Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2020. március 25-én
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,
Juhász Jánosné jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő, Antal Erzsébet tanácsadó.
Igazoltan távol: Naszvadi Sándorné képviselő.
Hitelesítő: Kovács György alpolgármester.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
Napirendi pontok:
1) A civil szervezetek beszámolói a 2019. évről
Előadó: polgármester
2) A civil szervezetek 2020. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: polgármester
3) Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
4) A 2019. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: jegyző
5) Óvoda nyári zárva tartással, beíratással, nyitva tartással, felvételi körzethatárral
kapcsolatos határozatok meghozatala
6) Csévharaszti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézményei közötti
Munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: polgármester
7) Egyebek
(MFP pályázaton való indulás, HÉSZ módosítás tervezői ajánlat megtárgyalása,
gyepmesteri szerződés hosszabbítása.)
A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: A civil szervezetek beszámolói a 2019. évről
Előadó: Pulisch József polgármester
Balázs Andrea pénzügyi bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
civilszervezetek leadott beszámolóját. A beszámolókat a polgármester és az alpolgármester
részletesen átnézte. A bizottság a Rákóczi Szövetség beszámolóját elfogadta, a Csévharaszt
Községi Sportkör nem megfelelő formátumban készítette el a beszámolt és másolt számlákat
csatolt be, ezért nem fogadták el az elszámolást, hiánypótlást javalonak. A CSASE nyári
táboroztatásra fordította a kért támogatást, a számlák a hivatal nevére szólnak. Az Ősborókás
Nyugdíjas Egyesület beszámolója mindennek megfelelt. Az Irgalmasság Szigete nem eredeti
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számlákat csatolt, hiánypótlásra vissza adva hitelesíteni. A CSÉFE leadott számlái rendben
voltak, de 2018 –ról és 2019-ről pénzmaradvány keletkezett, amivel nem használtak fel,
aminek a visszafizetését kérik. Balla Diákok Egyesület beszámolóját elfogadta, egy számla
2020. évi, de maga a teljesítés 2019-ben megtörtént és a megbízási szerződés is december 31ig szólt. A Régió SC elszámolása teljes körű volt, így elfogadásra került. A Csévharaszti
Polgárőr Egyesület beszámolóját nem fogadta el, mivel a szervezet megszűnt 2019
májusában, így nem volt jogosult a támogatásra, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja a
jogtalanul felvett 600 e Ft támogatás visszafizetését. A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány szintén hiánypótlásra kerül, mivel nem eredeti számlák lettek becsatolva és
hitelesítve. A mentőszolgálat elszámolását elfogadták. A Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület nem adta le a beszámolóját január 31-ig, de felszólításra március 17-én
csatolta másolatban. A Pénzügyi Bizottság így a hiánytalan, alaki és tartalmilag megfelelő
elszámolásokat javasolja elfogadásra, a többi esetben hiánypótlás és hitelesített másolat után
újra tárgyalja a civilszervezetek 2019. évi beszámolóját.
Pulisch József polgármester: a hiánypótlások csak arról szólnak, hogy hitelesíteni kell a
számlákat és be kell mutatni az eredeti számlákat.
Kovács György alpolgármester: minden évben átnézi a leadott beszámolókat, elszámolásokat
és meg teszi az észrevételeit. Általában hiányzott a célszerinti rávezetés a számlákról. A
támogatói szerződés tartalmazza, hogy „a támogató által hitelesített módon” kell a számlákat
leadni, ez nem volt mindenkinek egyértelmű. Ezért javasolja, hogy a támogatói szerződésbe
kerüljön bele, hogy a hivatalban az eredeti számlákat lemásolják, pecsételik és hitelesítik.
Volt olyan, hogy a fénymásolt számlára utólag tollal kerül ráírásra a felhasználási cél.
Számszakilag jók a beszámolók. Egyedül a polgárőrséggel van probléma. Egy nem létező
szervezetnek arra az időszakra, amikor nem létezett nem lehet elszámolni. Amíg létezett
vannak olyan számlák becsatolva amik gyenge minőségű fénymásolatok. Magánszemély
telefonkészülék és internet előfizetési részletfizetési számlák is becsatolásra kerültek, ezek
nem képezhetik az elszámolást. Nincs igazolva, hogy a Polgárőrség használatából ered. A
testületnek döntenie kell a jogtalanul felvett összegről.
Kaszaláné Bán Anikó polgárőr elnök: ez a telefonszám van leadva mindenhol, a polgárőr
egyesület nevén van az előfizetés és nincs benne internet.
Pulisch József polgármester: 2020.02.26-án törölte a törvényszék a polgárőrséget. 2019.
május 23-án jogerőre emelkedett végzésében megszüntette. A támogatási szerződésben benne
van, hogy köteles minden változást 3 napon belül jelezni a szervezetnek. A támogatási
szerződés feltételei nem teljesültek, így a 2019. évben felvett 600 e Ft-ot kötelezettnek vissza
kell fizetnie.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a civilszervezetek 2019. évi beszámolójának
elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: a civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
elszámolásainak elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
- Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
- Ősborókás Nyugdíjas Egyesület
- Csévharasztért Független Egyesület,
- A Balla Diákokért Egyesület,
- Régió Sport Club,
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány,
- Rákóczi Szövetség
2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Csévharasztért Független Egyesület fizesse vissza a 134 905 Ft fel nem
használt támogatást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
képviselő-testület
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csévharaszti Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatás elszámolása
1.) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek
2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásról szóló elszámolást és a Csévharaszti
Polgárőr Egyesület elszámolását nem fogadja el, mivel az egyesület 2019. május 23-án
megszűnt.
2.) Egyben kötelezi a Csévharaszti Polgárőr Egyesületet (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca
120., adószáma: 18669897-1-13, nyilvántartási száma: 13-02-0001906, képviseli: Kaszaláné Bán
Anikó elnök) hogy a 2019. évben jogtalanul felvett 600.000 Ft azaz Hatszázezer forint,

önkormányzati támogatást 30 napon belül fizesse vissza.
Indokolás
Az egyesület bírósági döntés alapján 2019. május hónapban megszűnt, az egyesület vezetője
nem jelentette be a változást, a támogatást teljes egészében felhasználta, így a helyi civil
szervezetek támogatásról szóló 4/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a
képviselő-testület teljes összeg visszafizetéséről döntött.
A képviselő-testület döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, a határozat
csak jogszabálysértés esetben támadható meg bíróságnál.
Határidő: április 30.
Felelős: képviselő testület
polgármester
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2. napirendi pont tárgyalása: A civil szervezetek 2020. évi pályázatainak elbírálása
Előadó: Pulisch József polgármester
Balázs Andrea pénzügyi biz.tag: a jelenleg kialakult járvány helyzet miatt a civilszervezetek
által szervezett programok meghiúsulnak, vagy eltolódnak, ezért a bizottság javasolja, hogy a
májusi képviselő-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra a 2020. évi támogatás, esetleg újra
írják a pályázatban a programokat.
Pulisch József polgármester: a szervezetek főleg táborok szervezésére kérték a támogatást, de
most nem lehet tudni, hogy meg valósulhatnak e. Az igényelt támogatási összegek már most
nem reálisak, ezért az írásban kiadott előterjesztés visszavonásra kerül a jelenlegi
körülmények miatt.
Pulisch József polgármester: aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek 2020. évi
pályázatainak elbírálására most ne kerüljön sor, azt halasszuk későbbre és adjunk lehetőséget
a pályázatok módosítására az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020.(03.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: a civil szervezetek 2020. évi pályázatainak elbírálása
1.) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2020. évi
beadott pályázatának megtárgyalását elhalasztja a kialakult járvány helyzet miatt.
2.) A képviselő-testület kéri a civilszervezeteket, hogy vizsgálják felül a beadott pályázatukat
és szükség szerint módosítsák.
Előreláthatólag májusi testületi ülésen a képviselő-testület tárgyalja a civil szervezetek 2020.
év pályázatait.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester
3. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: az önkormányzat ebben az évben nem indít közbeszerzési
eljárásokat. Viszont hiába nincs, közbeszerzési tervnek lennie kell, ezért a mulasztásos
törvénysértés elkerülése végett javasoljuk a nemleges 2020. évi közbeszerzési terv
elfogadását.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csévharaszt Község Önkormányzat
2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló határozatot, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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19/2020.(03.25.) számú határozata
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. napirendi pont tárgyalás: A 2019. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés
elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Balázs Andrea pénzügyi bizottsági tag: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2019. évi belső
ellenőrzésről szóló beszámolót, ez már egy megtörtént dolog, észrevétel nem volt, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Pulisch József polgármester: a Vincent-Auditor Kft. végzi évek óta a belső ellenőrzést. Jelzi a
hiányosságokat, hibákat és azok korrigálásra kerülnek.
Kovács György alpolgármester: a belső ellenőrzést végző cég átnézi a hivatal tevékenységét,
törvényességet felügyeli. Hiányosságokra felhívja a figyelmet illetve pontosít. Örül, hogy két
kisebb hiányosságot tapasztalt csak.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a belső ellenőri 2019. évi összefoglaló
jelentést, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2020.(03.25.) számú határozata
Tárgy: a belső ellenőri 2019. évi összefoglaló jelentés elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) Csévharaszt Községre vonatkozó 2019.
évi, éves belső ellenőri összefoglaló jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. napirendi pont tárgyalása: Óvoda nyári zárva tartással, beíratással, nyitva tartással,
felvételi körzethatárral kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Pulisch József polgármester
A) Óvodai beiratkozás:
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Pulisch József polgármester: az intézményvezetővel egyeztetve lett. Nyáron 20 napot zára tart
az óvoda, de sajnos most más a helyzet, mivel már most zárva van. Beíratás ideje nem
változik, marad április 20-21. Valószínű lehet majd elektronikus úton is beíratni, de ennek a
módját még ki fogják dolgozni, erről a szülők időben fognak értesülni. Továbbra is marad a 3
csoport, maximális létszám 75 fő. Ha a következő nevelési évben szeretné a gyermekét
óvodába íratni, akkor már most jelezze az óvodába. Erre azért van szükség, hogy lehetőség
szerint helyi gyerekekkel töltsék fel a létszámot. A nyitva tartás változatlan lesz: reggel 6,00 –
17,00 óráig.
Balázs Andrea képviselő: nyári zárva tartást most ne tárgyalják, mivel már most szabadságon
vannak a szülők, tehát már július hónapra nem marad szabadságuk.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a 2020/2021. óvodai nevelési évre
történő beiratkozási időpontok meghatározásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020.(03.25.) számú határozata
Tárgy: a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozási időpontok meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. óvodai nevelési
évre történő beíratások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2020. április 20. (hétfő) 8:00 órától – 16:00 óráig
2020. április 21. (kedd) 8:00 órától – 16:00 óráig
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
B.) Óvodai csoportok száma:
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a 2020. nevelési évtől az óvodában
indítható csoportok számának engedélyezéséről szóló határozatot, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: a 2020. nevelési évtől az óvodában indítható csoportok számának engedélyezése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvodában a 2020. nevelési évtől kezdődően 3 csoport indítását
engedélyezi. Csoport bővítés vagy csökkentés esetén külön határozatot hoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
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C.) Felvételi körzet:
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározásával, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének
meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvodában a 2020. nevelési évtől kezdődően a felvételi körzetét
Csévharaszt község közigazgatási területében határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető
D.) Nyári zárva tartás:
Pulisch József polgármester: egyetért Balázs Andrea képviselő indítványával, ezért módosítja
a kiadott határozati javaslatot és kéri, hogy azt fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: óvodai nyári zárva tartás engedélyezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, a kialakult
rendkívüli helyzetre való tekintettel a kiküldött határozati javaslatot az óvoda nyári
zárva tartására vonatkozóan nem fogadja el, a helyzet normalizálódása után újra
tárgyalja az óvoda zárva tartását.
2) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt arra, hogy a szülőket a döntésről
tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, óvodavezető

E.) Óvoda nyitvatartási rendje:
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
nyitvatartási idejének meghatározásával, az kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási idejének meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83.§(2) bekezdésének b) pontja alapján a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási idejét a 2020. nevelési évtől kezdődően az alábbiak
szerint határozza meg:
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00 órától – 17:00 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

6. napirendi pont tárgyalása: Csévharaszti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati
intézményei közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése végett a
Munkamegosztási megállapodásokat aktualizálni kell – a Munkamegosztási megállapodásban
meghatározott feladatok ellátására a Csévharaszti Polgármesteri Hivatalt kell kijelölni 2020.
január 01-től. Az adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal és
a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda közötti Munkamegosztási megállapodást, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda (2212. Csévharaszt, Ady Endre utca 52.) részére – a
Munkamegosztási megállapodás 1.1 pontjában meghatározott feladatok ellátására a
Csévharaszti Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő
Napközi Otthonos Óvoda és a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási
megállapodást – mely Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete – megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal és
a Községi Könyvtár és Közösségi Ház közötti Munkamegosztási megállapodást, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház (2212. Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/C.) részére – a Munkamegosztási
megállapodás 1.1 pontjában meghatározott feladatok ellátására a Csévharaszti Polgármesteri
Hivatalt jelöli ki.
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház és a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási
megállapodást – mely Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete – megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
(MFP pályázaton való indulás, HÉSZ módosítás tervezői ajánlat megtárgyalása, gyepmesteri
szerződés hosszabbítása.)

A.) Pulisch József polgármester: faluprogram keretben pályázni lehet járdaépítésre, aszfaltos
út felújítására, kulturális civilház felújítására. Sajnos nem lehet látni, hogy fog-e működni ez a
pályázat, lesz-e rá fedezet, mivel itt vannak terveztetési és pályázatírói költségek is.
Figyelembe veszik az adó-erőképességet, tehát nem biztos, hogy Csévharaszt nyer a
pályázaton. Akácfa utca közművekkel el van látva, építkezni fognak, tehát azt el lehetne látni
aszfalttal. A Jókai utcára egy új aszfalt kellene. Dózsa György utcától a Zrínyi utcáig a Deák
Ferenc utcáig terjedő összekötő szakasz is szóba került, de a probléma, hogy ott csak egy
keskeny csík az önkormányzat tulajdona a többi a Nyáry Pál Szövetkezeté, tehát a pályázati
határidőbe nem férne bele a tulajdon viszonyok rendezése.
Bagó Norbert képviselő: már többször volt szó arról, hogy a járdaépítését is támogatni
kellene.
Pulisch József polgármester: 5 millió forint lenne járdaépítésére, ami nem nagy összeg, nem
biztos, hogy érdemes pályázni. Tervezőt kell keresni az állami út esetében (Kossuth Lajos
utca), most nehézkes az intézése.
Kovács György alpolgármester: a beadási határidő május 8. de meg kellene próbálni.
Lakossági igény van az utakra és a járda is égető probléma. A Kossuth Lajos utcára az
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engedélyek beszerzése nehéz, de meg kell próbálni és sikeres pályázat esetén az
önkormányzati utaknál fel lehetne használni.
Pulisch József polgármester: 2,5 millió forint van betervezve a Kossuth Lajos utcának a CBAtól a Csillagsarokig járda építésére. A CBA előtti kis rész az önkormányzat tulajdona.
Balázs Andrea képviselő: pályázatírás nagyságrendileg mennyibe kerül? 2022. a
megvalósulása a pályázatnak, addig meg tud valósulni.
Pulisch József polgármester: pontos összeget nem tud mondani a pályázatírásra, mivel 5 éves
szerződés van a jelenlegi pályázatíróval. Az orvosi eszközökre beadott pályázat már
megvalósult. Terveztetésre nem tud árat mondani, de kér be árajánlatot és megküldi a
képviselőknek. Közösségi házra április 1-től lehet pályázni, a Nyáregyházi út 46. szám alatti
ingatlant fel lehetne újítani. Nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés energetikai beruházás. A
beadási határidő május 22.
Kovács György alpolgármester: egy szakemberrel fel kell mérni az ingatlan állapotát, és ha
van reális esélye a felújításnak, akkor meg kell próbálni
Pulisch József polgármester: a műszakis kolléga felméri az épület állapotát és költségvetést is
készít.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: Deák-Dózsa utcát összekötő út nem hosszú szakasz, le
lehetne aszfaltozni, nagyon sokan ott járnak dolgozni a volt állami gazdaság területén működő
cégekhez.
Pulisch József polgármester: nem reális az esélye, hogy ott a tulajdoni viszonyokat rendezni
lehet ilyen rövid idő alatt. A Kossuth Lajos utcában a járdát fel lehetne újítani.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az MFP pályázaton az
önkormányzat elinduljon az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2020.(03.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: döntés a Magyar Falu Program keretében pályázatokon való részvételről
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című MFP-ÖTU/2020. azonosító számú pályázaton való
részvételt támogatja, azon indulni kíván. Útépítés az Akácfa utca folytatás, útfelújítás Jókai utca az
Ady-Kossuth Lajos utca között.
2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” című MFP-BJA/2020. azonosító számú pályázaton való
részvételt támogatja, azon indulni kíván az alábbiak szerint:
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- Kossuth Lajos utcának a Jókai utcától a Csillagsarokig terjedő szakasza.
- Rákóczi- Ady- Iskola utca.
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében az „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” című MFP-KTF/2020. azonosító számú pályázaton való részvételt
támogatja, azon indulni kíván a Nyáregyházi u. 46. szám alatti ingatlan felújítására.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a támogatási kérelmet benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
polgármester

B.) Pulisch József polgármester: a focipálya melletti területnél a 2 db önkormányzati telek
van. Ez a terület sport területként szerepel a HESZ-ben, így a telkek nagysága nem felel meg,
ezért kell a HESZ módosítás. Az egész eljárás nem olcsó, az eddigi módosításokat is a
Völgyzugoly Kft végezte és küldte meg a módosítást 16 szakhatóságnak. Ez a két telek lesz
fedezete a focipálya melletti terület megvásárlásának, amire az önkormányzat az elővásárlási
jogot már rájegyeztette.
Bagó Norbert képviselő: elég magas a tervező cég ajánlata.
Antal Erzsébet tanácsadó: A HESZ felülvizsgálatánál ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot.
A rész munkarészeket is ők készítették. Tervezői szerződésként nem tartja magasnak az
ajánlatot.
Bagó Norbert képviselő: lakókonténer teljes tiltását nem érti. Csak a főútvonal mentén tartaná
indokoltnak, máshol lehetne, mivel van igény a konténer házakra. Van, akinek csak erre van
pénze, lehetősége.
Antal Erzsébet tanácsadó: lesz lakossági fórum, településképi és építési szabályzatot egybe
kell nézni.
Kovács György alpolgármester: nem olcsó a 900 e Ft+áfa. Minden szakhatósággal egyeztetni
kell, de a község érdeke, hogy elkészüljön. Ebből a település profitál. Településképi vélemény
szabályozza a lakókonténer építését. Vannak védett utcák a községben, ahol elég szigorúak a
szabályok. Az egyeztető fórumon el lehet mondani a véleményeket, javaslatokat.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki egyetért HESZ módosítással az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (03.25.) önkormányzati határozata
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Tárgy: településrendezési eszközök módosításának elhatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület elhatározza Csévharaszt Község Önkormányzat településrendezési
eszközeinek módosítását.
2) A Képviselő-testület elfogadja a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. (2083
Solymár, Bimbó utca 20. képviseli: Ferik Tünde ügyvezető) településrendezési eszközök módosítására
vonatkozó ajánlatát és egyben megbízza a komplex – ajánlat szerinti – módosítási tervdokumentáció
elkészítésével.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és
Tervező Kft. szerződésének aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

C.) Gyepmester
Pulisch József polgármester: március 31-én lejár a gyepmesterrel a szerződés: ez egy kötelező
ellátandó feladat, ezért javasolja, hogy szeptember 30-ig kerüljön meghosszabbításra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2020. (03.25.) önkormányzati határozata
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. április 1. napjától – 2020. szeptember 30. 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: 2020.április 1.
Felelős: polgármester
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Pulisch József polgármester: a kialakult helyzet miatt a végrehajtások felfüggesztésre
kerültek. A munkáltatók erről értesítést kaptak. A játékok alá az ütéscsillapítóra az árajánlat
megérkezett, meg is lett rendelve, jövő héten le is gyártják. az e.on-tól a szerződés
megérkezett 180 nap alatt elvégzik a lámpatestek cseréjét, bővítését. A Nyáregyházi úton 4 db
oszlop kerül elhelyezésre. Az egész fejlesztés 15 éves részletben kerül kifizetésre.
Polgárőrség
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület tekintélyét csorbítja a polgárőrségnél
kialakult helyzet, elveszett a bizalom. A képviselő-testület nem szólíthatja fel az elnököt,
hogy mondjon le, de jelezheti, hogy a képviselő-testületi tagságáról mondjon le. Tekintettel a
helyzetre a szociális bizottság elnöki tisztségéről felmenti és egyben Balázs Andrea képviselőt
felkéri, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségét lássa el.
Kovács György alpolgármester: Nem érti miért nem jelezte, amikor megtudta, hogy kialakult
egy jogi helyzet. Átverte a képviselő-testületet és a polgárőrség tagjait is, akik mellette álltak.
A lakosságot sem tájékoztatta. Polgármester már tájékoztatta a lakosságot, amit a polgárőrség
elnöke sérelmezett. Az elkövetett dolog nem fér össze a képviselői munkával. A továbbiakban
nem tud bizalommal lenni és a képviselő-testület tekintélyének megóvása miatt is megkéri,
hogy mondjon le képviselői megbízatásáról. A képviselőtestületnek véleményt kell
nyilvánítania ebben az ügyben. A polgárőr autót pedig helyezzék egy önkormányzati területre
és zárják le. Az önkormányzat támogatásából vásárolta a polgárőrség, igaz nem az
önkormányzat tulajdona.
Kaszaláné Bán Anikó polgárőrség elnöke és képviselő nem kíván válaszolni.
Bagó Norbert képviselő: eddig bizalommal volt a képviselő társával, de most ez megingott,
megszakadt. A gépkocsi legyen önkormányzati területen elhelyezve.
Balázs Andrea képviselő: fél attól, hogy ez az ügy minden képviselőre rosszfényt fog vetni,
mivel az egész testületet érinti. Javasolja, hogy mondjon le a képviselői mandátumáról.
Pulisch József polgármester: nagyon kellemetlen a helyzet, mert az elmúlt 5 év alatt jól
dolgoztak együtt. Javasolja, hogy mérlegelje a helyzetet az elnök asszony.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozat az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat 35§ (5) szoc.bizottság elnökét felmenti bizottsági tagsága
alól és felkéri Balázs Andrea képviselő
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (03.25.) önkormányzati határozata
Tárgy: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének felmentése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 35.§. (1) bekezdése
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szerinti Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségéből felmenti Kaszaláné Bán
Anikó települési képviselőt, és a bizottsági tagságát is megszünteti, egyúttal Balázs Andrea
települési képviselőt megválasztja a bizottság elnökének.
Megbízza a polgármestert, hogy a változásról az érintetteket értesítse, egyúttal megbízza a
jegyzőt, hogy az SZMSZ 2.sz. függelékét a fentiek szerint módosítsa.
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: képviselő-testület
polgármester,
jegyző

A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, Pulisch József polgármester
megköszöni a megjelenést az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2020.április 06.

Pulisch József
polgármester

Juhász Jánosné
jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő

Hitelesítő:
Kovács György
alpolgármester
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