Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2021. november 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.
Igazoltan távol: Kaszaláné Bán Anikó képviselő.
Hitelesítő: Kádár Anikó 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) Bérleti szerződések megtárgyalása a Csévharaszton működő fogorvosi, valamint
két háziorvosi praxis vonatkozásában
Előadó: Nagyné dr. Jankovics Krisztina
2) A Vincent Auditor Kft. Csévharaszt Községre vonatkozó 2022. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
3) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa, társulási szerződés módosítás megtárgyalása
Előadó: Pulisch József polgármester
4) Egyebek

A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1.napirendi pont tárgyalása: Bérleti szerződések megtárgyalása a Csévharaszton működő
fogorvosi, valamint két háziorvosi praxis vonatkozásában
Előadó: Nagyné dr. Jankovics Krisztina
Pulisch József polgármester: a fogorvossal december 31.-ig van helységhasználati szerződés.
Eddig az önkormányzat az egészségház fogorvosi rendelőjének használatát térítésmentesen
biztosította a doktornő részére a rezsi költségek megtérítése mellett. Az eddigi szerződés nem
kielégítő módon rendezi a bérlettel összefüggésben használt eszközök és berendezések
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota fenntartásának költségviselését. Eddig az
önkormányzat fizette az eszközök karbantartását, cserébe a doktornő vett egy röntgengépet,
de arányában nem fedezi a kiadásokat és magán rendelést is folytat. Az 1. számú háziorvosi
körzet 2021. március 1. napjától Vargáné dr. Pétervári Mónika tartós helyettesítésében
működik. Doktornővel a továbbiakban egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a
feladatellátást. Ezért szükséges a működéshez szükséges bérlet feltételeit helyiségbérleti
szerződésben rögzíteni. A 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó helységbérleti szerződés is
felülvizsgálatra került, hogy egységes feltételek kerüljenek biztosításra. Honti doktor úr
díjmentesen használta a helységet, a rezsit terület arányában fizette az önkormányzat felé és a
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telefon került kiszámlázásra. A programok, bútorokat, veszélyes hulladék elszállítását, a
rendelő takarítás költségeit saját maga fedezi. A doktornővel is hasonló feltételekkel lenne
bérleti szerződés kötve. Doktornő jelezte, hogy 520 e Ft a rezsitámogatás a finanszírozásból,
ez egy fix díj, a kártyapénz teljesítményfüggő és Ő ebből nem tud megélni. Ne legyen
különbség téve a háziorvosok között.
Dr. Honti János: az eddigi együttműködés korrekt volt és bízik benne, hogy továbbra is így
lesz. Szeretné, ha az önkormányzat átvállalná a takarítást és a ráeső költségeket fizetné. A
fogorvos eddig nem szállt be a közös váróterem takarításába. Jó lenne, ha ezt az
önkormányzat átvállalná. Működés szempontjából is jó lenne, ha egy személy takarítana. A
Nyáregyházi Önkormányzat átvállalja mind a fűtés, világítás, internet, telefon, takarítás
költségeit.
Pulisch József polgármester: ha önkormányzati alkalmazott, akkor itt sem kellett rezsidíjat
fizetni. A doktornőnél a mobil telefont az önkormányzat finanszírozza. Nem nagy összeg a
rezsi költség, amit az önkormányzat felé kellene fizetni és a Neak finanszírozásban is van
rezsiköltség, amit megkapnak az orvosok. Ami a takarítást illeti jó a doktor úr felvetése.
Dr. Pétervári Mónika: kapott információk szerint a telefon, internet havi 15 e Ft havonta, a
rezsi 30 e Ft évente. Ha a veszélyes hulladék elszállítás és takarítás költségeit átvállalja az
önkormányzat az nagy segítség lenne, mert a finanszírozás nem elég.
Dr. Palotai Stefánia: a röntgen gépet 3,5 millió forintért vásárolta és alapeszközökkel is fel
kellett tölteni a rendelőt. A telefont és internet költségeket fizeti továbbra is, de ha az
önkormányzat átvállalja a rezsi költséget azt megköszöni. Valóban csak a rendelőt takarítják a
várót már nem.
Kovács György alpolgármester: Honti doktor úr javaslatát jónak tartja, hogy egy személy
végezze a takarítást. Az egészséges egyensúlyt fenn kell tartani a háziorvosok és a fogorvos
között. Felmerült, hogy a fogorvos bérleti díjat fizessen. A díjmentes eszközhasználat
fenntartja az önkormányzat vagy fizetni kell érte? Segítség lenne, ha az össz rezsiköltségnek a
felét fizetné az önkormányzat és a takarítást is átvállalná.
Naszvadi Sándorné képviselő: nem egy nagy összegről van szó, ha a takarítást megoldja az
önkormányzat és a rezsiköltség felét is átvállalja az nagy segítség lenne a háziorvosoknak és a
fogorvosnak is.
Pulisch József polgármester: a veszélyes hulladék elszállítását Honti doktortól átveszi az
önkormányzat, és a takarítást is.
Bagó Norbert képviselő: mindenki saját rendelőt takarít, közös helységeket az önkormányzat
takarítsa. A rezsi maradjon háziorvosoknál. Veszélyes hulladék össze lehetne vonni és
egyszerre elszállítják.
Kovács György alpolgármester: megoldható lenne, hogy egy ember takarítsa a rendelőket és a
közös helységeket.
Dr. Honti János: ezt így megfelelő.
Pulisch József polgármester: összegzésként elmondja, hogy a háziorvosoknál és a
fogorvosnál is marad az ingyenes helységhasználat. A takarítást a két háziorvosi rendelőben
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és a közös helységekben az önkormányzat végzi ezentúl. A rezsiköltséget a rendelő
területének arányában fizetik továbbra is az orvosok.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Dr. Pétervári Mónika háziorvossal kötendő
helységbérleti szerződéssel az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozata
Tárgy: helyiségbérleti szerződés megkötése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt területén
működő 1. számú háziorvosi körzeti ellátás biztosítását szolgáló helyiségbérleti szerződére vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Vargáné Dr. Pétervári Mónika egyéni vállalkozó háziorvos
részére 2022. január 1. napjától határozatlan időre bérbe adja a 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca
39/A. szám alatti egészségház helyiségbérleti szerződésben meghatározott területét, az abban foglalt
feltételekkel.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozattal elfogadott helyiségbérleti
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: aki egyetért Dr. Honti János háziorvossal kötendő helységbérleti
szerződéssel az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozata
Tárgy: helyiségbérleti szerződés megkötése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt területén
működő 2. számú háziorvosi körzeti ellátás biztosítását szolgáló helyiségbérleti szerződére vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Parkinson Háziorvosi Bt. (székhelye: 2211 Vasad, Petőfi utca
77/A., képviseli: Dr. Honti János) háziorvos részére 2022. január 1. napjától határozatlan időre bérbe
adja a 2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 39/A. szám alatti egészségház helyiségbérleti szerződésben
meghatározott területét, az abban foglalt feltételekkel.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozattal elfogadott helyiségbérleti
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Pulisch József polgármester: aki egyetért Dr. Palotai Stefániával kötendő helységbérleti
szerződéssel az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozata
Tárgy: helyiségbérleti szerződés megkötése
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt területén
működő fogorvosi ellátás biztosítását szolgáló helyiségbérleti szerződére vonatkozó előterjesztést, és
az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Palotai Stefánia egyéni vállalkozó (székhelye: 1185
Budapest, Szitnya utca 17.) fogorvos részére határozatlan időre biztosítja a 2212 Csévharaszt, Ady
Endre utca 39/A. szám alatti egészségház fogorvosi rendelőjének bérbeadását, a helyiségbérleti
szerződésben foglalt feltételekkel.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelen határozattal elfogadott helyiségbérleti
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: A Vincent Auditor Kft. Csévharaszt Községre vonatkozó
2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a belső ellenőrzés egy kötelező feladat, amit el kell látni. Most
aktuális a könyvtárnál, mivel most van ÁSZ ellenőrzés. A belső ellenőrzés nagyon korrekt
volt a védőnő ellenőrzésnél is. A járványhelyzet megszűnésével az intézmény átalakítása
ügyében a képviselő-testület hozhat döntést. Az esetleges hiányosságokat addigra feltárja az
ellenőrzés.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a 2022. évi belső ellenőrzési tervvel, az
kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozata
Tárgy: a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) Csévharaszt Községre vonatkozó 2022. évi, éves
belső ellenőrzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4

3. napirendi pont tárgyalása: Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, társulási szerződés módosítás megtárgyalása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület nyáron meghozott határozatot arról, hogy
kilép a társulásból. Több település együtt látta el a családsegítés, főépítész, háziorvosi
ügyeletet és a költségeket lakosságszám arányában osztották szét. Csévharaszt már csak a
főépítésszel van a társulásban, és egyre kevesebb ügy tartozik a főépítész hatáskörébe, így ezt
a feladatot eseti megbízással is el lehetne látni. Amikor főépítészi feladat lenne a településen,
a települést érintően, akkor lenne megbízva és kerülne kifizetésre.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: van egy főépítész, aki Abonyban lát el ilyen
feladatotot - nagy megelégedettségre – neki lenne kapacitása Csévharasztot is elvállalni.
Kovács György alpolgármester: kézenfekvő dolog, hogy ki kell lépni a társulásból. Jónak
tartja, hogy eseti megbízással kerüljön foglalkoztatásra egy főépítész. A településképi
bejelentésekkel továbbra is foglalkozni kell, és ha szükséges a hatóságokat tájékoztatni kell, a
bejelentéseket meg kell tenni.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa, társulási szerződés módosításával az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozata
Tárgy: Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa,
társulási szerződés módosítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott társulási szerződés módosítását
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése
mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalás: Egyebek
pályázaton történő részvételi szándék visszavonása
Pulisch József polgármester: a Petőfi utca külterületi szakaszára beadott pályázathoz helyszíni
bejárásra került sor. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály
sajnálatos módon nem járult hozzá a pályázati dokumentáció részeként benyújtott tervek szerinti
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nyomvonal kiépítéséhez. Az elutasítás indoka, hogy az építéssel érintett területen a fokozottan védett
tartós szegfű jelentős állománya található. Az eredeti nyomvonalra nem adnak engedély, más
nyomvonal pedig nem teljesítené azt a célt, amiért a pályázaton el kívánt indulni az önkormányzat.
Nincs feltüntetve a tartósszegfű élőhelye a rendezési tervben sem. Természetesen a tervezési díjat az
önkormányzat elbukja, ha a pályázaton való részvételt visszavonja, mely eset lehetősége akkor is
fennállt, amikor pályáztunk, ennek függvényében hoztunk döntést.

Pulisch József polgármester: aki egyetért a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton történő részvételi
szándék visszavonásával az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton történő részvételi szándék visszavonásának
elhatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt,
hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű 3306688062
azonosító szám alatt benyújtott pályázaton történő részvételi szándékát visszavonja, a pályázaton a
továbbiakban nem kíván részt venni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésével megbízott
Vrabély Mérnöki Irodával (6000 Kecskemét, Izsáki út 39.) létrejött megbízási jogviszony
megszüntetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Év végi jutalom
Pulisch József polgármester: A korábbi években is az önkormányzati és hivatali dolgozók az
adott évben végzett munkájuk elismeréseként egyszeri jutalmat kaptak. Az intézmények és a
hivatal dolgozói kiválóan helyt álltak a koronavírus-járvány által előidézett, nem mindennapi
helyzetekben. A jutalom fedezete részben a megtakarítások, de részben a tartalék
felhasználásával kerül biztosításra. Az óvodában 8 fő óvodapedagógusra kapnak
finanszírozást, de csak 4 fő óvónő van, ezért vissza kell fizetni kb.: 8 millió forintot. A
jutalom után kisebb összeget kell visszafizetni.
Balázs Andrea képviselő: a jutalom ebből az összegből lenne kifizetve az óvoda részére és ha
nem kerül kifizetésre, akkor vissza kell fizetni?
Pulisch József polgármester: igen, az óvodánál megvan a fedezet, amit nem költünk el, vissza
kell fizetni. A költségvetési fedezete meg van a jutalomnál a többi dolgozó esetében is,
jelenleg 140 millió forint tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, a feladatok el vannak
látva. A lakosságtól panasz nem érkezett a dolgozók munkájára. Az önkormányzatnál
folyamatos ellenőrzések vannak és mindent rendben találnak. A járvány ideje alatt sem volt
bezárva a hivatal, úgy mit a környező települések hivatali. Tehát pozitívan értékeli az évet.
Az óvodában alacsonyak a bérek.
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Naszvadi Sándorné képviselő: úgy gondolja, hogy a pénzügyi bizottságnak is meg kellett
volna tárgyalni a jutalmazást, mivel nagy pénzekről van szó. Minden juttatást megkapnak a
dolgozók, volt béremelés is. A bérek nem rosszak a környező településekhez képest.
Tavasszal home office voltak a dolgozók, csak egy-egy fő tartott ügyeletet. Mindenki azért
kapja a fizetését, hogy elvégezze a munkáját. Az igazgatási szünet is igénybe volt véve. A
pénzügyi bizottság véleményét kikérte és félhavi jutalmat javasolnak a hivatal és
önkormányzat dolgozói részére, az óvoda kapja meg az egyhavit, mivel helyt kellett állniuk
végig.
Pulisch József polgármester: a pénzügyi bizottság azért nem tárgyalta, mert nem hatásköre.
Bagó Norbert képviselő: megérti a polgármester pozitív értékelését. Most az összköltséget
nézi és, hogy a tartalék terhére kerülne kifizetésre. Az adventi készülődésnél a kapott
támogatás kevésnek bizonyult és a polgármester nem emelte meg. A faluért a rendezvényre
nem lépheti túl a keretet, a jutalomnál pedig 8-9 millió forintról beszélnek. Csak a félhavit
támogatja és ne legyen különbség téve, hogy kinek milyen iskolai végzettsége van.
Pulisch József polgármester: a költségekre visszatérve, jelezte, hogy a költségvetésben van
egy keret a rendezvényekre és nem kapott felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy emelje
meg az összeget.
Balázs Andrea képviselő: alap elvégzett munkáért nem szoktak jutalmat adni. Csak félhavit
javasol. A könyvtár nem igazán tett sokat az elmúlt évben, még az őszi szünetben is zárva
volt, amikor a gyerekek biztosan felkeresték volna. A szociális bizottság ülésének anyagát az
utolsó pillanatban kapta meg a bizottság. Ha beteg az ügyintéző, meg kellett volna oldani a
helyettesítését.
Pulisch József polgármester: csütörtök volt a beadási határidő a szociális tűzifa kérelmeknek,
de még pénteken is érkezett be kérelem. Nem tartotta szükségesnek, hogy előbb kerüljön
kiküldésre az anyag, és ezért helyettesítés legyen. A jutalommal kapcsolatban még elmondja,
hogy nem plusz munkáért adták, hanem a jól elvégzett munkáért.
Kádár Anikó képviselő: a könyvtáraknak nem javasolja a jutalmat.
Kovács György alpolgármester: Örül, hogy mindenki elmondta a véleményét. Azt tapasztalja,
hogy az ügyekben a kollégát mindig megoldást keresnek. Sok igazság van abban, amit a
képviselők elmondtak. Törekednek a minőségi munkavégzésre, de vannak negatív tényezők.
Az óvoda egy havi jutalma az önkormányzatnak nem kerül semmibe, meg van rá a fedezete.
A többi intézménynél a félhavit igazságtalannak tartja, mivel az óvoda nem végzett jobb
munkát, hogy egy havit kapjon. Mivel az óvodánál a finanszírozásból meg van a fedezet, így
közel felére csökken a jutalomra való kifizetés. A karácsonyi költség és a jutalom között nincs
összefüggés. Törekedni kell a dolgozók megtartására, egy havi jutalmat javasol.
Pulisch József polgármester: 2,7 millió forint különbségről van szó és az önkormányzathoz
tartozik a védőnő és a vérvételes is.
Kovács György alpolgármester: a közmunkásoknak fejenként 50 e Ft-os juttatást javasol.
Naszvadi Sándorné képviselő: az óvodában 4 fő látja el 8 fő feladatát, ezért kapja meg az
óvoda az egyhavit.
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Kádár Anikó képviselő: egységesen kapjanak, de a könyvtáros ne kapjon, mivel senkivel sem
együttműködő.
Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző: a környező települések bezártak, a mi dolgozóink csak
akkor maradtak otthon, amikor kötelező volt. Itt egy évtizedek óta összeszokott, munkájukat
maximálisan értő és elvégző dolgozók vannak. Farkas Jánosné olyan beszámolókat készít,
hogy bármikor elmehet a magánszférába jóval magasabb fizetésért. A hivatal minimális
létszámmal dolgozik és minőségi munkát végez.
Pulisch József polgármester: ez a hivatal magától működik, mindenki tudja a feladatát. A
nagy fluktuációt a képviselő-testület és a lakosság is megérezné.
Naszvadi Sándorné képviselő: félreértés van, nem azt mondja, hogy elégedetlen a
munkájukkal, de a fizetést a munkájáért kapja. Azért vannak a dolgozók, hogy a lakosságot
tájékoztassák. Úgy tűnik, hogy a polgármester vissza akarják vezetni a 13. havi fizetést.
Baranyi Ferencet a sok plusz munkáért viszont meg kell fizetni.
Bagó Norbert képviselő: az összköltséget nézi, ami igen sok. Vannak az önkormányzatnak
tervei, amin sokszor spórolunk.
Pulisch József polgármester: 2,7 millió forint a különbség az egyhavi és a félhavi jutalom
között.
Kovács György alpolgármester: sok ez a pénz és igaz, hogy takarékosnak kell lenni. A
számokat látva először félhaviban gondolkodott, de most, hogy megtudta, hogy az óvoda
jutalma lejön a kiküldött összegből, így már egyhavit javasol.
Pulisch József polgármester: szavazásra teszi fel a módosító indítványokat:
az óvoda kapjon egyhavit és többiek félhavi jutalmat: 1 igen szavazat.
Mindenki fél havit kapjon: 1 igen szavazat.
Mindenki egy havit kapjon: 2 igen szavazat.
Egyik indítvány sem kapta meg a szükséges szavazatot.
Led lámpák
Pulisch József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 10 db LED lámpatest került
megrendelésre. 4 db a Deák Ferenc utcára kell, mivel most már belterületbe lett vonva, és ki
kell építeni a közvilágítást az új utcában. 3 db Balla közben, 1 db Kisfaludy utca végére és 1
db a Zrínyi utca végére kell.
Kovács György alpolgármester: megalapozottak az igények, meg kell venni.
Fagyizó
Pulisch József polgármester: Szilágyi Attila helyi lakosa posta és a gyógyszertár közötti
önkormányzat területet szeretné hosszútávra bérelni. Fagylaltozót szeretne működtetni, és
süteményeket árulni.
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Bagó Norbert képviselő: a posta felújítása egy komplex beruházás, bontással,
tereprendezéssel. Most nem támogatná ezt a kérelmet, mert balesetveszélyes is lenne, ha a
felújítás alatt ott fagylaltozó működne. A beruházás befejezése után támogatja az ötletet.
Pulisch József polgármester: a felújítás után sem lenne jó, mivel egy belső terület lenne. Amíg
a beruházás nem indul el a közterületen maradhat, ahol a nyáron is árusított.
Kovács György alpolgármester: valami megoldást kell találni, mivel lakossági igény van rá,
nagyon népszerű volt a nyáron is. Karácsonykor a süteményeknek is nagy sikere volt.
Naszvadi Sándorné képviselő: a vízmű melletti terület ideiglenesen jó lenne erre a célra.
Bagó Norbert képviselő: javasolja, hogy most ne kerüljön elutasításra a kérelem. A képviselőtestület áprilisban térjen vissza a kérelemre, addigra eldől a felújítási pályázat is.
Hírharang
Pulisch József polgármester: A „Csévharaszti Hírharang” újságot az idei évben 6 lapszámban 750
példányszámban jelent meg. A jelenleg érvényes kiadói szerződés 2021.12.31-én lejár. Az újság ebben
az évben 392 Ft + 5% ÁFA példányszámi áron kerül kifizetésre. A kiadótól bekért ajánlat szerint
+20% + 5% ÁFA ajánlaton kívánja az újságot elkészíteni 2022. évre. Ennek alapján 470 Ft + 5% ÁFA
lenne a példányszámi ár, ami változatlan mennyiség, és megjelenés esetén 2022-re 2.220.750,- Ft
összeg lenne. A kiadó jelezte, hogy lehetőség van akár olcsóbb, gyengébb minőségű papírra nyomtatni
az újságot. A lakosság már megszerette az új formát, a település egészét mutatja be. Nem szabadna a
már kialakult színvonalból engedni. Javasolja továbbra is a 2 havonta változatlan mennyiségben, és
minőségben történő újság megjelenését, és a szerződés meghosszabbítását további 1 évvel a jelzett
áremeléssel.

Naszvadi Sándorné képviselő: elég lenne negyedévente megjelentetni az újságot.
Bagó Norbert képviselő: maradhatna a jelenlegi megjelenési szám és a ciklusban tartaná az
árát.
Pulisch József polgármester: ezt nem tudja garantálni.
Kovács György alpolgármester: elégedett az újság minőségével. Javasolja a negyedévi
megjelenést, de erről csak akkor lehet határozni, ha látják a konkrét összegeket, az árat.
Negyedévi megjelenésre kell árajánlatot kérni, lehet, hogy csökkennének a költségek.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a következő ülésen hozzon döntést.
Pulisch József polgármester: kér be ajánlatot negyedéves megjelenésre, és a következő
decemberi ülésen tárgyaljuk a Hírharang újságot.
„Javíts egy jegyet pályázat”
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Pulisch József polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent „Javíts egy jegyet
pályázat”. Véleménye szerint ezt most ki kellene hagyni, mert ennek pályázatnak vannak
költségei is és a községben úgy is vannak nyári táborok
Kovács György alpolgármester: igen a pályázaton való nyerés esetén az önkormányzatot
terhelik a buszköltségek, belépők, szállás, kísérők költségei. Inkább a helyi nyári táborokat
kell támogatni az önkormányzatnak. Legyen egy fellépő, egy előadó a rendezvényeken és
akkor minden gyerek örülni fog.
Pulisch József polgármester: akkor összefoglalva, a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy
aláírja az együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében.

Szécsényi Pál megbízási szerződése
Pulisch József polgármester: Szécsényi Pál megbízási szerződése 2021.12.31-el lejár a
meghosszabbítás 2022. év első félévére szólna, mivel Szécsényi Pál júniusban nyugdíjba vonul. A
helyi focicsapatban egyre több a helyi gyerek. A Bozsik programba is csévharaszti szervezetként
vesznek részt. Ezért javasolja, hogy továbbra is biztosítsák, és támogassák a helyi gyerekeket azzal,
hogy az edző részére megbízás formájában ezt finanszírozzák bruttó 175.000,- Ft, havi megbízási
díjért.

Pulisch József polgármester: aki egyetért Szécsényi Pál megbízásával futball sporttevékenység
szervezésére és sportfoglalkozások bonyolítására az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
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 2022. január 1-2022. június 30. 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 bruttó 175.000Ft/hó megbízási díjat állapít meg.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

10

Gyepmester
Pulisch József polgármester: a gyepmesteri szolgálat szerződése a HD-Herczig Kft-vel 2021.12.31én lejár. A HD-Herczig Kft változatlan eseti díjakon vállalja a következő évre is a feladatellátást,
probléma, lakossági jelzés nem jött velük kapcsolatban. Ebben az évben a betervezett keretet ki fogják
meríteni, mivel a Széchenyi utcában 2 db róka csapda került kihelyezésre, valamint az Arany János
utcából kellett elvitetni - haláleset miatt - 2 db kutyát.

Pulisch József polgármester: aki egyetért azzal, hogy továbbra is HD-Herczig Kft lássa el a
gyepmesteri feladatokat, az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: megbízás gyepmesteri feladatok ellátására
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyepmesteri feladatok
ellátására vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület 2022. január 1. napjától – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan megbízza a HD-Herczig Kft.-t (2230 Gyömrő, Állomás utca 72/a, adószáma: 147550642-13, képviselő: Herczig József) Csévharaszt lakott területén a gyepmesteri feladatok ellátásával.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

Rendőrség támogatása

Pulisch József polgármester: több éve támogatja az önkormányzat a rendőrséget egy jelképes
összeggel. Ez a támogatás az előző évben 100 e Ft-os utalvány formájában történt.
Kovács György alpolgármester: túl sok szolgálatot ebben az évben nem adtak a községben, de
nem szabad a kapcsolatot megszakítani. Javasol 50 e Ft-ot utalvány formájában.
Naszvadi Sándorné képviselő: 70 e Ft-ot javasol.
Pulisch József polgármester szavazásra teszi fel a javaslatokat:
Aki egyetért azzal, hogy a rendőrség 70 e Ft támogatást kapjon: 1 igen szavazat
Aki egyetért azzal, hogy a rendőrség 50 e Ft támogatást kapjon: 3 igen szavazat és 2
tartózkodás mellett nem születet döntés.
Alapítvány
Pulisch József polgármester: az alapítvány azzal kereste meg a képviselő-testületet, hogy az
idei támogatásból megmaradt összegből szeretnék a hátrányos helyzetű családokat
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karácsonyra támogatni. A probléma, hogy az alapítványnak nincs szociális támogatási
jogköre. Az iskolának viszont rossz a hangtechnikája, abban az alapítvány tudna segíteni.
Naszvadi Sándorné képviselő: a lovas udvar is keres gyógytornászt, akit szintén lehetne
támogatni.
Pulisch József polgármester: csak az alapszabályban meghatározott dolgokra lehet
felhasználni az összeget.
Kádár Anikó képviselő: tavaly arról volt, szó, hogy az alapítvány ne támogassa az óvodát és
az iskolát, mivel az önkormányzat adja pénzt az alapítványnak.
Kovács György alpolgármester: a szociálisan rászorulókat az önkormányzat támogatja, az
alapítványnak nem feladata. Tavaly a pályázatban meg lett jelölve az óvoda eszközökre is
pénz, ezért arra nem kapott pénzt az alapítvány. A lovas oktatásnál a gyógytornász
fejlesztésnek minősül.
Pulisch József polgármester: mivel nincs egységes javaslat az Alapítvány megmaradt
összegének a felhasználásáról, kérem, hogy legyen a következő testületi ülésre javaslat, hogy
mi legyen a megmaradt forrással, ami az alapszabálynak megfelelően felhasználható.
Balázs Andrea képviselő kérdése, hogy az SzMSz ad lehetőséget arra, hogy egy már tárgyalt
napirendre visszatérjenek?
Pulisch József polgármester: szünetet rendel el.
Naszvadi Sándorné képviselő: vissza térve az önkormányzati és hivatali dolgozók jutalmára,
javasolja, hogy egységesen félhavi jutalmat kapjanak.
Pulisch József polgármester: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat és intézményei dolgozók
részére félhavi jutalom kerüljön megállapításra az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: az önkormányzat és intézményei dolgozók részére jutalom megállapítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és
intézményei dolgozói részére jutalom megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést
hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére a 2021.
évben végzett munkájuk elismeréseként félhavi illetménynek megfelelő összegű jutalmat biztosít.
2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei dolgozói vonatkozásában a jutalom összegét
és annak járulékait az önkormányzat 2021. évi költségvetésének és tartalékának terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet következő
módosításakor az átcsoportosítást készítse elő.

12

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kovács György alpolgármester: ha a hivatali dolgozók megkapnak jutalmat, akkor a polgármester is
kapjon.
Pulisch József polgármester: bejelenti érintettségét.
Naszvadi Sándorné képviselő: a polgármester is maximálisan elvégezte feladatát. Az előterjesztéssel
szemben szintén félhavit javasol.
Bagó Norbert képviselő: félhavit javasol.
Kovács György alpolgármester: aki egyetért azzal, hogy a polgármester részre félhavi jutalom
kerüljön megállapításával az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a polgármester részére jutalom megállapítása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jutalom
megállapítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármester részére a 2021. évben végzett munkájuk
elismeréseként félhavi illetménynek megfelelő összegű jutalmat biztosít.
2) A Képviselő-testület a polgármester jutalom összegét és annak járulékait az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének a tartalékának terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet következő
módosításakor az átcsoportosítást készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Pulisch József polgármester: aki egyetért a közmunkások év végi támogatásával az kézfelemeléssel
jelezze:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: év végi támogatás közmunkások részére
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Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csévharaszt Község
Önkormányzatánál foglalkoztatási jogviszonyban lévő közmunkások év végi támogatására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzatnál foglalkoztatott 3 fő közmunkás részére a
2021. évben végzett munkájuk elismeréseként 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forintnak megfelelő összegű
eseti rendkívüli települési támogatást biztosít, a 13/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a
alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: szavazásra teszi fel a rendőrség támogatására vonatkozó javaslatokat:
Aki egyetért a 70 e Ft-tal: 1 igen szavazat.
Aki egyetért az 50 e Ft-tal: 4 igen szavazat.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Monori Rendőrkapitányság állományának év végi
jutalmazásához való hozzájárulással az kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal meghozta a következő
határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2021. (11.24.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a Monori Rendőrkapitányság állományának év végi jutalmazásához való hozzájárulás
elhatározása
Csévharaszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Monori
Rendőrkapitányság állományának év végi jutalmazásához történő hozzájárulására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta.
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Monori Rendőrkapitányság állománya részére a 2021. évben
végzett munkájuk elismeréseként 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forintnak megfelelő összegű utalványt
biztosít.
2) A Képviselő-testület az 1) pontban meghatározott juttatás összegét az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének a tartalékának terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az utalványok beszerzése, valamint a Monori
Rendőrkapitányság részére történő eljuttatása iránt intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kovács György alpolgármester: mindenki vállalja fel a döntését, véleményét, csak így lehet
megalapozott döntést hozni, ha mindenki elmondja a véleményét.
Takács úr, hogy áll az adatgyűjtéssel?
Pulisch József polgármester: a könyvtárban végzett adatgyűjtést. A szerződés alá lett írva és egy
kifizetés már megtörtént.
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A képviselőknek több közérdekű kérdése észrevétele nem volt az ülés a továbbiakban zárt ülésként
folytatódik.
Csévharaszt, 2021. december 14.

Pulisch József
polgármester

dr. Jankovics Krisztina
jegyző

Hitelesítő:
Kádár Anikó
képviselő
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