Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2020. február 26-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, Juhász Jánosné jegyző helyettesítésével megbízott
köztisztviselő, Antal Erzsébet jogi tanácsadó.
Hitelesítő: Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van mindenki.

Napirendi pont:
1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Pulisch József polgármester
2.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi munkájáról
Előadó: Pulisch József polgármester
3.) Képviselő-testület 2020-2024-ig tartó Gazdasági Programjának megtárgyalása
Előadó: Pulisch József polgármester
4.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
5.) Döntés a település teljes körű közvilágítás korszerűsítéséről
Előadó: Pulisch József polgármester

1.) napirendi pont tárgyalása: az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelete
módosítása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a pénzügyi bizottság és a képviselő testület is egy részletes írásos
előterjesztést kapott. A december 31-i tényleges állapotnak megfelelően történtek a
hozzáigazítása a költségvetési rendeletnek. A képviselő-testület a 11/2019. (IX.27.) számú
rendeletével módosította a 2019. évi költségvetését, melyben a települési önkormányzat 2019.
évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 530.065 e Ft-ban, a
konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 468.302 e Ft-ban állapította meg.
Az éves gazdálkodás az önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot
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állapítottak meg. A pótelőirányzatok összegével az önkormányzatnak és intézményeinek a
bevételi előirányzatok megemelésével egy időben a kiadási oldalt is korrigálnia szükséges.
Minden kiadáshoz rendezni kell az előirányzatokat és minden kiadáshoz
kötelezettségvállalásnak kell tartozni. Ezen előírásoknak való megfelelés céljából minden
melléklet 6. oszlopa tartalmazza a saját hatáskörben tehető módosításokra vonatkozó
javaslatokat.
Naszvadi Sándorné képviselő: ez egy végrehajtott dolog, számszakilag lett kiigazítva. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Pulisch József polgármester: kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a 2019. évi költségvetési
rendelet módosítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendelete, a 11/2019.(IX.27.) önkormányzati
rendelettel módosított, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2.) napirendi pont tárgyalása: Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi
munkájáról
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a beszámolóból kiderül, hogy csökkentek a kintlévőségek a
tavalyi évben kiküldött behajtásoknak köszönhetően. Azoknál a cégeknél melyek
menetközben felszámolódtak, sajnos elévül az adótartozás. A NAV felé, ha lehet, még
elküldésre kerülnek, hogy köztartozásként behajtsák. Magánszemély esetében könnyebb
letiltani, a munkahelyeket megkeressük a letiltással.
Naszvadi Sándorné képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja az önkormányzati adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
Kovács György alpolgármester: az adó befizetések jól teljesültek. Jelentős volt a behajtás, de
még van 8 millió forint kintlévőség. Ebben van sajnos, ami már elévült. A behajtásokat
továbbra is folytatni kell.
Pulisch József polgármester: a gépjárműadó esetében a forgalomból való kivonásnak nagy
ereje van, az iparűzési adót a legnehezebb behajtani.
Pulisch József polgármester: kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az önkormányzati
adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020.(02.26.) számú határozata
Tárgy: az adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja az
önkormányzati adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok további csökkentése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: jegyző
3.) napirendi pont tárgyalása: Képviselő-testület
Programjának megtárgyalása
Előadó: Pulisch József polgármester

2020-2024-ig

tartó

Gazdasági

Pulisch József polgármester: ez egy vázlat, hogy merre legyenek fejlesztések. Az egész egy
helyzet felméréssel kezdődik. A település lélekszáma nő, de sajnos öregedés nem állt meg
reméljük, hogy az új beköltöző lakosok révén változás áll be. Az iskolába az aulát kellene
újból burkolni. A tornatermet is folyamatosan karban kell tartani. Óvoda maximális
kapacitással működik, de új óvoda építését nem tartja reálisnak a következő 5 évben. Az
intézmények megfelelő állapotban vannak. Kossuth Lajos utca felújítása nagyon indokolt
évek óta, de nem az önkormányzat tulajdona, így az önkormányzat csak hozzá tud járulni a
felújításhoz. Az utcák aszfaltozásával jól áll a község A Deák Ferenc utcát kell folytatni a
Dózsa György utcáig és az Akácfa utca vége illetve a Balla köz nincs leaszfaltozva. Szintén
prioritást élvez a Kossuth utca járda építése. A közvilágítás is fejlesztésre kerül illetve
lámpatestek kerülnek cserére. Sportpálya telek vásárlásával egy egységes terület kerül
kialakításra. Előtérbe kerül a település zöldítése, fásítás. Az iskola mögött, az egészségház
mellett egy rendezett parkoló kerül kiépítésre. A kerékpárút kiépítése a szomszédos
települések felé egy közös érdeknek kell lenni. Volánbusz menetrend egyeztetés is meg fog
történni.
Naszvadi Sándorné képviselő: valóban fontos a Kossuth Lajos utcai járdaépítés, a buszvárók
felújítása, peronok építése, iskola mögötti parkoló kiépítése. Reálisak a tervek és bíznak
benne, hogy megvalósul minden. A régi hivatal épületének a felújítása is fontos. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2020-2024-ig tartó
Gazdasági Programját.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: virágültetéssel kapcsolatban javasolja, hogy ne csak a hivatal
előtt legyen az oszlopokon virág elhelyezve, hanem végig a Kossuth utcán. A Csillag saroknál
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lévő közkútnál egy kis virágos kertet lehetne kialakítani és a községbe érkezőket egy szép
látvány fogadná.
Bagó Norbert képviselő: jó lenne a Kossuth utcán végig a virágok, de azt napi szinten locsolni
kell. A Csillag sarok is jó ötlet.
Pulisch József polgármester: a közmunkások száma lecsökkent 2 főre, így a Kossuth utcán a
napi virág locsolást nem tudnák megoldani. A komplett fásítás csak akkor lehetne, ha az
önkormányzat lenne a Kossuth utcának a tulajdonosa, addig is a CBA-nál van egy kicsi terület
a járdánál, ami az önkormányzaté, ott lehet fásítani.
Kovács György alpolgármester: a ciklusterv reális, megvalósítható. Fontos célokat meg kell
valósítani, esetleg más területeken lehet spórolni. Parlagfű helyzetével kapcsolatban elmondja,
hogy ebben az évben másképpen fog működni, mint az előzőévekben. A fásítással
kapcsolatban elmondja, hogy a Kossuth Lajos utcában korlátozottak a szélességek és a helyek.
A Petőfi utca külső részén lehetne fásítani. Esetleg egy-egy család is ültethetne fát, a
facsemetéket az önkormányzat finanszírozná. Mivel a közmunkások száma korlátozott, a
megbízott temető gondnokot is be lehetne fogni ebbe a munkába.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: minden újszülött kapjon egy fát. A szülők kapnának egy fa
vásárlási utalványt és amikor lehet fát ültetni beváltanák.
Bagó Norbert képviselő: a Csillag sarok virágosítását támogatja, ott van egy kút, amivel a
locsolást meglehet oldani, esetleg egy csöpögtető rendszer kialakításával.
Naszvadi Sándorné képviselő: régi buszfordulónál is lehetne egy virágos ligetet kialakítani,
mivel ott is sokan megfordulnak.
Kovács György alpolgármester: az előző évben az ott lakók felajánlották, hogy ültetnek oda
virágot.
Pulisch József polgármester: sokat segítene, ha a tanyagondnoki szolgálatra fel tudnának
venni egy embert, őt is be lehetne vonni a parlagfű mentesítésbe. A szüksége eszközökkel már
rendelkezik az önkormányzat. A magán területek esetében az önkormányzat csak felszólítani
tudja a lakosokat a parlagfű irtásra. A Balla szobornál el lettek ültetve a virághagymák, a
virágládák is meg vannak. Gyorsan növő fákat kell még ültetni a Petőfi utcára.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: sokan érdeklődnek a bölcsőde ügyében.
Pulisch József polgármester: itt helyben 2,5 éves kortól lehet az oviba vinni a gyerekeket. A
kisebbeket Vasadra lehet bölcsödébe vinni.
Pulisch József polgármester: kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az önkormányzat 20202024. évre vonatkozó Gazdasági Programját.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020.(02.26.) számú határozata
Tárgy: Csévharaszt Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2020-2024. évre vonatkozó Gazdasági Programját, és azt a Pénzügyi Bizottság véleményével
együtt elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Gazdasági Programban megfogalmazott célokat az
önkormányzat éves költségvetésének készítésekor tartsa szem előtt, illetve a célnak megfelelő
pályázat esetében azt érvényesítse.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: polgármester
képviselő-testület

4.) napirendi pont tárgyalása Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: részletesen kiküldésre került a 2020. évi költségvetési rendelet.
Ettől az évtől ismét önálló intézmény lett a Polgármesteri Hivatal. Az adóbevételeknél az
előző évi teljesítések lettek figyelembe véve. Az óvodának nőtt az állami támogatása, de a
bérek el is viszik többletet. A Kisfaludy utca telekértékesítés is be lett tervezve. A
beruházásnál betervezésre került az óvodában és iskolában a játékok alá az ütéscsillapító. A
Petőfi utcai játszótérnél a kertészeti munkáknak a befejezése és egy fészek hinta beszerzése,
valamint járda építése, ami összeköti a játszóteret és az úttal. Minden intézménynél be van
tervezve csekély értékű eszközök pótlása. A könyvtárba hangtechnika került betervezésre.
Vízmű felújítására 35 millió forint van, a szerződés tavaly már elkészült és most folyamatban
van a felújítás. Iskola tálalókonyhájában már tavaly elkezdték a felújítást, most a festés és a
padozat cseréjére kerül sor. Fejlesztésre 8 millió forintot tettek tartalékba. Ágazati szinten
történtek béremelések. A Polgármesteri Hivatalban átlagosan 8%-os béremelés történt.
Kiadási oldalon szerepel még Szécsényi Pál megbízási díja, valamint újból van műszaki
ügyintéző és az költségei is itt szerepelnek.
Naszvadi Sándorné képviselő: a pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a 2020. évi költségvetési rendeletet. Sajnálatos, hogy kevés állami
támogatást kap az önkormányzat. Az iparűzési adó nagyon jó, így van fejlesztésre pénz.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
5.) napirendi pont tárgyalása Döntés a település teljes körű közvilágítás korszerűsítéséről
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a jelenlegi közvilágítás karbantartását és üzemeltetését a NKM
végzi. Eddig 50 db led-s lámpatest van a községben. Az e.on led-s lámpatestekkel végez
közvilágítás fejlesztést, lámpatestek cseréjét. Két millió forinttal kerülne többe éves szinten a
közvilágítás. 15 évi részletekben lenne kifizetve a fejlesztés. Ez a fejlesztés még a nyáron meg
tud valósulni. A Vasadi és Nyáregyházi úton nagyobb fényerejű lámpatestek lennének. A volt
állami gazdaságig 4 db oszlop hiányzik. Az Ady és Petőfi utca elején minden második
oszlopon van lámpa. A már megvásárolt 15 db lámpatest is felszerelésre kerül. Akácfa
utcában kell kiépíteni a közvilágítást. A lámpáknál 7-8 év múlva lenne belső egység csere.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: egy teljesen korrekt ajánlatot kaptak, mivel led-s lámpákról
van szó kevesebb a fogyasztása is. Ahol ilyen lámpák vannak felszerelve ott lényegesen más a
fényerő is, tehát a lakosságnak is látványos lesz a változás.
Kovács György alpolgármester: a közvilágítás valóban egy érzékeny terület. Nagy értékű
beruházás, de mivel 15 éves hosszú távú, így bevállalható. A település fejlődése érdekében
kell a fejlesztés és nagyon jó, hogy minden oszlopra kerül lámpa.
Pulisch József polgármester: kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020.(02.26.) számú határozata
Tárgy: Csévharaszt település teljes körű közvilágítási korszerűsítése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja az
E.ON Energiamegoldások Kft. melléklet szerinti korszerűsítési javaslatát, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal illetve a szerződés aláírására 60 nap.
Felelős: polgármester
6.) napirendi pont tárgyalása: egyebek
A.) Monori Rendőrkapitányság vezető váltás
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Pulisch József polgármester elmondja, hogy a Monori Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői
feladatait 2020. február 16-tól Dr. Csipler Norbert r.alezredes megbízással látja el. Valószínű
majd a kinevezéséhez kell a testületi határozat.
B.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület korábban hozott egy határozatot, hogy 2019.
december 31-ével kilép a Felső-Homokhátsági társulásból. Ezt a határozatot most vissza kell
vonni, van egy 2014-2020.-ig tartó unios pályázat, amin a LEDER részt vesz, így az
önkormányzat most nem léphet ki, de 2021-től már igen. Most a hitelhez kérték a kézfizető
kezességvállalást lakosságszám arányába. Az elmúlt ciklusban is volt már ilyen, de
felhasználása nem került sor.
Pulisch József polgármester: kéri, hogy aki elfogadja a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület készfizető kezesség vállalásáról szóló határozatot, az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020.(02.26.) számú határozata
1.) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2019.(XI.27.) számú
önkormányzati határozatát vissza vonja és az alábbi határozatot hozza.
2.) Csévharaszt Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület 2019. december 4-i Közgyűlésén hozott 14/2019.12.04. sz. Közgyűlési
határozatával, - mely szerint a TAKARÉKBANK Örkényi fiókja által nyújtott
folyószámlahitel felvételével kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesületet, és a 25 000 000 Ft összegű hitel fedezetként az Önkormányzat
lakosságarányosan 564 476 Ft, azaz ötszázhatvannégyezer-négyszázhetvenhat forint
készfizető kezességet vállal.
A kezességvállalás 2020. december 31-ig érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: az egyik telek tulajdonos 18 millió forintnál nem adja olcsóbban
a telket. A telekre az elővásárlási jog bejegyzésre folyamatban van, így már más nem tudja
megvenni. Előbb a telek értékesítéssel foglalkozzanak, és ha elkeltek, akkor térjenek vissza a
telek vásárlásra. A Katolikus karitasz jóvoltából minden pénteken 30 fő kap napi élelmiszert,
ezáltal csökkent az önkormányzat szociális kiadása. A karitasz 1 főt szeretne felvenni és
annak a béréhez kérnek támogatást az önkormányzattól.
Naszvadi Sándorné képviselő: van igény az élelmiszerosztásra, így ne zárkózzanak el a
támogatástól.
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Kovács György alpolgármester: heti egy nap egy minimális anyagi áldozatott igényel,
javasolja a hozzájárulást.
Pulisch József polgármester: helyi értéktár ügyében keresték meg. Ehhez kell egy bizottságot
létrehozni valamint az SzMSz-t módosítani és kell két képviselő is. Az értéktár lényege az
lenne, hogy felkutassák a helyi értékeket.
Kovács György alpolgármester: az értéktár ötletét jónak tartja, de mint alpolgármester nem
tölthet be ilyen feladatot. A többi képviselőnek kell eldönteni, hogy mennyire elfoglaltak, be
tudják e vállalni a bizottsági tagságot. Esetleg egyesületet is létre lehetne hozni.
Naszvadi Sándorné képviselő: felesleges egyesületet létre hozni.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: létre lehet hozni bizottságot vagy egy meglévőnek kell átadni
ezt a feladatot vagy egy intézménynek. Egy adatlapon lehetne rögzíteni a lakosság ötleteit. Az
összegyűjtött javaslatokat az értéktár bizottság a képviselő-testület elé tárja.
Pulisch József polgármester: ideiglenes bizottságot a következő ülésen létre lehetne hozni. A
márciusi ülésre kidolgozzák a lehetőségeket.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: az ideiglenes bizottság nem lenne jó megoldás, mivel az
értéktárat folyamatosan rendben kell tartani.
Pulisch József polgármester: lakossági jelzés érkezett, hogy a községi temetőben található egy
56-os síremlék, ami elhanyagolt. Javasolja, hogy a sírhelyet váltsa meg az önkormányzat és
egy kicsit újítsák fel.
Kovács György alpolgármester: váltsák meg a sírhelyet és tegyék rendbe bizonyos keretek
között.
Pulisch József polgármester: Csillagsaroknál nincs az új utca lejegyezve, nincs meg az 12
méter, így a közműveket nem tudják megcsinálni. A tervek elkészültek, de nem születet róla
határozat. Az utca elnevezésén is lehetne gondolkodni a következő ülésre. Egy olyan néven
kell gondolkodni, hogy ha a későbbiekben újabb utca nyitásra kerül sor, akkor egy egységes
képet mutasson a terület.

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020.(02.26.) számú határozata:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a”Csillag lakópark”
utcanyitásához szükséges önkormányzatot érintő útlejegyzést, és az alábbi határozatot hozza.
1.) Pátkai Balázs földmérő által 27-05/2018. számú, újrazáradékolt változási vázrajz alapján a
csévharaszti 520/13-as hrsz-ú kivett beépítetlen területű ingatlanból az önkormányzat 33/538

ad tulajdoni hányadának terhére hozzájárul az az ingatlan változási vázrajz szerinti
megosztásához.
2.) Tudomásul veszi, hogy az átvezetés után a továbbiakban az 520/13-as hrszú ingatlan
megszűnik és 520/36-os kivett beépítettlen terület 5.117 m2-re változik, és létrejön az 520/37es hrsz-ú kivett helyi közút 183 m2 területtel.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására és a szükséges földhivatali
eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal illetve 60 nap
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: Irgalmasság Szigete visszavonta a működési engedély kérelmét,
de az értékesítést tovább folytatja, mint garázsvásár. A gond ott van, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban folytat értékesítést az Irgalmasság Szigete neve alatt, holott az
is visszavonta működési engedélyét. A mai nap megkereste András atya, hogy 2 főre
szerződött a munkanélküli hivatallal 1 évre, ezért kéri, hogy a képviselő-testület módosítsa a
bérleti szerződés felmondást 30 nap helyett 1 évre. A mai napon az ingatlant megnézte és
megállapította, hogy kívül szemét halmaz veszi körül, belül falbontás is történt, nincsenek
meg a konvektorok. Képviselő-testületi ülésen meg kel hallgatni az atyát, hogy számoljon be
a történtekről ill a szerződés módosításáról beszéljenek. A községben most nincs karitatív
tevékenység.
Kovács György alpolgármester: az egy önkormányzati ingatlan és rendezetlen a környezete.
Csak úgy lehet elvárni a lakostól, hogy az ingatlanát rendbe tartsa, ha az önkormányzat
ingatlana is rendben van. Annak idején jól működött a karitatív tevékenység, és az
önkormányzat is támogatta. A bérleti díj is jelképes összegben 5000 Ft/hó lett megállapítva.
Az üzletszerű értékesítés már megszűnt. Megfelelő állapotok között működjön az Alapítvány,
de reális bérleti díj ellenébe.
Naszvadi Sándorné képviselő: az elején volt szó raklapgyártásról, mi valósult meg belőle?
Állattartás is folyt, azokkal mi lett? Amikor bérbe lett adva, volt szó átalakításról? Az
önkormányzat adott támogatást targoncavásárlásra, az hol van? A nagy teremben volt egy
nagy vaskályha, hol van? Szóval sok kérdés merül fel.
Bagó Norbert képviselő: a bank automatának örülnek az emberek, de volt aki megjegyezte,
hogy eső esetén elázik a pénz. A Petőfi utcában jelzet egy lakos, hogy a busz az ingatlan előtt
parkol, kéri, hogy keressenek másik megoldást a busz parkolására. A korona vírusra a házi
orvosok fel vannak készülve?
Pulisch József polgármester: a múlt heti katasztrófavédelmi bizottsági ülésen elhangzott, hogy
úgy kell védekezni, mint egy influenzánál, különleges védekezés nincs.
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Kovács György alpolgármester: környezetvédelmi nap március 28-án kerül megtartásra. A
hivatal előtt 9. órakor lesz a gyülekező. a konténer meg van rendelve, a NEFAG
finanszírozza. A focipályán az elektromos földkábel le lett fektetve, így a falunapi
rendezvényeken résztvevő árusok, búcsúsok szakszerű leállásokra tudnak rákapcsolódni. A
helyi focisták sötétedésig tudnak focizni.
Pulisch József polgármester: a vízszivattyú leégett és nincs víz a pályán, valamint nagyon sok
a villany számla is. Ezeket is meg kell oldani.
Bagó Norbert képviselő: a falunappal kapcsolatban elmondja, hogy a 9x6x7 méteres csúszda
és ugráló vár 175 e Ft és reggeltől estig lenne a pályán. A 30 db nagy és 1000 db plakát
66.400 Ft lenne.
Naszvadi Sándorné képviselő: majálisra ne legyen kisvasút, hanem legyen családi vetélkedő.
Kovács György alpolgármester: ha ott vannak a játszóeszközök, akkor a családi vetélkedő
nem megy, mert mindenki a játékokat szeretné használni.
Bagó Norbert képviselő: 210 e Ft lenne egy 4-5 perces drónnal készült videó a faluról.
Pulisch József polgármester: a Gemini tv 50 e Ft-ért 1 órás műsort ad le.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: település szintű rendezvényeken való fellépők egyeztetése
mit jelent?
Pulisch József polgármester: a könyvtár a saját költségvetéséből szervezi a fellépőt, csak ha
túllépi a keretet, akkor kell jelezni.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt, az ülést a továbbiakban zárt
ülésként folytatódott.
Csévharaszt, 2020. március 19.

Pulisch József
polgármester

Juhász Jánosné
jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő

Hitelesítő:
Kaszaláné Bán Anikó
képviselő
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