Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2020. június 24-én megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester, Nagyné dr.
Jankovics Krisztina jegyző, Bagó Norbert képviselő, Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó
képviselő, Naszvadi Sándorné képviselő.
Igazolatlanul távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Hitelesítő: Balázs Andrea képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 6 fő.
Napirendi pontok:
1) Beszámoló a rendőrség 2019.évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester
2) Beszámoló a tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester
3) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester, Kléger Gyöngyi
4) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
5) Beszámoló a háziorvosi körzetek 2019. évi munkájáról
Előadó: Pulisch József polgármester
6) Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester, Parádi Rozália védőnő
7) A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
8) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
9) Döntés a Civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozóan
Előadó: Pulisch József polgármester
10) Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
11) A 2020. évi igazgatási szünetek meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
12) Pályázaton történő részvétel elhatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
13) Egyebek
(Csillagtelek csatornázási ügye, beruházások, fejlesztések állása, konténervásárlás, falunap,
Szécsényi Pál megbízási szerződése, stb.)
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A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a rendőrség 2019.évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester
dr. Csipler Norbert rendőrkapitány megbízott vezető: februártól a Monori Rendőrkapitányság
megbízott vezetője, de a kialakult vírus helyzet miatt még nem tudott a képviselő-testületnek
bemutatkozni. A kiküldött írásos beszámolóhoz csak egy rövid kiegészítést kíván tenni. Csévharaszt
tekintetében el lehet mondani, hogy 2019-ben kis mértékben, de emelkedett a bűncselekmények
száma, 10-ről 13-ra. Csévharaszt a kapitányság területéhez tartozó 16 település közül a biztonságos
települések közé tartozik. A rendőri jelenlét növelésére törekednek és bíznak abban, hogy egy jól
működő polgárőrség fog létre jönni, hiszen az ő jelenlétükre is szükség van a jó közbiztonság
kialakításhoz.
Pulisch József polgármester: a beszámolóban is le van írva, hogy Csévharaszt nem a veszélyeztetett
települések közé tartozik. Szeretné, ha a megalakuló polgárőrség és a szabadnapos rendőri szolgálat
együttműködnének, mivel a lakosság hiányolja a járőrszolgálatot, a rendőri jelenlétet a községben.
Jelenleg a gyorshajtókkal van a legnagyobb probléma, jó lenne gyakrabban sebességmérőt kihelyezni
a kritikus pontokra.
dr. Csipler Norbert rendőrkapitány: a sebesség méréshez megnézik a mérési helyszínt és jó ha jelzik,
hogy melyik napszakban vannak leginkább a gyorshatások.
Kléger Gyöngyi családsegítő: kéri, hogy a rendőrség jelezze a családsegítő felé, hogy ha családon
belüli erőszak miatt vonulnak ki a községbe.

dr. Csipler Norbert rendőrkapitány: természetesen jelezni fogják.
Naszvadi Sándorné képviselő: a Pilisi Rendőrőrs körzete nagy, esetleg terveznek bővítést? A
községben most nincs polgárőrség és itt a nyári szünet az óvodában, iskolában. A gyerekek a
játszótéren, szabadidőparkban, az erdőkben a kirándulók. Jó lenne, ha gyakoribb lenne a
rendőri jelenlét.
dr. Csipler Norbert rendőrkapitány: vannak preventív jellegű rendőri jelenlétek, járőrszolgálat,
amit a lakosság nem érzékel pl: éjszakai, hajnali járőrözés. A nyári járőrözési tervben
szerepel az ősborókás területe is.
Kovács György alpolgármester: jónak tartja a bűnmegelőzési programokat, iskolai fejlesztő
előadásokat. A gyorshajtás valóban jellemző a faluban. A fiatalok egy csoportja figyelem
felhívásból rendez „felvonulást”. Nincsenek tisztában ennek a veszélyével. A játszóterek és
azok környéke fokozott figyelmet igényel a gyerekek miatt. A járőr, ha itt van a községben,
ha lehet álljon meg és szálljon ki az autóból, mert ennek is visszatartó ereje van. Közterületen
elkövetett szabálysértések száma növekedett. A korábbi években működő szabadnapos rendőr
ill. polgárőr járőrözésnek visszatartó ereje volt. Most, hogy egyik sem működik meg is látszik
a statisztikában.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Monori Rendőrkapitányság 2019. évi
beszámolójának elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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61/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: 2019. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Monori
Rendőrkapitányság 2019. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester

Béres Károly tűzoltó őrnagy: az előző időszakhoz képest 43%-kal nőtt a beavatkozások
száma. Öt műszaki mentés, 5 tűzeset volt, ebből 3 szabadtéri, 1 gépkocsi tűz és 1 családi ház
tetőszerkezete égett. A tűzesetek megelőzésére kell a szénmonoxid mérő alkalmazása. A
családsegítőnek is nagy szerepe van a hajléktalan emberek felderítésében.
Pulisch József polgármester: korábban téves riasztások voltak a Nyáregyházi útnál lévő
cégeknél.
Béres Károly: Az elmúl időszakban 27 riasztás volt, ebből 16 volt téves. A BFB Kft
vezetőjével felvették a kapcsolatot, hogy a tűzjelző berendezésüket vizsgálják felül. Ebben az
évben már 3 téves riasztás volt a cégtől.
Pulisch József polgármester: a község vízkárelhárítási terve elkészült és abban is szerepel,
hogy a település nem veszélyeztetett ebből a szempontból, csak a hirtelen lezúduló csapadék
okozhat gondot.
Béres Károly: erre azért van szükség, mivel az időjárás extrémitása a jellemző. A nagy,
hirtelen lezúduló eső által okozott kár a vismaiorból lehet javíttatni.
Fekete Máté Nyáregyházi Önkéntes Tűzoltó: egy alkalommal lettek riasztva Csévharasztra. A
BFB-től ők is kapják a riasztást. Vízkárelhárításra nem került sor a községben. Az elmúlt
évben sok vihar kár volt és ennek irányában fejlesztik az eszközparkot.
Kovács György alpolgármester: a képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött a
Nyáregyházi Önkéntes Tűzoltósággal, mert gyorsabban tudnak riasztás esetén kivonulni,
mivel közelebb vannak, mit a hivatásos tűzoltók. Ez a lakosságnak is megnyugtató.
Pulisch József polgármester: erdővel körül vett a település és a szélviharok tudnak jelentős
kárt okozni.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Monor
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi
tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester, Kléger Gyöngyi
Ispány János: elmondható, hogy évek óta stagnál az családsegítő ügyfélköre, 20-25 fővel dolgoznak
folyamatosan. 9 gyermek van védelembevéve. Egy jól működő jelzőrendszer lett kialakítva és példa
értékű az együttműködés a háziorvossal, védőnővel, oktatási intézményekkel. Iskolai, óvodai
segítőtevékenységet bevezették, ennek megelőzésben van jelentős szerepe. A pszichológus is
megkezdte tevékenységét a képviselő-testület támogatásának köszönhetően.
Pulisch József polgármester: a családsegítő által megszervezésre kerülő gyerektábort minden évben
támogatja a képviselő-testület. Sajnos a családsegítő helysége nem megfelelő, a következő évben
megkezdődik a felújítása. Az örvendetes, hogy gyerek pszichológus megkezdte a működését.
Kovács György alpolgármester: az önkormányzat és a családsegítő szolgálat között jó a kapcsolat,
folyamatos az egyeztetés az információ csere. A jelenlegi családsegítő munkájával kapcsolatban csak
jó visszajelzés érkezett az intézményektől és nagyon sajnálja, hogy elmegy a községből.
Naszvadi Sándorné képviselő: a szülők és gyerekek bizalommal fordultak a családsegítőhöz és csak jó
véleménnyel voltak a munkájáról.
Kléger Gyöngyi családsegítő: köszöni szépen az elismerő szavakat. Mindenki segítőkész vele, az
önkormányzati dolgozókkal mondhatni napi kapcsolatban volt. Az új munkája szociális diagnózis
készítése és a csévharaszti lakosokkal is készít felmérést, hogy milyen szolgáltatásra van igényük és
így tudják a megfelelő szolgáltatáshoz irányítani. Természetesen a nyári táboroztatásban továbbra is
segíteni fog.

Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2019. évi tevékenységéről
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Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Monor és
Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Csévharaszt Községben végzett
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalás: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Pulisch József polgármester

Pulisch József polgármester: a családsegítő beszámolója kiegészítésre került az óvoda és
iskola adataival. Az adatokból kiderül, hogy a községben nincsen sok problémás család, ezt
bizonyítja, hogy a szünidei étkezést télen senki nem kérte, a nyári étkezést egy gyerek kérte.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2019. évi gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, és azt
elfogadja.
2) Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a háziorvosi körzetek 2019. évi munkájáról
Előadó: Pulisch József polgármester

Csévharaszt 1. számú háziorvosi körzet
Pulisch József polgármester: meglepődött a beszámolón, úgy érzi, hogy miden eszközt
megvásárol az önkormányzat, javul a felszereltség és mégis elégedetlen a doktornő. Az
önkormányzat maximálisan meg tesz mindent, de a beszámolóból nem derül ki. A
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foglalkoztatási jogviszonyát tisztázni kell, hogy vállalkozó lesz vagy marad önkormányzati
alkalmazott. A helyettesítésekkel gond van, az alkalmazottat nem küldhette a magán praxis
helyettesítésére a pandémia ideje alatt.
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: a számítógép lassan indul, sokáig áll le, erre nincs
idő. A gyors és megbízható gépeket szereti. Nyáregyházán szuper megbízható gépe van,
nyomtat és szkennel. Az esély legyen, hogy tudjon dolgozni. Egyre több igény van, a TAJ
kártyákat is be kell szkennelni. Ha Nyáregyházán meg tudják oldani, akkor itt is meg kell.
Bagó Norbert képviselő: már az előző testületnél is jelezte a problémákat?
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: igen, már többször jelezte.
Bagó Norbert képviselő: ha vállalkozásba át megy, akkor hosszútávon marad Csévharaszton?
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: reméli, hogy nem jön közbe semmi.
Naszvadi Sándorné képviselő: mi akadálya, hogy vállalkozó legyen? Az önkormányzat
akadályozza? Véleménye szerint a monori rendelőhöz képest jól felszerelt a helyi rendelő. Az
asszisztens a rendelési idő előtt fél órával már ott van, el tudja indítani a gépet mire a betegek
megérkeznek.
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: a vállalkozásának intézésében a pandémia
akadályozta eddig. Ami a gépeket illeti már megszokta, hogy Nyáregyházán jó és gyors gépek
vannak és ezt most már elvárja.
Pulisch József polgármester: meg kell nézni, hogy mikor lett véve a gép.
Naszvadi Sándorné képviselő: a helyettesítés eddig, hogy volt megoldva?
Balázs Andrea képviselő: kinek kell megoldani a helyettesítést?
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: az önkormányzatnak és a helyettes napidíját az
önkormányzat fizeti.
Naszvadi Sándorné képviselő: szeretett volna a beszámolóban egy kimutatást látni arra
vonatkozóan, hogy milyen egészségi állapotban van lakosság.
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: nagyon jó egészségi állapotban van, mivel
folyamatosan gondozva vannak. Sok a krónikus beteg.
Kovács György alpolgármester: az önkormányzat elég rugalmas, megpróbál segíteni. Az
orvosi eszközökre pályázott az önkormányzat, de előtte felmérte az eszköz igényeket.
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: igen, de a 24 órás vérnyomásmérő le került a
listáról, mert a pályázati keretet már túllépték.
Kovács György alpolgármester: nagyon kevésnek tartja, hogy csak 5 nap szabadságot tudott
kivenni. Meg kell oldani a helyettesítést. A képviselő-testület megpróbál segíteni abban, hogy
ne akadályozza a betegellátást semmi.
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Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: Nyáregyházán Farkas doktor helyettesíti, de
Csévharasztot már nem tudja vállalni.
Balázs Andrea képviselő: a gép lassúsága nem biztos, hogy a gép hibája, a rendszer is lehet
lassú. Rendelkezni kell egy „B” tervvel, arra az esetre, ha nem tud esetleg beutalót nyomtatni.
Bagó Norbert képviselő: írja a beszámolóban, hogy kamatmentes hitelt szeretne kérni, ha át
megy vállalkozásba, akkor is igényt tart a hitelre?
Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos: már nem kell a hitel, mivel már talált egy jó
konstrukciót.
Naszvadi Sándorné képviselő: a nővér bére, hogy került megállapításra?
Pulisch József polgármester: a bértábla szerinti a fizetése.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a csévharaszti 1. számú háziorvosi körzet 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a csévharaszti 1. számú háziorvosi körzet 2019. évi tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a csévharaszti
1. számú háziorvosi rendelő 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Csévharaszt 2. számú háziorvosi körzet
dr. Honti János háziorvos: jelenleg olyan probléma, ami a munkát akadályozná, nincs A
rendelés személyi és tárgyi feltételei megfelelőek és adottak. 2019-ben „Az orvosi rendelő és
védőnői eszközbeszerzési pályázaton” sikerrel vett részt az önkormányzat, így a 2. sz. körzet
is néhány új eszközt kapott, amit nagyon köszönnek. A személyi feltételek változatlanok: 1 fő
orvos, 2 fő ápoló és asszisztens van alkalmazásban a praxisban.
Kovács György alpolgármester: a beszámolóban a szűrővizsgálatok lehetőség említette, amit
nagyon jónak tart. Fontos a lakosság szűrése A helyi újságban is lehetne tájékoztatni a
lakosságot erről a lehetőségről. A vírus idején az önkormányzat pozitívan állt hozzá
Naszvadi Sándorné képviselő: milyen a lakosság egészségügyi állapota?
dr. Honti János háziorvos: a szűrés egy önkéntes részvételen alapszik és sajnos csak 20%-os a
megjelenés. Megelőzéssel szintén nem igazán foglalkoznak az emberek. Nem foglalkoznak a
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magas vérnyomással sem, csak ha már baj van, akkor mennek orvoshoz. A nők rákszűrése és
mammográfiára elmennek. Sok daganatos betegséget meg lehet fogni, ha időben észreveszik.
Jelenleg gyógyító orvoslás folyik, tehát akkor mennek orvoshoz, ha betegek. Próbálják az
embereket a szűrés felé irányítani, mivel az a jövő orvoslása.
Naszvadi Sándorné képviselő: mikorra kap időpontot a tovább küldött beteg?
dr. Honti János háziorvos: az időfaktor nagyon fontos sok esetben, a kivizsgálások eltolódnak
az előjegyzések miatt, ezért bele kényszerülnek a betegek a magánrendelés igénybevételére.
Naszvadi Sándorné képviselő: az alapellátás megoldott a községben.
Kovács György alpolgármester: a község kistelepülésnek számít és a két háziorvosi körzet
sokat számít a betegellátás tekintetében.
Pulisch József polgármester: Vasad és Csévharaszt lakosainak betegei között van-e
különbség?
dr. Honti János háziorvos: közel hasonló a két település, hasonló betegforgalommal. Vasadon
a labor vizsgálatra is várni kell
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a csévharaszti 2. számú háziorvosi körzet 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a csévharaszti 2. számú háziorvosi rendelő 2019. évi tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a csévharaszti
2. számú háziorvosi rendelő 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Pulisch József polgármester, Parádi Rozália védőnő

Pulisch József polgármester: a szükséges eszközökkel fel van szerelve a védőnői körzet. Mi a
helyzet a községben az oltás ellenességgel?
Parádi Rozália védőnő: nincs oltás ellenesség. Esetleg félnek az oltási reakciótól.
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Naszvadi Sándorné képviselő: van problémás hely, ahová többször is ki kell menni?
Parádi Rozália védőnő: igen állandó családok vannak.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a csévharaszti védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a csévharaszti
védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont tárgyalása: A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester

Pulisch József polgármester: összességében elmondható, hogy 2019. évben önkormányzat anyagi
helyzete kedvezően alakult. Ez köszönhető egyrészt a pályázatokon nyert támogatásoknak, az
iparűzési adó bevételnek, valamint a takarékos gazdálkodásnak. Alaptevékenység maradványa 84.299
e Ft. A mellékletekből is látható, hogy év közben összesen 140.000 e Ft értékben került értékpapír
vásárlásra, mely év közben értékesítésre került, ebből a nyereség: 2.056 e Ft lett.

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: A kiküldött beszámolóból jól látszik, hogy likviditási
gondok nincsenek, az önkormányzat jó gazdálkodást folytat. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a 2019. évi zárszámadási rendeletét és azt a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Pulisch József polgármester: 84 299 000 forint pénzmaradvány van ez részben abból is fakad,
hogy, vízműberuházás 50% -a nem került kifizetésre, majd csak ebben az évben. Tavaly
kevés karbantartás volt, így ebben az évben többet kellett ilyen célra fordítani.
Kovács György alpolgármester: nagyon részletes kimutatást kapott a képviselő-testület,
amiből kiderül, hogy megfelelő pénzügyi biztonságra törekszik az önkormányzat és valóban
nincsenek likviditási gondok.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a 2019. évi zárszámadási rendeletet, az
kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

8. napirendi pont tárgyalása: Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
Pulisch József polgármester: Az évelején volt egy ÁSZ ellenőrzés, ahol minden szabályzatot
ellenőriztek. A feltárt hiányosság pótlására készült el a rendelet tervezet. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 85. §-a értelmében a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: a készpénz kímélő kifizetést preferálja. A jogszabály taxatív
írja le mikor van készpénzes kifizetésre lehetőség.

Pulisch József polgármester: aki elfogadja a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

9. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozóan
Előadó: Pulisch József polgármester

Pulisch József polgármester: a pandémiás helyzet miatt elmaradt a civil szervezetek 2020. évi
támogatásának megtárgyalása. Saját hatáskörben már utalásra került a gyerektáborozatásra
kért összegek, melynek mértéke a képviselő-testületi tagokkal egyeztetve lett.
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civil szervezetek 2020.
évi támogatását. A vírushelyzet miatt az első félévre tervezett rendezvények elmaradtak, ezért
ezt figyelembe véve döntött a bizottság a támogatási összegek megállapításánál. A református
egyház által szervezett tábort is visszamondták.
Pulisch József polgármester: a csévharaszti focisták nem kérnek támogatást a korlátok
vasanyagának a megvásárlására. A kért 1 millió forint támogatást a 2020-2021. évi bajnokság
lebonyolítására kérik (bírók, nevezési díjak, sportorvosi), valamint melegítő ruházatott
szeretnének vásárolni, mivel késő ősszel is lesznek mérkőzések. A Pénzügyi bizottságon
kérdésként hangzott el, hogy a teakwon-do edzéseken hány fő a csévharaszti lakos. Az edző
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elmondása szerint jelenleg 12 fő a helyi gyerek, de szeptembertől az első osztály is részt vesz
az edzéseken. Csak felszerelésekre kéri a támogatást.
Kovács György alpolgármester: csévharaszti focisták jelen voltak a tegnapi pénzügyi
bizottsági ülésen. Átláthatatlan volt az összesítés, abban nem szerepel a vaskorlát sem. A bírói
díjak 90 %-át visszatérítik az egyesületnek. A bizottság által javasolt összeget reálisnak tartja.
Pulisch József polgármester szavazásra teszi fel a pénzügyi bizottság által javasolt összeget a
civil szervezeteknek nyújtandó támogatásra.
Rákóczi Szövetségnek a pénzügyi bizottság 60 e Ft-ot javasol a Kárpátaljai rászoruló magyar
gyerekek részére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Rákóczi Szövetség 2020. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1., képviselő: Csáky Csongor) részére 2020. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 60.000 forintot állapít meg. A Rákóczi Szövetség a
megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a kárpátaljai rászoruló magyar
gyerekek támogatására.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Rákóczi Szövetség
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést
aláírja.
Határidő: 2020. július15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: Csévharaszti Sportkörnek a Pénzügyi Bizottság 450 e Ft-ot
javasol. A javaslat úgy hangzott el, hogy 450 e Ft támogatást kap a sportkör és a vaskorlátnak
való anyagot az önkormányzat vásárolja meg. Viszont, ha ők vásárolják meg az anyagot,
akkor a 450 e Ft kevés.
Bagó Norbert képviselő: az önkormányzat tulajdona a sportpálya, tehát kell, hogy valamilyen
szinten kontrolálja az önkormányzat a beruházást, de az összeget kevésnek találja. 600 e Ft-ot
javasol.
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Naszvadi Sándorné képviselő: saját idejükben, saját erejükből próbálják korszerűsíteni, de oda
kell figyelni, hogy hogyan használják a kapott eszközöket.
450 e Ft: 4 igen szavazat
600 e Ft: 2 igen szavazat

A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharaszti Községi Sportkör 2020. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Községi Sportkör
(2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 94., képviselő: Kiss János) részére 2020. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 450.000 forintot állapít meg. A Sportkör a
megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszti Községi
Sportkör képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2020.július 15.
Felelős: polgármester

Balázs Andrea pü.biz.tag: Ősborókás Nyugdíjas Klubnak a Pénzügyi Bizottság 200 e Ft-ot
javasol. A járványhelyzet miatt több program elmaradt, az év második felére a falunapi
fellépést, karácsonyi műsort terveznek.
Naszvadi Sándorné képviselő bejelenti érintettségét.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 2020 évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Naszvadi Sándorné)
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részére 2020. évi önkormányzati pályázati támogatásként 200.000 forintot állapít meg. Az
Egyesület a megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában
megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgy évet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Ősborókás Nyugdíjas
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2020.július 15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz. elnök: Csévharasztért Független Egyesületnek a Pénzügyi Bizottság
összesen 500 e Ft-ot javasol. A gyerektáborra 200 e Ft-ot, már kiutalásra került. Táncház, adventi
műsor, néptánc oktatásra, 300 e Ft-ot javasol.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharasztért Független Egyesület 2020. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharasztért Független
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/C., képviseli: Dr. Dézsi Zsolt) részére
2019. évi önkormányzati pályázati támogatásként 300.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharasztért Független
Egyesület képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: Taekwon-Do részére 100 e Ft-ot javasol a bizottság.
Bagó Norbert képviselő 150 e Ft- javasol.
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Balázs Andrea képviselő szintén 150 e Ft-ot javasol.
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: itt fizetnek a szülők is?
Pulisch József polgármester: igen, van egy egyesületi hozzájárulás. A felszerelésekre kérték a
támogatást.
A képviselő-testület 4 igen 1 nem és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Vasadi Regionális Sport Club Taekwon-Do Szakosztályának 2020. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasadi Regionális Sport Club
(2211 Vasad, Kossuth Lajos utca 21., képviseli: Gál Rita) részére, a Taekwon-Do Szakosztály
működésének támogatására, 2020. évi önkormányzati pályázati támogatásként 150.000
forintot állapít meg. A Sport Club a megállapított támogatást 2020. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Vasadi Regionális Sport Club
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: A Balla Diákok Egyesületének néptánc oktatásra 60 e Ft-ot
javasol a Pénzügyi Bizottság.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: A Balla Diákokért Egyesület 2020. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balla Diákokért Egyesület
(2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/A., képviseli: Családi Bettina) részére 2020. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 60.000 forintot állapít meg. Az Egyesület a
megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
célokra.
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2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Balla Diákokért Egyesület
képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány az óvodai
néptáncra 100 e Ft, gyógypedagógusra 80 e Ft, közép és felsőfokú tovább tanulók
támogatására 500 e Ft-ot javasol a bizottság.
Balázs Andrea, és Kádár Anikó képviselők bejelentik érintettségüket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2020. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli: Balázs
Andrea) részére 2020. évi önkormányzati pályázati támogatásként 680.000 forintot állapít
meg. Az Alapítvány a megállapított támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel, a
pályázatában megnevezett célokra.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért,
Ifjúságáért Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról
szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: polgármester

Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: Országos Mentőszolgálatnak 100 e Ft-ot javasol a bizottság.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó utca 70., képviselő: Kónya Zoltán) részére 2019. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 100.000 forintot állapít meg. Az Alapítvány a
megállapított támogatást 2019. december 31-ig használhatja fel, a pályázatában megnevezett
Monor Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzésére.
2) A jogosult képviselője köteles az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év január utolsó napjáig elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolást
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 7.§-ában meghatározottak szerint kell
benyújtani.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő pénzügyi támogatásról szóló
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: Nyáregyházi Polgárőr Egyesület 100 e Ft, Luca Kutya Menedék
150 e Ft, Ballagó tábor 150 e Ft, Régió SC tábor 500 e Ft, CSASE tábor 350 e Ft, tehát
ezekkel a támogatásokkal összesen 3 450 000 Ft került szétosztásra.
Naszvadi Sándorné képviselő: évközben a Csévharaszti Sport Kör kérhet támogatást, ha
pénzügyi gondjai lennének?
Pulisch József polgármester: igen, mivel civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet a
képviselő-testület alkotta, így bármikor módosíthatja.

10. napirendi pont tárgyalása: Falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást és
egy alkalommal falugyűlést tart. A közmeghallgatás és a falugyűlés időpontját és helyét – a helyben
szokásos módon – kell kihirdetni. A falugyűlés időpontjának 2020. szeptember 14.-ét, a
közmeghallgatás időpontjának 2020. november 30.- át javasolja. A Díszteremben 18 órai kezdettel
kerülnének megrendezésre.

Pulisch József polgármester: aki egyetért a falugyűlés és közmeghallgatás időpontjával, az
kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: falugyűlés, valamint közmeghallgatás megtartásának elrendelése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése
alapján Csévharaszt Község lakosai számára az alábbi időpontokra vonatkozóan falugyűlés, valamint
közmeghallgatás tartását rendeli el:
a) 2020. szeptember 14. napján 18:00 órai kezdettel falugyűlés, továbbá
b) 2020. november 30. napján, 18:00 órai kezdettel közmeghallgatás megtartására kerül sor
Csévharaszt Községháza Dísztermében (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/b.).
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a falugyűlés, valamint a közmeghallgatás időpontjáról
és helyéről tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

11. napirendi pont tárgyalása: A 2020. évi igazgatási szünetek meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: eddig volt egy hosszabb igazgatási szünet a nyár folyamán. Ebben az
évben a hivatal dolgozói kérték, hogy ne legyen hosszú igazgatási szünet, hanem mindenki egyénileg
dönthesse el mikor megy szabadságra. Csévharaszt Község Önkormányzat 2020. augusztus 29.
napján, valamint 2020. december 12. napján, továbbá 2020. december 23-tól december 31-ig (9 nap)
igazgatási szünetet tartana a képviselő-testület döntése alapján. Természetesen az igazgatási szünet
idején telefonos ügyelet, valamint ha szükséges (pl. haláleset okán) az illetékes ügyintéző elérhető. A
dolgozók így egybefüggően decemberben 12 napot tudnak pihenni. A lakosság időben tájékoztatást
kap az igazgatási szünetről.

Pulisch József polgármester: aki egyetért a 2020. évi igazgatási szünet időpontjaival, az
kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
Tárgy: igazgatási szünet elrendelése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. §(3) bekezdése alapján Csévharaszt Község Önkormányzatra
vonatkozóan az alábbi időszakokra igazgatási szünetet rendel el:
a) 2020. augusztus 29. napjára
b) 2020. december 12. napjára, valamint
c) 2020. december 23. napjától - 2020. december 31. napjáig terjedő időintervallumra.
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2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

12. napirendi pont tárgyalása: Pályázaton történő részvétel elhatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: Meghirdetésre került az önkormányzatok részére az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címen pályázat. Itt 3 területen lehet pályázni, egy
önkormányzat csak egy területet pályázhat meg. Azaz a 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése célként, és mivel egyedül az óvoda
intézményen nincs napelemes rendszer, így erre vonatkozóan célszerű a pályázatot benyújtani. A többi
alcél esetében nincs realitása pályázatnak, mivel nincs bölcsőde, nincs sportlétesítmény. A korábbi
években útépítésre már volt beadva pályázat, a Petőfi utca aszfaltozására és nyert az önkormányzat 20
millió forintot rá. Kizáró ok, hogy most van benyújtva az MFP keretében önkormányzati útfelújításra
pályázat. Idén márciusban elkészült az intézmények energiamegtakarítási intézkedési terve, és az
óvoda intézmény esetében „EE” épület energetikai besorolást kapott, az egészségház, a hivatal épülete
„BB” besorolást kapott. Valamint az óvoda az egyetlen, amin nincs napelemes rendszer, ez is
indokolja, hogy a pályázaton való elindulást. Az épület műszakilag jó tetőzettel rendelkezik, akár 100
panel is elhelyezhető az épületen, amivel évente akár 25000 kWh villamosenergia is előállítható. Az
invertert lehet fejleszteni, 20 év garancia van rá. Három ajánlatot kért be, egytől nem érkezett válasz.
25 %-os önerő szükséges.
Naszvadi Sándorné képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beérkezett két árajánlatot és Solar
Kft 4.401.583 Ft-os ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kovács György alpolgármester: műszaki paramétereket alaposan átnézték, a napelemek külön
egyenként le vannak szabályozva. Az inverterre 2 évvel több garanciát adtak mint a másik cég.

Pulisch József polgármester: aki egyetért az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” , az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2020. (06.24.) önkormányzati határozata
1.) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete el kíván indulni a meghirdetett
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázaton a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda intézményre vonatkozó infrastrukturális fejlesztés alcélra
vonatkozóan.
2.) A beérkezett napelemes rendszer kivitelezői ajánlatok közül RFP Solar Kft (2335 Taksony, Akácfa
u.2.) br: 4.401.583 Ft-os ajánlatát fogadja el, és a kiválasztott ajánlattevőt felkéri a pályázat pozitív
elbírálás esetén az ajánlatban szereplő kivitelezési munkák elvégzésére.
3.) A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, a kivitelezővel az ajánlat
elfogadására, szerződés aláírására.
Határidő: azonnal, illetve a pályázat lezárásáig.
Felelős: polgármester
13. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Előadó: Pulisch József polgármester

Pulisch József polgármester: egy rövid pénzügyi összefoglalóként elmondja, hogy 7 millió
forint gépjárműadó összegével csökken a tervezett bevétel, 24 millió forint a tartalék, tehát
marad 17 millió forint ami nincs megcímkézve, a pandémiára eddig 1 millió forint kerül
kifizetésre a tartalék terhére. A nagy cégek szeptember 30-ig fizetik be az iparűzési adót.
Jövőre egy kicsit karcsúsítani kell a járvány miatt, ezért egy 20 millió forintot zárolni kellene
az évvégén. A Csillag saroknál lévő telkeknél már jelzések érkeztek, hogy nem történik
semmi, nem hajtják végre a határozatban foglaltakat. A Daköv már februárban válaszolt, hogy
vízzel ellátható, a csatornában az önkormányzat nem érdekelt. A Pelikán Kft-től február végén
megérkezett a 250 e Ft-os árajánlat a vasadi nyomvonalra. Pandémiás helyzet miatt Vasaddal
a nyomvonalat nem tudta eddig egyeztetni. Most a nyári szabadságolások vannak, így
szeptemberre tették át az egyeztetést. Vannak a községben olyan területek ahol saját forrásból
tudnának fejlődni, esetleg óvodát építeni. A per nem biztos, hogy elkerülhető, mert voltak
hiányosságok az elején. A belterületbevonásnál kellett volna lefektetni, hogy ki mit végez el.
A belterületbevonás költségeit nekik kellett volna viselni. Kármegosztási dolog lesz. Addig,
amíg víz és csatornarendszer nincs, addig nem lehet építeni, ezt minden érdeklődőnek el kell
mondani. Kényszerhelyzetbe akarják hozni az önkormányzatot, mivel a tulajdonosok a
szennyvizet az önkormányzaton kérik számon, pedig nincs köze hozzá.
Kovács György alpolgármester: a képviselő-testületi ülésen kérte, hogy az eladók korrekten
tájékoztassák a vevőket a közművekről, a közművesítés lehetőségéről.
Pulisch József polgármester: fásítási program keretében 14 db fára sikerül pályázni, tavaszi
szállítással. A fák a Petői utcai játszótérnél és a Balla szobornál kerülnek elültetésre. A
napközi felújítása is megkezdődött. A temető bejárata meg van süllyedve, annak kijavítása is
szeptemberre várható. A posta épület tetejének felújítását is meg kellene kezdeni. Ősszel
lehet, hogy sor kerül a Cséharaszt-Nyáregyháza közötti út felújítására. A Kossuth Lajos
utcában a járdaépítésnek a Rákóczi és Jókai út közötti szakasznak van ebben az évben
realitása, majd minden évben egy-egy szakasz készülne el. A focipályához kért árajánlatot
szaniterkonténerre, ami kb: 4 millió forint lenne, de talán most ezt a fejlesztést el kellene
halasztani.
Kovács György alpolgármester: jó lenne a fejleszteni, de ebben az évben nem javasolja.
Inkább a ravatalozó épületén kell állagmegóvást végezni.
Pulisch József polgármester: Nyáregyházi út 46. szám alatt lévő ingatlan 30 milliós
felújítására ebben az évben nincs reális esélye, ezért ősszel a képviselő-testületnek tárgyalni kell az
ingatlanról. A tanyagondnoki szolgálatra újabb pályázat került kiírásra, melynek beadási határideje
július közepe. A közvilágítási szerződés augusztus 31-el megszűnik, szeptembertől E.O.N. lesz. A
HESZ módosítás beadásra került, szeptemberre várható az átfutása. Az ingatlan nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges egy határozatot hozni a 297/18 hrsz ingatlan megosztásáról. A képviselőtestület már tárgyalta, de határozat nem született róla.

Pulisch József polgármester: aki egyetért a 297/18 hrsz-ú ingatlan megosztásával, az
kézfelemeléssel jelezze:
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2020.(06.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: 297/18 hrsz ingatlan megosztása
1. Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező 297/18 hrsz. ingatlan megosztásához a Seres Attila földmérő által készített vázrajz
szerint hozzájárulását adja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az idevonatkozó jogszabályok szerint
indítsa el az eljárást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: Szécsényi Pál megbízási szerződése 2020. 06.30-án lejár,
javasolja, hogy hosszabbítsa meg a képviselő-testület 2020. december 31-ig.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Szécsényi Pál megbízási szerződésének
meghosszabbításával, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2020.(06.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szécsényi Pál megbízása futball sporttevékenység szervezésére és sportfoglalkozások
bonyolítására
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szécsényi Pál megbízására
vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület 2020. július 1-2020. december 31. 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
költségvetési tartalékból biztosítja.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: polgármester
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Falunap
Pulisch József polgármester: a falunap augusztus 8-án megrendezésre kerül. Sajnos az egyik
fellépő, Nótár Mary lemondta a fellépést, így helyette kell másik esti fellépőt keresni. Mivel
nincs polgárőrség megoldást kell keresni a biztonsági szolgálatra.
Kovács György alpolgármester: Kaczor Feri már volt az előző években és szerette a lakosság.
Kovács György alpolgármester: lakossági észrevétel érkezett a rendezvények meghirdetésével
kapcsolatban. A Pogácsás Tibor országgyűlési képviselői fogadóórája csak elektronikusan
volt meghirdetve és így nem mindenki szerzett tudomást a rendezvényről. Jó lenne, ha egyéb
esetekben - falugyűlés – a hagyományos módon, hangosbemondón keresztül is tájékoztatva
lenne a lakosság.
Pulisch József polgármester: a 2 havonta megjelenő újságban mindig benne lesznek az
aktuális helyi hírek.
Kovács György alpolgármester: József Attila utcában vízelvezető árkokat ahol lehetőség és
szükség van rá ki kell alakítani és ez igaz az egész községre. A polgárőr elnökének szeretett
volna néhány kérdést feltenni, de sajnos nem jelent meg az ülésen. A polgárőrség tagjai között
aláírásgyűjtést kezdeményezet, hogy az önkormányzat által vásárolt illetve a vásárláshoz
biztosított 3,6 millió forintért vett gépkocsi kerüljön vissza az önkormányzathoz és majd az
utód szervezethez kerüljön át. Erre a polgárőrség elnöke ellenkampányt indított.
Pulisch József polgármester: szeptemberben lesz falugyűlés és a meghirdetett napirendi
pontok között szerepelni fog az árkok kialakítása, így a témában érintett lakosok
elmondhatják véleményüket. Kossuth Lajos út nem az önkormányzat tulajdona, nem tud
árkokat készíteni. A közúttal kell egyeztetni. A lakosoknak el kell dönteni, hogy parkolni
akarnak, vagy a vízelvezetést oldják meg, ugyanis végig a Kossuth utcán parkolnak az autók.
A polgárőrség ügye jogi úton van és a kezdeményezve lett a gépkocsi bűnügyi zárlat alá
vétele.
Kovács György alpolgármester: a parlagfű erőteljesen elkezdett nőni az önkormányzati
területeket folyamatosan kell kaszálni ill. a lakosságot is felszólítani a gyommentesítésre. Az
újság megjelenéséről kér tájékoztatást.
Pulisch József polgármester: a Régió Lapkiadóval lett szerződés kötve, ebben az évben 3
szám fog megjelenni. Az intézményekkel lenne állandó kommunikáció, lakossági
hozzászólások, vélemények kapnának helyet benne. A lap elnevezésében gondolkodtak
változtatáson, hogy esetleg lehetne „Boróka” néven megjelentetni az új formátumú újságot.
Végül úgy döntöttek, hogy maradjon a régi” Hírharang” elnevezés.
Közben megérkezett Mészáros Attila a Csillagsarki telkek egyik tulajdonosa.
Mészáros Attila elmondja, hogy 13 telek tulajdonos képviseltében érkezett és a csatorna
beruházással kapcsolatban vannak kérdései. A legutóbbi megbeszélés óta sajnos a
polgármester nem tett semmit, nem vette fel a kapcsolatot Gondos Gézával sem.
Pulisch József polgármester: A Daköv-vel és a Pelikán Kft-vel történő levelezések
bizonyítják, hogy a szükséges intézkedések, megkeresések megtörténtek. Az iratban
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megtalálhatók a levelezések. A vasadi polgármesterrel szeptemberben fog sor kerülni a
tárgyalásokra a nyomvonalat illetően, mivel a járvány helyzet miatt eddig nem tudtak erre sort
keríteni. Most pedig a nyári szabadságolások vannak. Gondos Gézával majd az egyeztetés
után fog beszélni.
Mészáros Attila: egy éve folyik ez az ügy. Ez egy közösségi ügy, és a polgármester el kell
látnia a feladatát. A Daköv felé sem küldött még megkeresést.
Pulisch József polgármester: Daköv-től a választ február 26-án meg kapta, de azóta
pandémiás helyzet volt.
Mészáros Attila: az 520/13 hrsz-ú telek alakításnál út kialakítása szükséges, de ebben az
ügyben sem történik semmi.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: kettő megkeresés került kiküldésre a tulajdonos
társaknak. Az első nem kereste jelzéssel vissza érkezett a második még nem. A két „ nem
kereste” jelzéssel vissza érkező levél után beáll a kézbesítési vélelem.
Mészáros Attila: mi az oka, hogy online nem kereste meg a vasadi polgármestert, egy
egyeztető tárgyalás le lehetett volna folytatni. A vasadi polgármester nem zárkózott el előle.
Látszik, hogy folyamatosan húzzák az időt.
Pulisch József polgármester: sajnos Mészáros úr csak az önös érdekeit nézi. Az
önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy a csatorna beruházás megcsinálja.
Mészáros Attila: nem mondja, hogy Csévharaszt fizessen 70-80 millió forintot. Volt
megbeszélés egy zárt rendszerű szennyvíz kezelésére vonatkozóan és ezt továbbra is járható
útnak tekintik csak egy rendezési terv módosítás kellene. A zárt szennyvíztároló építését,
használatát le lehet törvényileg szabályozni. Kemény környezetvédelmi bírságot lehet fizetni,
ha nem megfelelően építik meg. Közös megoldás felé kell gondolkodni. Egy év után sem
történt semmi. Nem az a cél, hogy pereskedjenek, de mindenki tudja, hogy történtek eljárási
hibák. Fokozatosan épülnek fel a házak. A gravitációs költséget és a víz költségeit vállalják.
Valaki írja alá a nyilatkozatot, hogy 4 év múlva csatorna lesz. Csak 37 telekre kellene zárt
szennyvíztároló.
Kovács György alpolgármester: szóba került a zárt szennyvíztároló. Valóban kétségeit fejezte
ki ez ügyben. Csévharaszt könnyűszerkezetű, homok talajon fekszik. Ivóvizet szolgáltató kút,
érzékeny vízkészletbe tartozik. Ha bármi probléma adódik a zárt szennyvíztárolóval az bele
kerül az ivóvízbe. Ez egy ideiglenes megoldás, de nem lehet tudni, hogy meddig tart ez az
ideiglenes megoldás. Sokba kerül maga a tároló megépítése is, de a szennyvíz szippantás is.
Mészáros Attila: az alpolgármester úr csak ismétli önmagát. A Völgyzugoly nem írta le, hogy
veszélyezteti az ivóvizet.
Kovács György alpolgármester: nem ismétli önmagát, de köteles a lakosság érdekei mellett
kiállni.
Pulisch József polgármester: szeptemberben reméli, hogy lesz előre lépés az ügyben, de nem
lát nagy remény erre.
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Pulisch József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2020.július
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Nagyné dr. Jankovics Krisztina
jegyző
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