vagy lelátó is,
ami a sporttal kapcsolatos épület.
Kádár Anikó képviselő: ott nem lesz utca?
Pulisch József polgármester: nem lesz utca és a HESZ-ben nincs is bejelölve.
Kovács György alpolgármester: egyetért az elővásárlási jog érvényesítésével, hiszen van egy
civilközpont terv, amit ott is el lehetne helyezni. A társasházakat megvásárló befektető már
jelezte, hogy az ott lévő önkormányzati telket megvásárolná.
Pulisch József polgármester: egy helyrajzi számon van, azt szét kell méretni, ki kell vonni a
sport területből és egy HESZ módosítással LF1-be kell sorolni.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat elővásárlási
jogát érvényesítése a Csévharaszt 297/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
131/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: elővásárlási jog érvényesítése a Csévharaszt 297/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat
elővásárlási jog érvényestésére a Csévharaszt 297/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015.(II.6.)
önkormányzati rendelet 22.§-ában és 2. számú mellékletének 2.2.1. pontjában kapott

felhatalmazás alapján elővásárlási jogot kíván érvényesíteni a Csévharaszt belterület 297/8
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1) pont szerinti ingatlan
értékének megállapítására kérjen fel egy független ingatlan értékbecslő szakembert, és a feladat
elvégzésére szerződést kössön.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elővásárlási jog érvényesítéséről az 1)
pont szerinti ingatlan tulajdonosait értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11. napirendi pont tárgyalása: Javaslat az önkormányzati és hivatali dolgozók részére
történő év végi jutalom megállapítására
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: az önkormányzati dolgozók és a hivatali dolgozók részére egy
keretösszeg van megállapítva. Bejelenti, hogy lemond a jutalmáról. A dolgozók ½ havi
jutalmat kapnának, ettől egy esetben térnének el.
Keresztény Anikó aljegyző: ezzel kapcsolatban egy módosítás kerül kiküldésre, mivel Péteri
most adta az október 31-i állapotnak megfelelő adatokat. Az előző képviselő-testület januárban
hozott egy határozatot, hogy a Péterivel lehessen pályázni bérrendezési támogatásra. 20%-os
emeléssel hagyta jóvá a képviselő-testület, de Péteritől nem kaptuk meg a kirendeltséget illető
teljes összeget. Erről 2019-ben júniusban született egy megállapodás is. A megkapott adatok
alapján került a módosítás kiküldésre, tehát egy havi bruttó összeg és járulékai szerepelnek a
módosításban.
Pulisch József polgármester: 1 millió forint pluszba kerülne Csévharasztnak.
Kovács György alpolgármester: ez egy maradvány összeg, amit szét akarnak osztani. Ne csak
a hivatal dolgozói kapják, hanem az intézmények dolgozói is. A karácsonyi jutalom egy
gesztus, amivel megköszönik az éves munkát. Ha ½ havit kapnak, nem azt jelenti, hogy csak
fél gőzzel dolgoztak. A képviselő-testület évelején megelőlegezte bérét a hivatali dolgozóknak,
amit meg is kaptak függetlenül attól, hogy a bérrendezési pályázaton nyernek vagy sem. Tehát
a hivatali dolgozók felvették ezt az összeget.
Naszvadi Sándorné képviselő: a tanyagondnoki szolgálatnál van bérmaradvány, tehát még
lehet, hogy kevesebb lesz, mint 1 millió. Tehát ha van bérmaradvány és Péteritől még kap vissza
az önkormányzat, akkor minden intézmény dolgozó kapjon 1 havi jutalmat.
Pulisch József polgármester: Cseszlai Sándor május óta betegállományban van és Baranyi
Ferenc maximálisan helyt áll, lehet rá számítani. A közmunkások még februárig vannak és ők
is elfogadják Ferinek az utasításait.

Kovács György alpolgármester: sok múlik azon, hogy a közvetlen főnöke, hogy kontrolálja
őket, mennyire követel tőlük. Jobb lett volna az előterjesztés, egy pontos összeget tartalmaz,
jobban tudnának dönteni benne.
Pulisch József polgármester: elhangzott egy módosítás miszerint a ½ havi helyett 1 havi
jutalmat kapjanak az önkormányzati és hivatali dolgozók. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással
egyetért az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselők 6 igen szavazattal a módosítást elfogadták.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati és hivatali dolgozók
részére jutalom megállapításával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: az önkormányzati és hivatali dolgozók részére jutalom megállapítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati és
hivatali dolgozók jutalom megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Hivatal dolgozói részére a 2019.
évben végzett munkájának elismeréseként egyhavi illetménynek megfelelő összegű
jutalomkeretet biztosít.
2) A Képviselő-testület az önkormányzati dolgozók vonatkozásában a jutalom összegét és
annak járulékait az önkormányzat 2019. évi költségvetésének és tartalékának terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a keretösszeget felosztásáról saját
hatáskörben döntsön.
4) A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet következő
módosításakor az átcsoportosítást készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

12. napirendi pont tárgyalása. Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: nettó 25 millió forint felett beruházás esetén kötelező
közbeszerzést kiírni. Ebben az évben nem volt ilyen összegű beruházás, tehát eddig nem kellett
ez a terv. Viszont hiába nem volt, közbeszerzési tervnek lennie kell, ezért a mulasztásos törvénysértés
elkerülése végett javasoljuk a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadását. Ezt a tervet március 31-ig kell
meghozni a testületnek.

Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csévharaszt Község Önkormányzat 2019.
évi közbeszerzési tervét, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13. napirendi pont tárgyalása: A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban való képviselet meghatározása
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: ebben a társulásban 101 önkormányzat van és azon belül van egy
13 fős tanács aki képviseli a hozzátartozó településeket. A községet eddig Mocsáry Balázs
képviselte. Most a polgármester akadályoztatása esetén Kovács György alpolgármester
képviseli Csévharasztot.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásban való képviselettel, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való
képviselet
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pulisch József
polgármestert, akadályoztatása esetén Kovács György alpolgármestert a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban Csévharaszt Község Önkormányzatának
képviseletére.
2) A Képviselő-testület a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács tagjának Darázsi Kálmánt, Monor Város polgármesterét delegálja.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14. napirendi pont tárgyalása: Egyebek.
A.) Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány kérelme
Kádár Anikó képviselő: a mikulás ünnepségre kért összegből megmaradt 13 e Ft, mert a mikulás
ruhát olcsóbban tudták beszerezni. Valamint hóember ruhát nem vettek, mert kaptak
adományba, így ott is megmaradt 20 e Ft. Ezt a megmaradt 33 e Ft-ot kellene átcsoportosítani
a mikulás csomagra, mivel 250 db csomagra lenne szükség. Adventi koszorúnál megmaradt
30 e Ft-ot a megvendégelésre kellene áttenni, így az adventi gyertyagyújtásnál a résztvevő
gyerekeket egy kicsi ajándékkal lepnék meg.
Kovács György alpolgármester: a mikuláscsomagnál azért kell átcsoportosítani, mert az
igények nem jól lettek felmérve? Adventi készülődésre pályázott összeget miért kell
átcsoportosítani?
Kádár Anikó képviselő: eddig nem pályáztak ilyen célra, mivel nem volt szervezet, kaptak 100
e Ft-ot és abból vették a csomagba valót. Adventi koszorú esetében a volt polgármester azt
mondta, hogy ugyanúgy, mint az előző években a hivatal készíti el. Kaszaláné felveszi a pénzt
és intézi. A megmaradt pénzen ajándékot vettek a résztvevő gyerekeknek.
Kovács György alpolgármester: a testület által van egy jóváhagyott pályázat és most szóbeszéd
miatt átcsoportosítunk. Nem ilyen formában kellene ajándékot venni arra nem kaptak pályázati
pénzt. Van egy kötelezettség, amit nem teljesítettek, hanem ennek átcsoportosítását kérik. Ez a
koszorú készítés egy kicsit megint szervezetlenül megy.
Pulisch József polgármester: legközelebb minden részletet tisztázni és időben egyeztetni kell,
hogy az ilyen egymás mellé szervezést elkerüljék.
Pulisch József polgármester: a ledes gyertyák megérkeztek, ahhoz villany és talp is kell. Az
alap szerkezetet Szilágyi Attila helyi vállalkozó készíti. Az alapra kell még a zöldet megvenni,
a díszek megvannak.
Kádár Anikó képviselő: a fákon körbe a parkon égők lesznek elhelyezve, fajátékokkal és
pontgyűjtő programmal készülnek a gyerekeknek. Összességében egy lendületes adventi
műsorral készülnek.
Balázs Andrea képviselő: sok saját munka és sok felajánlás van ebbe az adventi készülődésben.
Kovács György alpolgármester: nyitott mindenre, de a civilszerveteknek korrekten kell
elszámolni a kapott pályázati pénzekkel. A megvendégelés miért lett több?
Kádár Anikó képviselő: már megvették 17 e Ft-ért az ajándékokat, mandarint, szaloncukrot.
Amikor pályáztak nem tudták, hogy hogy kell. A későbbiekben javasolja, hogy minden
rendezvénynek legyen felelőse.
Naszvadi Sándorné képviselő: adventi koszorúra megkapták pályázatban a 30 e Ft-ot, de az
önkormányzat átvállalta a koszorú készítést, így a megmaradt pénzből szintén a község javát
szolgálja, ha ajándékot vesznek.

Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Irgalmasság Szigete Jótékonysági
Alapítvány kérelmével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
135/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Irgalmasság
Szigete Jótékonysági Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Irgalmasság Szigete Jótékonysági
Alapítvány a 28/2019.(III.21.) önkormányzati határozattal megállapított 330.000 forint
önkormányzati támogatás összegét az alábbiak szerint átcsoportosítsa:
1) Mikulás ünnepség megrendezése:
Kellékek

Megítélt támogatás
Forintban

Átcsoportosítás
Forintban

Mikulás ruha
Télanyó ruha
Hóember ruha
Égősorok
Mikuláscsomag

40.00020.00020.00080.000100.000Mindösszesen

-13.0000
-20.0000
+33.000-

Ténylegesen
felhasználandó
támogatás
Forintban
27.00020.0000
80.000133.000260.000-

2) Adventi készülődésben való részvétel:
Kellékek
Tevékenység

Megítélt támogatás
Forintban

Átcsoportosítás
Forintban

Adventi koszorú
Megvendégelés

30.00040.000Mindösszesen

-19.000+19.000-

Ténylegesen
felhasználandó
támogatás
Forintban
11.00059.00070.000-

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Irgalmasság Szigete
Jótékonysági Alapítvány kuratóriumát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

B.) Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Balázs Andrea képviselő: mint a kuratórium elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy az
alapítvány 1.200 e Ft-ra pályázott és ebből 1.105.000 Ft lett felhasználva a megjelölt célokra.

A tovább tanulók ösztöndíj igényét nem tudják előre felmérni. A megmaradt 95.000 Ft-ból az
óvoda csoportjai számára fa foglalkoztató játékokat vásárolnának, az iskolásokat egyéb oktatást
segítő eszközök vásárlásával szeretnék segíteni. Az intézmény vezetőkkel egyeztetve lett.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány kérelmével, az kézfelemeléssel jelezze.
Balázs Andrea képviselő, mint a kuratórium elnöke nem kíván részt venni a szavazásban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelme
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány a 35/2019.(III.21.) önkormányzati határozattal megállapított 1.200.000 forint
önkormányzati támogatásból fennmaradó 95.000 forint összeget átcsoportosítsa a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda és a Balla Károly Általános Iskola gyermekeinek
képességfejlesztését szolgáló eszközök vásárlására karácsonyi ajándékozás keretében.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kamerarendszer fejlesztése
Pulisch József polgármester: a távfelügyelet már megvalósult, távolról tudják irányítani,
meghibásodás esetén A fejlesztés abból állna, hogy a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor
utca sarkán lévő közterületi kamerák a jelenlegi 2 db egy darabbal kerülne bővítésre, hogy
mindhárom irány (Temető, Erdészet, Petőfi utca) felé legyen kamerával megfigyelt. Továbbá 3
kamera alá kiegészítő infra reflektor kerülne felszerelésre, hogy éjjel a sötét helyeknél jó
felvételek készüljenek. Az egyik a Vasadi úton, a másik kettő infra reflektor a Kossuth-Petőfi
sarkán kerülne felszerelésre. A közterületi kamerarendszer bővítése (Petőfi utca, Ady Endre
utca), a szabadidőparki kamerarendszer átszerelésre a meglévő rendszerre majd tavasz során
kerül tárgyalásra, mikor a költségvetéssel, és a jövő évi beruházási tervekkel foglalkozunk.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a térfigyelő kamerarendszer bővítésével,
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

137/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer bővítése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő
kamerarendszer bővítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület elfogadja a H-CONTROL Vagyonvédelmi Kft. (1225 Budapest,
Nagytétényi út 225.) térfigyelő kamerarendszer bővítésére adott ajánlatát.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térfigyelő kamerarendszer bővítésére
vonatkozó szerződés aláírására.
3) A Képviselő-testület a kamerarendszer bővítésének fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sebességmérő tábla
Pulisch József polgármester: a hivatal előtt sebességmérő kijelző berendezés felállítására
kerülne sor, mivel itt van az iskola, könyvtár, gyógyszertár, buszmegálló. A hivatal előtti
parkolónál az egyik virágos öbölben lenne az oszlop felállítva, az áramellátás a hivatalból
vételezve. A sebességet a Monor felől érkező autósoknak mérné, a közterületi kamera le tudja
olvasni a sebességet, azt a videó rögzítő tárolja, így a rendőrség részére, ha kérik, akkor átadható
lesz. Pirossal jelzi, hogy lassítson és kiírja, ki mennyivel megy.
Kovács György alpolgármester: a fontos, hogy lehet adatokat kinyerni belőle és visszatartó ereje
is lehet. Párhónap múlva lehet egy statisztikát készíteni, hogy csökkent e a sebesség a táblának
köszönhetően.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a sebességmérő tábla beszerzésével és
telepítésével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Sebességmérő tábla beszerzése és telepítése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a sebességmérő
tábla beszerzésére és telepítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület egyetért a sebességmérő tábla beszerzésével és elfogadja a Speed
Analytics Kft. (2117 Isaszeg, Alkotás utca 57.) sebességmérő tábla telepítésére adott ajánlatát.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sebességmérő tábla telepítésére
vonatkozó szerződés aláírására.
3) A Képviselő-testület a kamerarendszer bővítésének fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Egyebek
Pulisch József polgármester: eddig is 50 e Ft-tal támogatta az önkormányzat a rendőrség
munkáját, most 10 db 5 000 Ft-os tesco utalványt kapnak. A műszaki ügyintézői feladatokat
január 1-től megbízással a nyugdíjba vonult Sáránszky Mária fogja ellátni. Havi 200 000 Ft-ért
és 3 havonta kerülne meghosszabbításra a szerződése.
A doktornő és asszisztense közalkalmazott és most a doktornő szeretne átmenni vállalkozónak.
Bérleti díjat nem fizet sem a fogorvos, sem a Honti doktor, csak rezsit. A doktornő úgy
gondolta, hogy nem fizetne rezsit az orvosi rendelő használatáért. Ha ő nem fizet rezsit, akkor
a másik két orvosnak sem lehet kiszámlázni.
Az orvosi ügyeletért eddig 25 Ft/lakost kellett fizetni most már 54 Ft/lakos kérnek.
Decemberben lesz TÖKT ülés ott is tárgyalni fogják.
A focisták jelezték, hogy a focipálya mellett 4-5 db nyárfát szeretnének kivágni, mivel nem
szépek. Egyben kérik, hogy 8 db oszlopot, amit felállítanak, arra vásároljon az önkormányzat
reflektorokat és azokat szerelje fel, így az esti edzések is megoldottak lennének.
Szécsényi Pálnak december 31-én lejár a megbízási szerződése. Javasolja, hogy június 30-ig
kerüljön meghosszabbításra, mivel az óvodásoknak és iskolásoknak tart foglalkozásokat.
Kovács György alpolgármester: a fiatalok sportolási lehetőségét meg kell tartani. Jó visszajelzés
van a labdarúgásról, ezt életben kell tartani.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Szécsényi Pál megbízásával futball
sporttevékenység szervezésére és sportfoglalkozások bonyolítására, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szécsényi Pál megbízása
sportfoglalkozások bonyolítására

futball

sporttevékenység

szervezésére

és

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szécsényi Pál
megbízására vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület 2020. január 1-2020. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan
megbízza Szécsényi Pál 2200 Vecsés, Tarnóczai utca 6. szám alatti lakost a csévharaszti óvodás
és iskolás futball sporttevékenység megszervezésével és sportfoglalkozások lebonyolításával.

2) A Képviselő-testület Szécsényi Pál részére az 1) pont szerinti feladatok ellátásáért br.
150.000-Ft/hó megbízási díjat állapít meg.
3) A Képviselő-testület a 2) pont szerinti megbízási díjat és járulékait az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: a gyepmester megbízatása is lejár december 31-én. Áfra Veronika
még nem tudta elintézni a kért szakhatósági engedélyeket, de folyamatban van. Javasolja, hogy
2020. március 31-ig kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi gyepmesteri feladatokat ellátó
szervezettel a szerződés.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló
megbízási szerződés meghosszabbításával, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: megbízás gyepmesteri feladatok ellátására
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyepmesteri
feladatok ellátására vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától – 2020. március 31. napjáig terjedő időszakara
vonatkozóan megbízza a TÖVES-GOLD Magánnyomozó és Állatmentő Kft.-t (2230 Gyömrő,
Tövesmajor D. ép. földszint 1., adószáma: 24663735-2-13, képviselő: Aranyi János Sándor)
Csévharaszt lakott területén a gyepmesteri feladatok ellátásával.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló
tagság megszüntetését javasolja, mivel az évek alatt semmilyen támogatás, pályázati forrást
nem kapott község.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesületben fennálló tagság megszüntetésével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2019.(XI.27.) önkormányzati határozat

Tárgy: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló tagság megszüntetése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Csévharaszt Község
Önkormányzata Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló tagsága
megszüntetésére vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Csévharaszt Község Önkormányzatának a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló tagságát az Egyesület Alapszabályának
IV.2 pontja alapján 2019. december 31. napjával megszünteti.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: felvette a kapcsolatot a Gemini TV-el. Ők a falunapról 1 órás
műsort adnának le 50 e Ft-ét és tavasszal 25 e Ft-ért egy fél órás riportot készítenének. A
Williams TV havi díjért készítene riportot, és igen magas havi díjat kellene fizetni. A Kisfaludy
és Akácfa utcában az aszfaltozáskor az útpadka nem készült el melynek árajánlata 4.381 e Ft.
A Kisfaludy utcában lenne repedés javítás, a Gyöngyvirág utcánál a lefordulónál repedés van,
Izabella utcánál süllyedés van és a Zrínyi-Deák utca kátyúzás és a Móra Ferenc utca végén az
út felbontás nem lett helyre állítva.
Kovács György alpolgármester: tél után kell az utakat javítani.
Pulisch József polgármester: tavasszal visszatérnek az útjavítások és padka készítés
tárgyalásához.
Bagó Norbert képviselő: a bolt környékén javulni fog a helyzet, mivel le fogják aszfaltozni.
Pulisch József polgármester: a bank automata kihelyezéséről már az előző ciklusban is volt szó.
Euronet ATM havi 1800 db tranzakciónál már nem kell bérleti díjat fizetni. Azt még le kell
tisztázni, hogy mit számítanak bele a tranzakcióba. Javasolja egy évet vállaljon be az
önkormányzat, ami 2 millió forint kiadást jelentene. Ez idő alatt fellehetne mérni, hogy havonta
mennyi tranzakciót bonyolít le. Ez egy jó befektetésnek bizonyul. A lakosságnak 2 x 150 e Ft-ig a
pénzfelvétel ingyenes.
Pulisch József polgármester: 450 e Ft-ért bútorok lettek megrendelve: napközibe öltöző szekrény,
doktornőnél 2 db szék, egy klasszikus zárható lemezszekrény, a szociális ügyintéző irodájába egy
szekrény. A következő évben a napköziben a konyhán kell burkolatot cserélni, mert gyalázatosan néz
ki.
Pulisch József polgármester: a Szociális Bizottság 2019. november 26-ai ülésén megtárgyalta a szociális
tűzifára beadott kérelmeket és összesen 63 m3 szociális tűzifa megállapítására tett javaslatot a Képviselőtestület felé. Ez viszont 16 m3-rel kevesebb, mint a támogatói okirat szerint kiosztható mennyiség.

Ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetni a megkapott vissza nem térintendő támogatást, megoldási
javaslatot kerestünk.
Keresztény Anikó aljegyző: az egyik megoldás lehet, hogy háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 adnak
a rászorultak részére, vagy a Szociális tűzifa rendeletünkben meghatározott határidőt a szociális tűzifa
támogatás megállapítása iránti kérelmek benyújtására vonatkozóan javasolja meghosszabbítani
december 13-ig.
Kovács György alpolgármester: inkább a határidőt tolná ki, nem támogatja az 5 m3.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
14/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
Naszvadi Sándorné képviselő: a temetőben nagyon sok a gondozatlan, lejárt sírhely. Ez ügyben is
kellene valamit tenni.
Pulisch József polgármester: a most felvett embernek az a feladata a temető nyitás és zárás mellette,
hogy jelezze a sírhely problémákat, melyik elhanyagolt, melyik síremlék mozog.
Kovács György alpolgármester: hétfői napokon egyeztet a polgármesterrel, jegyzővel a hivatali
dolgozókkal. A temető gondnokot ő javasolta. A téli síkosság mentesítéssel kapcsolatban a
vállalkozóval a kapcsolatot felvette és november 1-től készenlétben van. Megfelelő só mennyiség be
van tárolva. A tanyagondnoki szolgálat részére az aggregátor beszerzése folyamatba van.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.
k.m.f.
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polgármester
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