Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2019. december 18-án
megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester, Bagó Norbert
képviselő, Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó képviselő, Kaszaláné Bán Anikó képviselő,
Naszvadi Sándorné képviselő.
Hitelesítő: Bagó Norbert képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van mindenki.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kiküldött napirendi pontokat a módosítás nélkül
elfogadta.
Napirend:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
2.) Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2019. évi működéséről
Előadó: polgármester
3.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
Előadó: polgármester
4.) Tájékoztató a 2019. II. félévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
5.) 2017. évtől fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
6.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről
Előadó: polgármester
7.) A képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: polgármester
8.) Rendezvénynaptár 2020.
Előadó: polgármester
9.) Előterjesztés orvosi ügyelet 2020-tól történő díjkiegészítéséről
Előadó. polgármester
10.) Előterjesztés bankautomata üzemeltetésére
Előadó: polgármester
11.) Előterjesztés használt VW tehergépjármű vásárlására
Előadó: polgármester
12.) Egyebek

Naszvadi Sándorné pü.biz. elnök: minden képviselő és nem képviselő bizottsági tag is
határidőre leadta a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát.
1. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: összességben elmondható, hogy a gazdálkodás jól teljesült,
takarékos gazdálkodás volt ebben az évben is. Vannak olyan megkezdett beruházások, amik
ebben az évben pénzügyileg nem fog teljesülni. Ilyen a vízmű vastalanító be volt tervezve, de
csak az első negyedévben fog megvalósulni. Az útépítések a nyáron megvalósultak és
kifizetésre is kerültek.
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót. Nagyon részletes írásos tájékoztatót kaptak, amiből kiderül, hogy sok
kintlévőséget sikerült behajtani. A lakosság sajnos nem vette igénybe az újszülöttekre adható
helyi támogatást és a lakásépítési támogatást sem. A jövőben jobban kell ezekről a
lehetőségekről tájékoztatni a lakosságot.
Kovács György alpolgármester: a bevételi oldal tekintetében jók a mutatók. Az adó bevételek
jól alakultak. Növelte a bevételt a kitermelt fa eladásából származó 20 millió forint is.
Kiegyensúlyozott a biztonsági tartalékra törekvő a költségvetés. A gyepmesteri
tevékenységnél a havi 100 000 Ft igen magas összeg, ezért gazdaságosabb megoldást kell a
jövőben keresni.
Pulisch József polgármester: március 31-ig került meghosszabbításra a jelenlegi
gyepmesterrel a szerződés. A helyi vállalkozó addig beszerzi a szükséges engedélyeket.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csévharaszt Község Önkormányzat
2019. I. –III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. I. –III. negyedévi
gazdálkodásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Csévharaszt Község Önkormányzat 2019. I-III negyedéves költségvetési gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: A társulás elsődleges feladata a társulás tagjait alkotó 101
településen ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása. Társulási tanács
működik 13 fővel, ők végzik az érdemi munkát. A TÖKT ülésen átbeszélik a DTK ülésen
halottakat.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
szóló beszámolót az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
144/2019. (XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Pulisch József polgármester

és

Pulisch József polgármester: a lakosság szám került javításra ez alapján lett a táblázatban a
szavazati arányszámok feltűntetve, valamint a polgármester változások kerültek átvezetésre.
.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
145/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása módosítására vonatkozó polgármesteri előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a 2019. II. félévi lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: táblázatos formában kerül bemutatásra, hogy a második félévben
hozott határozatok végrehajtása hol tart. Az önálló polgármesteri hivatal törzskönyvi
bejegyzése is megtörtént. Az ingatlan elővásárlási jogot illetően az egyik tulajdonosnak
kiküldött megkeresés visszajött, a posta nem tudta kézbesíteni.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a 2019. II. félévi lejárt határidejű
önkormányzati határozatokról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
146/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2019. II. félévi lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019.II. félévi lejárt
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5. napirendi pont tárgyalása: 2017. évtől fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester

Pulisch József polgármester: minden évben decemberben kerül megállapításra a következő
évben fizetendő díjak. Ebben az évben a Csiló és Társa kft jelezte 4 %-os emelési szándékát.
Az emelés minden étkezési típusra vonatkozik. A szülők csak a nyersanyagnormát fizetik, az
önkormányzat fizeti a rezsi költséget. 10 %-ig lehet közbeszerzés nélkül módosítani a
szerződést, csak a közbeszerzési közlönyben kell közzétenni, melynek költsége 100 000 Ft. A
következő emelésre csak 2021. júniustól lehet számítani, mivel a szerződés akkor jár le és
akkor kerül közbeszerzési eljárás kiírásra.
Naszvadi Sándorné képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2017.évtől fizetendő
díjakról szóló rendelet módosítást és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A
felmerült minőségi problémák miatt az üzemeltetőnek és az intézményvezetőknek le kell ülni
és megoldást kell találni a minőség javításra.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a 2017. évtől fizetendő díjakról szóló
rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2017. évtől fizetendő díjakról szóló 10/2016.(XI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva/

6. napirendi pont tárgyalása: tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben meghozott
döntéseiről
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: Évente összesen 28.500 Ft-ot lehet átmeneti segély keretében
adni egy személynek. A polgármester átruházott hatáskörben döntött az eseti rendkívüli
települési, a gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott eseti települési, temetési támogatás,
illetve az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapításáról. Vannak, olyan ügyek
melyekben a szociális bizottság dönt. Elmondható, hogy a településen ellátatlan személy
nincs.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a polgármester átruházott hatáskörben
meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
147/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: a polgármester átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló tájékoztató
elfogadása

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2019.
évi, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont tárgyalása: A képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: minden hónap utolsó szerdáján kerülnek megtartásra a
képviselő-testületi ülések. Júliusban és augusztusban nincs betervezve ülés, de ha az ügy úgy
kívánja lehet rendkívüli ülés. A pénzügyi bizottság a képviselő-testületi üléshez fog igazodni.
A szociális bizottság munkája független a többi bizottságtól, a kérelmektől függően havonta,
hétfői napokon tartja üléseit. A most kiküldött napirendi pontok csak tájékoztatóak, ettől
eltérés lehet.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a képviselő-testület 2020. évi
munkatervével, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a határozat melléklete
szerinti tartalommal - a 2020. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. napirendi pont tárgyalása: Rendezvénynaptár 2020.
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a kulturális kerekasztal megbeszélésen elhangzottak alapján
elkészült a 2020. évi rendezvénynaptár, mely megküldésre került az érintett civil
szervezeteknek is. Azok az események kerültek feltüntetésre, amik nyilvánosak. Június 15-től
vannak a nyári táborok és július 25-ig tartanak.
Kovács György alpolgármester: ezek a táborok ingyenesek és egész nyáron le lesznek foglalva
a gyerekek, felügyelet alatt lesznek.
Pulisch József polgármester: a civilek ez alapján készítik el a támogatási igényüket.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: a falunap augusztus 8-án kerül megrendezésre. Már délelőtt
sztárok fognak fellépni, mivel 11 órától a színészválogatott fog focizni a helyi csapattal.

Délután 15 órától a gyerekeknek ad műsort a Bóbita együttes. 16 órától a Hunkun dance
együttes, majd 19 órától Nótár Mary, lehetne Kocsis Tibor is, ő ráér ezen a napon. A köztes
időre kellene még fellépőt keresni. Azt tudni kell, hogy a jobb csapatok csak élő koncertet
adnak.
Balázs Andrea képviselő véleménye, hogy minden korosztály igényét ki kellene elégíteni.
Bagó Norbert képviselő: Zoltán Erikának van egy neve, akit az idősebb korosztály ismer.
Kovács György alpolgármester: pénzügyileg egy tól - ig határ került meghatározásra? Minden
korosztálynak nem lehet eleget tenni.
Pulisch József polgármester: eddig még nem lett.
A képviselők hosszas megbeszélés végén megbízták Bagó Norbert képviselőt, hogy a 17 -18
óra közötti programra a Kozmix, Groovehouse, Tóth Vera, Burai Krisztián, Manuel
megkérdezni.
Kovács György alpolgármester: Zoltán Erika nagyobb tömeget mozgat meg, mint a Kozmix,
pontos árak megjelölésével kérjük a programokat.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Csévharaszt Község Önkormányzat
2020. évi rendezvény naptárát, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
149/2019.(XII.18.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2020. évi rendezvény naptára
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja – a
határozat melléklete szerinti – 2020. évi rendezvény naptárat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés orvosi ügyelet 2020-tól történő
díjkiegészítéséről
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Monor és Térsége
Kistérségi Önkormányzati Társuláson belül biztosítja az Emergency Service Kft a szolgáltató
által.
Az ügyeletet ellátó orvosok döntően a körzet háziorvosaiból kerültek ki régebben, most
viszont távolabbról kell orvosokat idehozni, hogy az ügyeleti szolgáltatást biztosítani tudják.
A kórházakban dolgozó orvosok, háziorvosok bére illetve finanszírozása jelentősen
megemelkedett, aminek következtében ügyeletet is megemelt munkadíjjal vállalnak. Ezt az

összeget már nem tudják kigazdálkodni az állami normatívából. A különbözetet a társulásban
résztvevő önkormányzatok fizetik lakosság arányosan. Az önkormányzati hozzájárulás a
jelenlegi 25 Ft/lakos mértékről 52 Ft/lakosra emelkedik, de ha Pánd község is Monorhoz
csatlakozna, akkor ez az összeg csökkenni fog.
Kovács György alpolgármester: valóban kevesebb lenne a hozzájárulás, de akkor nagyobb
lenne a lefedett terület is és nagyobb lenne a leterheltségük is.
Pulisch József polgármester: az orvosi ügyeleti óradíjak nagyon megemelkedtek és az orvosok
diktálják az árakat. Kevés az orvos, nincs konkurencia.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja az orvosi ügyelet 2020-tól történő
díjkiegészítését, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
150/2019.(XII.18.) 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 2020. január 1-től 52 Ft/lakos/hó
önkormányzati hozzájárulással támogatja a háziorvosi ügyeleti ellátás működését.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről tájékoztassa a
kistérségi társulás elnökét.
Határidő: azonnal
felelős: polgármester

10. napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés bankautomata üzemeltetésére
Előadó: polgármester
Pulisch József polgármester: a novemberi képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület
tárgyalta a bankjegykiadó automata kihelyezésének a lehetőségét. Kint volt az ATM
üzemeltető telepítési ügyintézője, és felmérésre került a telepítés helye, technikai
megvalósítása. A könyvtár előtt lenne, ott a kamerás megfigyelés is megoldott. Csak készpénz
felvételre lesz lehetőség. A megállapodás 1 + 1 évre kerülne megkötésre.
Naszvadi Sándorné képviselő: kettő pénzfelvétel ingyenes, a többi mennyibe kerül? Ha fel
akarják törni ki a felelős?
Pulisch József polgármester: igen 2 készpénz felvétel, összesen 150 e Ft-ig ingyenes, a többi a
banktól függ, aki kiadta a kártyát, meg kell nézniük a szerződést a lakosoknak. Az
önkormányzatnak ez évi bruttó maximum 2 millió forint kiadást jelent, ha több a használat,
akkor kevesebb.

Kovács György alpolgármester: ez egy plusz kiadás lesz az önkormányzatnak, de ez szükséges
befektetés. A könyvtár előtti rész tökéletes, mivel a kamera látószögében benne van. A szerződésben
is benne van, hogy a tőlünk telhetően kell biztosítani a biztonságot.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a bankjegykiadó automata használati
megállapodással, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Euronet Banktechnikai
Szolgáltató Kft által ATM bankjegykiadó automata üzemeltetésére adott ajánlatot és az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft (1123
Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-09-680790, adószám: 11873611-2-43) mint „Euronet”
fél által becsatolt Használati megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11. napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés használt VW tehergépjármű vásárlására
Előadó: polgármester
Kovács György alpolgármester: Lehetőség van, hogy egy jó műszaki állapotú, megfelelő méretű
használt VW típusú kisteherautó megvásárlására. 2021-ig érvényes műszakival rendelkezik, egy nagy
szervizet kell rajta elvégezni. A jelenlegi Nissan kisbusz műszaki vizsgája a jövő nyáron lejár, és
olyan állapotban van, hogy nem gazdaságos a további fenntartása, és üzemeltetése. A megvásárlandó
kisteherautó méretében ideális a településen jelentkező munkák segítésére, 6 személyes kialakításával
tökéletes az emberek szállítására a munkaterületre. Az ára is kedvező, a költségvetésben rendelkezésre
áll a kialkudott vételár, azaz 2 millió 45 e Ft. A Nissan kisbuszt az év elején értékesíteni lehetne.
Balázs Andrea képviselő: másik autót is megnéztek?
Kovács György alpolgármester: nem, de nem is került lefixálásra. A használt autó internetes felületen
is meg lehet nézni, az ilyen típusú autók mennyibe kerülnek.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: platós autó, tehát a rendezvényeken is nagy hasznát tudják venni,
valamint nyári időszakban a fűkaszákat is könnyen tudják szállítani.
Naszvadi Sándorné képviselő: az alpolgármester utána járt, átnézte az autót, támogatja a vásárlást.
Vonóhorog van rajta?
Pulisch József polgármester: nincs, az lesz a következő lépés. A VW Crafter most lett 395 e Ft-ért
javíttatva (fékcsere, önindító csere…) Eddig sajnos nem volt gazdája, januárban szabályzatban lesz
rögzítve, hogy ki használhatja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Tárgy: használt VW kisteherautó megvásárlása
1.) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a
használt Volkswagen Transporter tehergépkocsit (alvázszám: VW1ZZZ7JZ8X020800).
2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szükséges pénzforrást
a költségvetés tartalékának a terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. napirendi pont tárgyalása: egyebek
Pulisch József polgármester: a gyermek pszichológus 5000 Ft/óra díjért, havi 4 órában lesz az
óvodában és az iskolába. Ha nincs rendkívüli riasztás, akkor havonta egyszer előadást tart vagy az
oviban vagy az iskolában. Tájékoztatásként elmondja, hogy a szociális tűzifa januárban kerül
kiosztásra. Megérkezett az új díszkivilágítás 1 millió 8 e Ft-ért, megvásárlásra kerültek az adventi
gyertyák a 4 db 250 e Ft és 3 db használt motívumot is sikerült vásárolni 105 e Ft-ért. A régi színes
díszvilágítást év elején megpróbálják értékesíteni. A focipályánál lévő 4 db fa kivágásra kerül. A
focipályánál a lámpaoszlopok felállításra kerültek, még a földmunkák vannak hátra, hogy a vezetéket
át tudják vinni. Sebességmérő felállításához kell egy oszlop, ahhoz viszont engedélyek kellenek,
mivel az út a közút a tulajdonos. Gyalogátkelőhely meg van terveztetve. Az E.on az egész településen
felmérte a közvilágítást és készítik a terveket a korszerűsítésre és egy 15 éves üzemeltetési szerződésre
tesznek ajánlatot.
A közúttal meg kell hosszabbítatni a buszperon és gyalogátkelő engedélyét. A kamera bővítése
rendszer áthúzódik januárra. Örvendetes, hogy az évekig félkész 4 lakásos épületek tovább épülnek.
Kovács György alpolgármester: a szociális kerekasztal ülését megtartották decemberben. A szociális
kerekasztal kötelező minden 2000 fő feletti településen. Az ülést az alpolgármester hívja össze és
vezeti és a szakemberek, civil szervezetek vezetői vesznek részt rajta. Most a gyermekvédelem volt a
fő téma. Vannak hiányosságok a fejlesztő pedagógust illetően, de már történtek előre lepések. Javult a
szociális helyzet a községben mélyszegénység nincs.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódott.

Csévharaszt, 2020.január 6.
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