Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2021. október 27-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.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő, Naszvadi Sándorné képviselő.
Hitelesítő: Bagó Norbert képviselő.
Pulisch József polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 5 fő.
Napirendi pontok:
1) Döntés beszámoló és munkaterv elfogadásáról, valamint téli zárva tartás
engedélyezéséről a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
vonatkozásában
Előadó: Pulisch József polgármester, Váraljai Éva intézményvezető
2) Szociális tűzifa rendelet megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
3) Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
4) A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
5) A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülettel történő együttműködéshez
kapcsolódó garanciavállalásra vonatkozó határozatok meghozatala
Előadó: Pulisch József polgármester
6) Döntés a Csévharaszt, belterület 297/8 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
7) Egyebek

A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: Döntés beszámoló és munkaterv elfogadásáról, valamint téli
zárva tartás engedélyezéséről a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
vonatkozásában
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: az óvoda 2020. évi munkájáról szóló beszámoló kiküldésre
került. A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő.
Váraljai Lászlóné óvodavezető: a covid járvány miatt az óvodában is elmaradtak a
rendezvények, de a dolgozók igyekeztek ellátni feladatukat. Minden iskoláskorú gyerek el
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tudott menni az iskolába. Az új ovisok beszoktatása is megtörtént, igaz nagyon nehéz volt,
mivel a szülők nem mehettek be az óvodába a járvány miatt.
Pulisch József polgármester: nehéz helyzet elé állított mindenkit a járvány, de folyamatosan
adták egymásnak az információ, így nagyobb zökkenők nélkül ment a munka.
Kovács György alpolgármester: köszöni a precíz, adatokkal megtűzdelt beszámolót. Az óvoda
hozta a tőle megszokott színvonalat. Étkezéseknél vannak még problémák?
Váraljai Lászlóné óvodavezető: az ételeknek nagyon hullámzó a színvonala, visszaélnek a
helyzetükkel a közétkeztetést biztosítók. Mindennapos problémát jelentett az ovinak, hogy
speciális étkezés legyen a gyerekeknek. Nem tudnak eleget tenni a speciális étkezőknek. Nem
változatos a menü és kevés a gyümölcs. Most már ha késik az ebéd, vagy bármi probléma van
azonnal levelet küldenek a szolgáltatónak.
Pulisch József polgármester: az új szerződésbe bele került, hogy ködbérezés történik, ha késik
az ebéd kiszállítás. Sajnos nincs más jelentkező a közétkeztetésre és ezzel visszaélne, mivel
tudják, hogy kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. A speciális étkezés
megoldása országos probléma. Annyi könnyítés történt, hogy a szülő beviheti a speciális ételt,
csak az óvodában külön hűtőbe kell tárolni.
Balázs Andrea képviselő: továbbképzésről volt szó a beszámolóban. A költségvetésben kevés
összeg áll rendelkezésre erre a célra. Miért?
Váraljai Lászlóné óvodavezető: régen elég volt tovább képzésre 50 e Ft, így ez került
betervezésre, de most már 80 e forintba kerül egy 30 órás továbbképzés. Jövőre 100 e Ft-ot
kell betervezni. Most elég volt a keret, mivel ebben az évben kevés az óvónő így nem
engedhetik meg, hogy valaki kiessen továbbképzés miatt, valamint az 55 év feletti óvónőknek
már nem kötelező a képzés. Természetesen mindenki rendelkezik a szükséges
továbbképzésekkel.
Bagó Norbert képviselő: az óvoda bővítéséről mit gondol?
Váraljai Lászlóné óvodavezető: nagyon örül az óvoda bővítésének, mivel nagyon sok a
gyerek. Dajkának és pedagógiai asszisztensnek sok jelentkező van, de óvónőre nincs
jelentkező. Most legalább 4 fő óvónő kell.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
beszámolójának elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: beszámoló a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021.
nevelési évének tevékenységéről
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évének munkaterve
Váraljai Lászlóné óvodavezető: mint mindenütt az óvodában is sok rendezvény elmaradt.
Most került megrendezésre a „Tök jó nap”, ami nagyon sok szülőt és gyereket megmozgatott.
Még ebben az évben lesz Luca nap, Márton nap és természetesen az advent is megtartásra
kerül, ha újabb szigorítások nem kerülnek bevezetésre.
Pulisch József polgármester: a ciklus végéig elfogy az óvodából az óvónő, mivel nyugdíjba
vonulnak. Sajnos óvodapedagógus hiány van országosan. A képviselő-testület gondolkodik
albérleti támogatásban esetleg tandíjtámogatásban, ezzel is vonzóbbá tenni a csévharaszti
óvónői állást.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
2021/2022. nevelési évének munkatervével, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évének
munkaterve
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó
munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
Óvoda téli zárva tartása
Pulisch József polgármester: két ünnep között lenne pár munkanapon bezárva az óvoda. A
szülők erről tájékoztatva lettek.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
téli zárva tartásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: óvodai téli zárva tartás engedélyezése
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1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a
Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmét, az intézmény
téli zárva tartását 2021. december 27-től 2021. december 31-ig (5 munkanap)
engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt arra, hogy a zárva tartás időszakáról a
szülőket folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, óvodavezető

2. napirendi pont tárgyalása: Szociális tűzifa rendelet megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: minden évben sikeresen pályázik az önkormányzat szociális
tűzifára, melynek juttatásáról rendeletet kell alkotni. A BM rendelet maximum 5 m3 fát enged
adni, ezért került így a rendeletbe, de ez nem azt jelenti, hogy annyit kötelező adni. November
18-ig lehet beadni a kérelmeket a szociális tűzifára. A képviselő-testület a novemberi végi
ülésén fog dönteni és decemberben a kiszállítás is megtörténik karácsonyig. A jövedelem
határ megemelésre került, tehát jogosult az akinél az egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-á. Így lehet, hogy aki
előzőévben nem kapott, mert magasabb volt a jövedelme, most jogosult lesz.
Kovács György alpolgármester: fontos, hogy reálisan kerüljön kiosztásra a fa. Az 5 m3 egy
tetemes mennyiség, de azért nem kell kivenni a rendeletből. Az előző évben sokan kiestek a
jövedelemhatár miatt.
Balázs Andrea képviselő: lehet, hogy kevesen fognak beleesni a jövedelemhatár miatt, mivel
így az emelt összeggel is sokan kiesnek.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a szociális tűzifa rendeletet, az kézfelemeléssel
jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021.(X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
3. napirendi pont tárgyalása: Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
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Pulisch József polgármester: többször volt már módosítva az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata. A jelenlegi módosítás tartalmazza, hogy az országgyűlési képviselőt
nem kell meghívni a képviselő-testületi ülésekre, a képviselő-testületi tagok is nyújthatnak be
önálló előterjesztést az ülésre. Kivételre került az SzMSz-ből, hogy falugyűlést kellene tartani
évente egy alkalommal, mivel ez már nem kötelező, csak a közmeghallgatás.
Bagó Norbert képviselő: a 9.§ (2) bekezdésében szereplő 15 napot javasolja 8 napra
csökkenteni.
Pulisch József polgármester: a jogszabály írja elő, hogy 15 napon belül kell összehívni a
rendkívüli képviselő-testületi ülést
Bagó Norber képviselő: a 15.§ (j) pontban az „egymást követő 3 alkalommal indoklás nélkül nem
vesz részt a képviselő-testület munkájában, a polgármester javaslatot tehet a képviselő tiszteletdíjának
csökkentésére.” Javasolja a 3 alkalom helyett legyen 2 alkalom.
Balázs Andrea képviselő: munkára való hivatkozással meddig lehet valaki igazoltan távol az
ülésekről? Ha valaki jelölteti magát képviselőnek, annak be kell kalkulálnia azt, hogy üléseken kell
résztvennie.
Pulisch József polgármester: ez nem pénz kérdése, hanem elvi. Most covid helyzet van, nem nagyon
lehet ebbe bele szólni, hogy most ki van távol az ülésről munkahelyi elfoglaltságra hivatkozással.
Kovács György alpolgármester: az, hogy valaki igazoltan távol van, azt jelenti, hogy nem tud jönni az
ülésre. Ha egy bizottság elnöke nem tud résztvenni, akkor egy kör emailt küldhetne a tagok felé, hogy
helyette, aki levezeti az ülést, az fel tudjon készülni. Ha úgy érzi, hogy a munkhelyén akkora teher
hárul rá, hogy nem tudja ellátni a képviselői feladatait, akkor jelentse be. Támogatja, hogy aki 2 nap
igazolatlanul van távol a képviselő-testületi ülésről, annak a polgármester javasolhatja a
tiszteletdíjjának a csökkentését.
Bagó Norbert képviselő: nem az első és nem utolsó, hogy nincs jelen az ülésen a képviselő asszony.

Pulisch József polgármester: aki egyetért a az önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításával az
kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4. napirendi pont tárgyalás: A szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester, Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző
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Pulisch József polgármester: a covid előtt már elkezdődött a szociális rendelet felül
vizsgálata, mivel már többször volt módosítva úgy döntöttek, hogy egy új rendelet kerül
elterjesztésre. Az irreálisan alacsonnyá vált jövedelemhatárok miatt sok nehéz helyzetben
lévő lakos eleshet a támogatás igénybevételének lehetőségétől, ezért 150%-ról 200 %-ra,
egyedül élő esetében 200 %-ról 250 %-ra emelték a jövedelem határt. Belekerült a rendeletbe
a nyugdíjasoknak adható utalvány is. A 6.§ (3) „A 65. életévét betöltött lakosok részére,
utalvány formájában évente egyszer pénzbeli ellátást biztosíthat, melynek összegét a juttatás
évében hatályos minimálbér összegének 3 %-ában.” Így nem kell adózni az
önkormányzatnak. A költségvetésben biztosításra került a keret, így ebben az évben 5000 Ftot kapnak a 65 év feletti csévharaszti lakosok támogatására. Ez az összeg minden évben
követni fogja a minimálbér változását. A temetési támogatásnál az összeget 20 e Ft-ról 30 e
Ft-ra emelték.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a szociális rászorultságtól függő települési
támogatásokról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét.
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5. napirendi pont tárgyalása: A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülettel történő
együttműködéshez kapcsolódó garanciavállalásra vonatkozó határozatok meghozatala
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: minden évben meg kell hosszabbítani bankgaranciára a
készfizető kezességvállalást. Most 2022. január 01-től 2022. december 31-ig tartó időszakra
kell meghosszabbítani. Lakosság arányosan kerül megállapításra. Ez egy regionális térségi
fejlesztési egyesület, melyben tagok vagyunk.
Pulisch József polgármester: aki egyetért készfizető kezességvállalásról bankgarancia
biztosításához, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés készfizető kezességvállalásról bankgarancia biztosításához
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tag önkormányzata, a 2014-2020 közötti 2022. december 31-ig
meghosszabbított EMVA működési időszakban a TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 22
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000 000 millió forint összegű bankgaranciához 477 412 Ft, azaz négyszázhetvenhétezernégyszáztizenkettő forint készfizető kezességvállalást nyújt.
Határidő:
Felelős:

2021. november 15.
polgármester
jegyző

Pulisch József polgármester: aki egyetért készfizető kezességvállalásról folyószámlahitel
biztosítására, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés készfizető kezességvállalásról folyószámlahitel biztosítására
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület 2021. szeptember 21-i Közgyűlésén hozott 6b/2021. 09. 21. számú Közgyűlési
határozattal, - mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től igényelt 1 éves futamidejű
folyószámlahitel 2022. december 31-ig történő meghosszabbításával kívánja működtetni a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel
fedezeteként
az
Önkormányzat
lakosságarányosan
434
011
Ft,
azaz,
négyszázharmincnégyezer-tizenegy forint készfizető kezességet vállal.
A kezességvállalás visszavonásig érvényes.
Határidő:
Felelős:

2021. november 15.
polgármester
jegyző

6. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Csévharaszt, belterület 297/8 hrsz. alatti ingatlan
megvásárlásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
Balázs Andrea képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 297/8 hrsz-ú ingatlan
megvásárlását és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Ez a terület a sportpálya
mellett van. már tavaly szóba került ennek a megvásárlása. Fel lett értékelve és elővásárlási
jog be lett jegyezve. A vásárlásra a fedezet meg van, mivel két önkormányzati telek eladása
folyamatban van.
Pulisch József polgármester: egy jól feltárható területről van szó. Egy új település központ
jöhetne létre (sportpálya, mini bölcsőde, kreszpálya, művelődési ház) Nyáry Zsuzsanna
építőmérnök által készített értékelési bizonyítvány szerint az ingatlan bruttó forgalmi értéke,
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2020. január 21. napján 17.850.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázötvenezer forint. Az
ingatlan tulajdonosának tájékoztatása szerint az ingatlan 18.000.000,- Ft-ért eladó.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a csévharaszt 297/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával,
az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a Csévharaszt Község belterület 297/8. helyrajzi számú ingatlan
megvásárlásáról
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
adásvétel jogcímén meg kívánja vásárolni a Csévharaszt belterület, 297/8 helyrajzi
számú ingatlant.
2) Az 1.) pontban körülírt ingatlan (bruttó) vételára 18.000.000,- Ft.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásával
összefüggő jogi eljárás lebonyolítására, e körben – különösen, de nem
kizárólagosan – az ingatlan adásvételi szerződés, illetve annak esetleges
módosításainak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Tüdőszűrés
Pulisch József polgármester: Az idén december 6-án és 7-én kerül megtartásra a tüdőszűrés.
Az önkormányzat az elmúlt években átvállalta a 18-40 év közötti csévharaszti lakosok
vizsgálatának díját. Ennek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Kovács György alpolgármester: támogatja a javaslatot. A lakosság ezáltal is érzi, hogy
támogatja őket az önkormányzat.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a 18-40 év közötti csévharaszti lakosok tüdőszűrési
vizsgálati díjának átvállalásáról, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2021. (10.27.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a 18-40 év közötti csévharaszti lakosok tüdőszűrési vizsgálati díjának
átvállalásáról
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 18-40 év
közötti csévharaszti lakosok 2021. évi tüdőszűrési vizsgálati díjának megfizetését átvállalja.
2) A Képviselő-testület a tüdőszűrési vizsgálati díj fedezetét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kisfaludy utca 297/26 hrsz
Pulisch József polgármester: a Kisfaludy utcában lévő 297/26 hrsz-ú önkormányzati telek
eladása folyamatban van. Az adásvételi szerződésben november 15. a határidő a vételi teljes
összeg kifizetésére, ha nem elbukja a vevő az 500 e Ft foglalót. Most kéri, hogy a fizetési
határidő kerüljön meghosszabbításra december 15-ig. Ebben az évben még átmenne az adásvételi szerződés.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: javasolja, hogy a vételárból újabb 500 e Ft-ot tudjanak
be foglalónak, ha esetleg nem tud fizetni a megadott határidőre, akkor 1 millió forintot fog
bukni.

Csillagsarki csatorna
Pulisch József polgármester: újabb levelet kapott az önkormányzat a Csillagsarki telkekkel
kapcsolatban az ügyvédtől, melyet az előterjesztésekhez csatoltam. Az önkormányzat nem
kíván még részarányos összeggel sem beszállni a csatorna-beruházásba, ami a levélben
levezetésre került az ügyvéd által, és társulásba sem akar belépni, mivel már most is tagjai
vagyunk a Monor és Térsége szennyvíztársulásnak. Újabb területeket nem kíván belterületbe
vonni, erről, azaz ennek elutasításáról hozott is határozatot a képviselő-testület a korábban a
beérkezett tulajdonosi kérelemre.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: az önkormányzatnak dokumentumok vannak a
birtokában. A bíróságon is lehet bármikor egyességet kötni.
Pulisch József polgármester: Monoron jelenleg telített a csatorna kapacitása, a Daköv sem
fogja támogatni a Csillagsarki csatorna beruházást. Már több új tulajdonos is volt az
önkormányzatnál érdeklődni a csatornáról, de nem tudtak egy megbeszélést összehívni az
érintett tulajdonosokkal.
Tanyagondnoki szolgálat
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Pulisch József polgármester: alapesetben a külterületi lakosok, betegek orvoshoz, kezelésre
való szállítása a feladata a tanyagondnoki szolgálatnak. Belterületen is vannak olyan lakosok,
akiknek nincsen hozzátartozója, nem tud tömegközlekedést igénybe venni. Az előző években
olyan embereket is szállított, aki nem volt jogosult rá. Van olyan beteg is aki mozgása miatt
esetleg elesik, valami éri, akkor ki vállalja a felelősséget. A tanyagondnok nem képzett
betegszállító. Természetesen a covid oltásra való szállításnál más volt a helyzet.
Kovács György alpolgármester: van olyan belterületi lakos, aki rászorult, mivel nincs
családtag, nem tud elmenni az orvoshoz. Sajnos volt olyan, aki bevásárlásra is vitette magát a
tanyagondnoki szolgálattal.
Pulisch József polgármester: az előző ülésen Palásti Imréné legelő vásárlási kérelmét
tárgyalta a testület, meg is szavazták a képviselők. Közben Szilágyi Attila is kérte volna,
mivel a másik oldalon megvette a területet. Azt tudni kell, hogy 1 ha felett, akkor vehet
területet, ha földműves. Hirdetmény alapján annak van elővásárlási joga, akinek földműves.
Palásti Imrével egyenlőre tehát nem lehet adás-vételi szerződést kötni, mivel nem földműves,
megvárjuk, hogy a határozat alapján létrejöhet-e az adásvételi-szerződés, ha nem, akkor erről
új döntést kell majd hozni.
Szilágyi Attila lakos: a nyáron felállított fagylaltozónál karácsonykor süteményt szeretnének
árulni és hosszabb időre szeretne bérleti szerződést kötni.
Pulisch József polgármester: nem zárkóznak el a bérleti szerződés elől, de írásbeli kérelmet
kér, konkrét m2 megjelöléssel és a novemberi ülésen megtárgyalják.
Kovács György alpolgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy október 20-án megtartásra
került az éves szociálpolitikai kerekasztal a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tájékoztatóval
közösen. Napirend volt a szociális alapszolgáltatás működése a vírushelyzet alatt, a HEP
intézkedési tervének a végrehajtása valamint tájékoztató volt a képviselő-testület által nyújtott
támogatási lehetőségekről. Sajnos az oktatási intézményeket nem képviselte senki, pedig őket
is érintettek voltak a megbeszélt témákban.
Balázs Andrea képviselő: az adventi ünnepségekre készülve, kérdése, hogyan kérje a
számlákat?
Pulisch József polgármester: 200 e Ft-ig lehet készpénzben, utánvétel, csak előre kell jelezni a
pénztár felé, felette csak átutalásos számlával intézhető a szükséges vásárlás.
Pulisch József polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az utca névtáblák
megrendelésre kerület. A Deák Ferenc utcában útlezárás lesz, amikor elkezdődik az útépítés.
Az óvoda terveinek elkészítése megkezdődött. A Magyar Faluprogram ellenőrzése mindent
rendben talált. Van közösségi épület fejlesztési pályázat, amibe beleférne a posta épületének
felújítása jövőre. Most kellene egy statikus és tavasszal kettő pályázattal indulna az
önkormányzat.
Kovács György alpolgármester: az adventről van egy forgatókönyv, milyen költségekben
gondolkodnak? Eddig minden évben át volt beszélve, hogy melyik alkalommal mi lesz a
program.
Balázs Andrea képviselő: a polgármesternek el lett küldve a program. November 28-án advent
első napján az óvodások adnak műsort, kalács, tea, forralt bor és ajándék a gyerekeknek.
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December 5-én mikulás ünnepség, tea, zsíros kenyér. December 12-én Csévharaszti
Örömtánc – csoport műsora, pogácsa, tea, forralt bor, kézműves vásár, köszönő ajándék a
fellépőknek. December 19-én falu karácsonyfájának díszítése, Csévharaszti Népdalkör és a
Balla Károly Általános Iskola műsora. Mézeskalács, tea. A Községi Könyvtárban minden
szombaton kézműves foglalkozás lesz.
Kovács György alpolgármester: ha elkészül a forgatókönyv kéri, hogy a képviselő-testületi
tagoknak kerüljön megküldésre. A korábbi években a könyvtárból jöttek át a gyerekek a
szülőkkel a gyetyagyújtásra a szabadidőparkba.
Bagó Norbert képviselő: furcsának tartja, hogy az őszi szünetben zárvatart a könyvtár.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Pulisch József polgármester megköszöni a megjelenést az ülést bezárja.

Csévharaszt, 2021. november 15.

Pulisch József
polgármester

Hitelesítő:
Bagó Norbert
képviselő
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Nagyné dr. Jankovics Krisztina
jegyző

