Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2021. augusztus 16-án
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester, Nagyné dr.
Jankovics Krisztina jegyző, Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó képviselő.
Igazoltan távol: Naszvadi Sándorné képviselő.
Igazolatlanul távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Bagó Norbert képviselő.
Hitelesítő: Balázs Andrea képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 4 fő.
Napirendi pontok:
1.)Szociális tűzifa támogatás igénylése

Előadó: Pulisch József polgármester
2.) Döntés Csévharaszt település nevének, címerének használata engedélyezése tárgyában
Előadó: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester
A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: Szociális tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Pulisch József polgármester

Pulisch József polgármester elmondja, hogy minden évben lehet szociális tűzifára pályázni.
Az igényelhető fa mennyiségét az iparűzési adó erőképesség határozza meg. Ebben az évben
92 m3 fára lehet beadni az igényt, a vállalandó önerő 116.840,- Ft. A pályázati kiírás
értelmében a fa kiszállítási költsége szintén az önkormányzatot terheli, azonban a jelzett
költséget kizárólag a megítélt támogatás pontos ismeretében lehet meghatározni. Októberi
ülésen már rendeletet alkothat a képviselő-testület és decemberben ki is lehet osztani a kapott
tűzifát.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylésével, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2021. (08.16.) önkormányzati határozata
Tárgy: szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
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1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy igényt nyújt
be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3.
melléklet 1.2.2.1. pontja szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím szerinti keménylombos tűzifa támogatásra.
2) A támogatás benyújtásához szükséges 116.840,- Ft önerőt és a fa kiszállítási költségét az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
általános tartaléka terhére biztosítja.
3) Csévharaszt Község Önkormányzata a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati adatlap
aláírására, és a pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2. napirendi pont tárgyalása: Döntés Csévharaszt település nevének, címerének használata
engedélyezése tárgyában
Előadó: Pulisch József polgármester, Kovács György alpolgármester
Pulisch József polgármester: a polgárőrség helyett egy új helyi biztonsági egyesület jönne
létre. Az alpolgármester fogta össze a szervezést, így felkéri, hogy bővebben beszéljen róla.
Kovács György alpolgármester: polgárőrség hiányában a Nemzetőrség látja el ezt a feladatot.
Hosszútávon nem igen jó, mert központ kapja a pénzt meg. Ezért lenne jobb egy helyi civil
szerveződés. Olyan egyesületet szeretnének létrehozni, aminek a tagjai megbízható tagokból
áll. Közösségi összetartás lenne a célja, valamint a falunapokon és egyéb rendezvényeken
ellátná a biztonsági feladatokat. Ez a szervezet Csévharaszt nevét szeretné viselni.
Balázs Andrea képviselő: a polgárőrség egy országos szövetséghez tartozott, akkor ez az új
szervezet is? Hiszen vannak a gépkocsinak is fenntartási költségei, azt miből finanszíroznák?
Kovács György alpolgármester: nem fog az országos polgárőrszövetséghez tartozni. A
környékbeli polgárőrséggel is felveszik a kapcsolatot és hasonlóan működne, mint a
polgárőrség, tehát a civilszervezetek pályázatán is tudna indulni. Különböző cégeket,
támogatókat is keresnek. Két év után az adó 1 %-át is igényelhetik. Egységes viselet lenne és
a technikai feltételekre is nagy hangsúlyt fognak fektetni. Vezetőségben Bánó Gusztáv lenne
az elnök, a felesége gazdasági vezető, alelnök pedig Én.
Pulisch József polgármester: használati szerződéssel, üzembentartóként használnák az autót.
A tulajdonosa az önkormányzat lenne.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a döntéssel a településnév használatáról, az
kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2021. (08.16.) önkormányzati határozata
Tárgy: döntés településnév használatáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács György alpolgármester
előterjesztésének megtárgyalását követően, az alábbi döntést hozza:
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Csévharaszti Közrendvédelmi Egyesület a
„Csévharaszt” településnevet használhassa.
2) A Képviselő-testület engedélyezi továbbá, hogy az Egyesület jelképeként „Csévharaszt”
településnevet, valamint Csévharaszt település címerét használja.
3) A Képviselő-testület hozzájárul az Egyesület a fenti névvel történő bírósági bejegyzéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Pulisch József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

Csévharaszt, 2021. augusztus 30.

Pulisch József
polgármester

Nagyné dr. Jankovics Krisztina
jegyző

Hitelesítő:
Balázs Andrea
képviselő
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