Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2022. február 23-án megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, dr. Jankovics Krisztina jegyző, Bagó Norbert képviselő,
Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó képviselő, Naszvadi Sándorné képviselő.
Igazoltan távol. Kovács György alpolgármester, 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 5 fő.
NAPIRENDI PONTOK:
1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina
4) A polgármesterre átruházott döntésekről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
5) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóhatósági beszámolójának elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
6) A Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi munkájáról szóló beszámoló, valamint
2022. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Balázs Istvánné, intézményvezető, Pulisch József polgármester
7) Döntés a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek tárgyában
Előadó: Pulisch József polgármester
8) Döntés a 2022. évi országgyűlési választások során közreműködő SZSZB tagok
megválasztásáról
Előadó: Pulisch József polgármester, dr. Jankovics Krisztina jegyző
9) Egyebek
Előadó: Pulisch József polgármester

A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a 2021. évi költségvetés a december 31-es teljesítés szerint már
végérvényesen hozzá lett igazítva a valós számokhoz. Májusban lesz majd a zárszámadási rendelet
ettől nem igen fog eltérni. A 2022. évi nyitóhoz már megtudják a fejlesztést, a tartalékot állapítani.
Vannak központi módosítások, és a normatívák átvezetése megtörtént.
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Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a módosítások a képviselő-testület mindenkori döntése alapján
történtek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2021. évi költségvetési rendeletet és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Pulisch József polgármester: 108 millió forint tartalékkal fog zárni az önkormányzat, pedig
fejlesztések is voltak az elmúlt évben: urnafal építés, légkondicionálók beszerzése, fásítás, lámpák
beszerzése, Jókai utca aszfaltozása stb.. kb: 80 millió forint fölött voltak a saját beruházások.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a 2021. évi költségvetés módosítását, az kézfelemeléssel
jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2. napirendi pont tárgyalása: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
Előadó: Pulisch József polgármester
Naszvadi Sándorné a pü.biz. elnöke: a kiküldött 2022. évi költségvetés számszakilag pontos, részletes,
mindenre kiterjedő. Fenntartói problémák nem lesznek, a bérek is jól alakultak és a beruházásokra is
van pénz, lehet fejleszteni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2022. évi költségvetést és a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Pulisch József polgármester: 45 millió forint van beruházásra, fejlesztésre, de a pályázatok eredménye
fogja meghatározni a fejlesztéseket. Kisértékű eszközbeszerzések mindig betervezésre kerülnek az
intézményekhez. Az Izabella, Iskola, Rákóczi utca pályázati úton történő felújításához 50 % önerő
szükséges. 25 millió forint a tartalék, ami nincs megcímkézve, nincs besorolva sehova. A Kossuth
Lajos utca járda Magyar Falu Program pályázatra van beadva. Bevételnél még az iparűzési adó
alakulása szerint lehet 50 millió plusz bevételünk még. Évközben lehet az Ady Endre utcai parkolóról
dönteni. Mini bölcsődénél a közművek bevitele már önerőből történik. Óvodánál 1 csoport szobát kell
berendezni. Itt 110 millió forint az egész pályázati összeg és 2 év alatt kell befejezni a beruházást, ha
sikeres lesz a pályázat.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét, az
kézfelemeléssel jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt Község Önkormányzatának
4/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./
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3. napirendi pont tárgyalása A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina
dr Jankovics Krisztina jegyző: az elmúlt év vegyes volt. A testület is júniustól tudott ülésezni, ami
látszik az ülések számán. Ezen kívül a polgármester tartotta a kapcsolatot a képviselőkkel, minden
döntésről tájékoztatta őket. A képzéseket minden köztisztviselő elvégezte. Az adatvédelmi
végzettséget megszerezte, így már házon belül el tudják látni ezt a feladatot. Adatvédelmi tisztviselői
feladatokat Dobos Katalin látja el. A hivatalnál történt ellenőrzések nem tártak fel hibát, lakossági
panasz sem érkezett.
Naszvadi Sándorné képviselő: a beszámolóból hiányolta az éves ügyirat forgalmat, hogy mennyi irat
volt, mennyi ügyintézés történt. Javasolja, hogy a követező beszámolóban ez is kerüljön feltüntetésre.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2022. (II.23.) önkormányzati határozata
Tárgy: beszámoló a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
Csévharaszti Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről szóló jegyzői beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4. napirendi pont tárgyalás: A polgármesterre átruházott döntésekről szóló 2021. évi beszámoló
elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: átruházott hatáskörben dönt a polgármester olyan ügyekben, ami nem
tartozik a szociális bizottság döntési körébe. Ilyen ügyek a temetési segélye, átmeneti települési
támogatás, újszülöttek támogatása.
Naszvadi Sándorné képviselő: jól látszik, hogy csökkent a szociális kérelmek száma a községben.
Pulisch József polgármester: a csökkenés annak is köszönhető, hogy a nem szakmunkások is el tudnak
helyezkedni mind a helyi cégeknél, mind a környező településeken. Céges buszokkal tudják a
munkásokat szállítani. A másik oka a csökkenésnek, hogy történtek kérelem elutasítások, mivel nem
megfelelő volt a becsatolt dokumentáció illetve nem megfelelő módon dokumentálta, hogy a
jövedelmi helyzetét, vagy magas volt a jövedelme a rendeletben elírtakhoz képest.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló 2021. évi beszámolót az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a polgármesterre átruházott feladat és hatáskörökben 2021. évben végzett munkáról
szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
polgármesterre átruházott feladat és hatáskörökben 2021. évben végzett munkáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5. napirendi pont tárgyalása: A Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóhatósági beszámolójának
elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
Pulisch József polgármester: a beszámolóból látszik, hogy a pandémia miatt nem lehetett a
kintlévőségeknél elindítani a behajtást. Az iparűzési adónál csökkent a kintlévőség, ez annak is
betudható, hogy a pályázatokhoz kell a nullás adóigazolás, így megtörténtek a befizetések. A gépjármű
adó esetében ki van mutatva, de abból már az önkormányzatnak nincs bevétele. Természetesen a
felszólítások az előző évben is kiküldésre kerültek. A pótlékot és bírságot a legnehezebb beszedni.
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a kommunális adó hátralék esetébe növekedés látható, a többi adónál
csökkenés. A pandémia után jobban fel kell lépni a kintlévőségek behajtása érdekében. A pénzügyi
bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a polgármesteri hivatal
2021.évi adóhatósági munkájáról szóló beszámolót.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóhatósági munkájáról
szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.

Tárgy: az adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja az
önkormányzati adóhatóság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok további csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: jegyző

6. napirendi pont tárgyalása: A Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi munkájáról szóló
beszámoló, valamint 2022. évi munkatervének elfogadása
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Balázs Istvánné könyvtárvezető: elég részletes, érthető beszámolót igyekezett készteni. Több
alkalommal is visszahallotta, hogy a képviselő-testület sérelmezte, hogy zárva van a könyvtár. Az
egyik zárvatartás az őszi szünetre esett a másik a nyári szünetben volt. Összesen 34 nap szabadsággal
rendelkezi, valamikor ki kell vennie. Nyáron ketten voltak a könyvtárban, de ez nem azt jelentette,
hogy a közművelődési asszisztens tudta volna működtetni a könyvtárat. Ebben az évben már most
szeretné bejelenteni, hogy a nyáron, júliusban 4 hét szabadságot kér a munkáltatójától. Őszi szünetre
nem, de a többit karácsony környékén kívánja kivenni.
Pulisch József polgármester: a 4 hét nagyon sok egyben. A szabadság feléről illetve annak kiadásáról a
munkáltató dönt. Helyettesítésről is kell gondoskodni.
Naszvadi Sándorné képviselő: tudomása szerint az I. félévben ki kell venni az éves szabadságnak a
felét. Régen is helyettesítéssel volt megoldva a szabadságolás.
Balázs Istvánné könyvtár vezető: Monorról lehet helyettest kérni.
Bagó Norbert képviselő: a könyvtár őszi szünetben zárvatartását valóban sérelmezte, mivel a könyvtár
közösségi ház is, így gyerekbarátként kellene, hogy működjön. A négy hét szabadságot szintén soknak
tartja. A 2022. évi munkatervet illetően elmondja, hogy, ha olyan közösséget érintő rendezvény van,
ami az egész falut érinti pl. Magyar Kultúra Napja, akkor a könyvtár vezető a képviselő-testület tagjait
egy emailben tájékoztathatná, hogy kik a fellépők, vendégek.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: ne vegye a képviselő-testület támadásnak a 4 hét szabadságot, de a
családdal most tudnak együtt elmenni nyaralni. Volt olyan őszi szünet, hogy mindennapra készült
programmal és egy gyerek sem volt a foglalkozásokon. Nincs rá igény. Az előző polgármesternél és
jegyzőnél nem volt negatív megjegyzés, nem kapott kritikát. Ez most megváltozott, ha a képviselőtestület úgy gondolja, hogy minden fellépőt be kell jelenteni, egyeztetni. Azt is jóvá kell hagyatni, aki
nem kerül pénzbe?
Bagó Norbert képviselő: csak annyit kért, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy melyik
rendezvényen ki lesz a fellépő. Egy vélemény kikérésről lenne szó.
Balázs Istváné könyvtárvezető: ez meg semmisíti az intézményi vezetői hatáskörét.
Balázs Andrea képviselő: a tavaszi és őszi szünet jelentős időszak, mert ilyen rövid szünetben nem
utaznak el a gyerekek a szülőkkel, kellenének a programok. Az szomorú, hogy a mai gyerekeket nem
érdekli a könyvtár, a játékok. Természetesen a helyettesítést meg kell oldani.
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület elé fog kerülni az előterjesztés a nyilvános könyvtár
megszűnéséről Január 1-től a Szentendrei Könyvtár fiók intézményként tudna működni. Az ÁSZ
ellenőrzés is hibának tárta fel, hogy egy személyes intézményvezetés van. Mint önálló intézmény
december 31-ig megszűnik, így a helyettesítés megoldása is könnyebb lesz, ha arról születik döntés.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: még december 19-én tett fel kérdést Kádár Anikó képviselőnek, hogy
mire alapozza azt a kijelentését, hogy senkivel sem együttműködő. Ez szakmai becsületsértés, hogy
így minősíti a munkáját.
Kádár Anikó képviselő: a képviselő-testület ülésen beszéltek arról, hogy a könyvtár be volt zárva,
ekkor hangzott el, hogy nem együttműködő a könyvtárvezető.
Balázs Istvánné könyvtárvezető: az Alapítvánnyal a nyugdíjasokkal is együttműködik. Soha senkit
nem utasított el azzal, hogy nem akar vele együttműködni.
Pulisch József polgármester: az örömtáncosok miért jöttek el a könyvtárból a Díszterembe táncolni?
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Balázs Istvánné könyvtárvezető: a könyvtár csütörtökön 12-től van nyitva. Az örömtáncosok egy
órával korábban jártak, így korábban nyitott. Három héttel ezelőtt megjelent az oktató 6 külsőssel és
csak egy csévharaszti, akkor mondta nekik, hogy jöjjenek 12 órára, nem kell egy órával előbb jönnie.
Pulisch József polgármester: a könyvtár heti 30 órában van nyitva, de a munkaidő heti 40 óra, tehát
lehet a csévharaszti lakosoknak előbb nyitni a munkaidőbe belefér.
Bagó Norbert képviselő: a „nem együttműködés” az előbbi megnyilvánulásból is látszik.
Naszvadi Sándorné képviselő: a Díszterem jobb hely az örömtáncosok részére, mivel nincsenek
összezsúfolva, nagyobb a hely. A helyi lakosok létszáma lehet, hogy csökkent, mivel, aki dolgozik az
eleve ki van zárva, hogy részt tudjon venni a próbákon. Nem kell megszüntetni, mivel a mozgás
mindenkinek jó.
Balázs Andrea képviselő: más időpont nem jó a tanárnak?
dr. Jankovics Krisztina jegyző: nem cél a megszüntetés, az időpont megváltoztatásával kellene
elmozdulni a holtpontról.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.

Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi
munkaterve, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi munkaterve
Csévharaszt Község Polgármestere jóváhagyja a Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi
munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
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7. napirendi pont tárgyalása: Döntés a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek tárgyában
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: kettő szombati napról van szó március 26. és október 15., valamint
karácsonykor december 23-tól december 30.-ig, ez kötelező szabadság a hivatal dolgozói részére.
Természetesen az igazgatási szünet idején telefonos ügyelet, valamint ha szükséges (pl. haláleset
okán) az illetékes ügyintéző elérhető. A lakosság a legszélesebb körben tájékoztatást az igazgatási
szünetről.
Pulisch József polgármester: aki egyetért az igazgatási szünet elrendelésével, az kézfelemeléssel
jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.

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) 2022. március 26. napjára
b) 2022. október 15. napjára, valamint
c) 2022. december 23. napjától - 2022. december 30. napjáig terjedő időintervallumra.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

8. napirendi pont tárgyalása: Döntés a 2022. évi országgyűlési választások során közreműködő
SZSZB tagok megválasztásáról
Előadó: Pulisch József polgármester, dr. Jankovics Krisztina jegyző
dr. Jankovics Krisztina jegyző: a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg,
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait
települési szinten kell megválasztani. Az SZSZB választott tagja és póttagja (valamint megbízott tagja)
legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. A
jelöltekkel szemben összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá
választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. Az alaptagok már több
választásban részt vettek és vállalták a feladatot.
Pulisch József polgármester: aki egyetért azzal, Szavazatszámláló Bizottságok tagjaival és
póttagjaival, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

7

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a Csévharaszt területén működő szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
1) A szavazatszámláló bizottságok tagjai:
Rendekné Demeter Ilona
Deákné Juhász Katalin
Tóthné Szőnyi Krisztina

2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 16.
2212 Csévharaszt, Kossuth L u. 123.
2212 Csévharaszt, Ady Endre utca 22.

Bokros Istvánné
Farkas Judit
Fajka Andrásné

2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 75.
2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 28.
2212 Csévharaszt, Széchenyi utca 19.

2. A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
2212 Csévharaszt, Széchenyi u. 19.
2212 Csévharaszt, Dózsa Gy. u. 3.
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 108..
2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 85.

Csernai Leila Dominika
Bernáthné Bényei Mónika
Duzsek Adrienn Kaludia
Varga Józsefné
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: tájékozódási futóversenyt szeretnének rendezni és ehhez kérnek
támogatást az önkormányzattól. Korábban is volt a községben ilyen jellegű verseny. Ez a községnek
egy jó reklám lenne.
Bagó Norbert képviselő: nem zárkózik el a támogatás elől, csak az összeget sokallja a helyi civil
szervezetek támogatásához viszonyítva. A 300 e forint helyett, 100-150 e Ft-ot javasol.
Balázs Andrea képviselő: azt lehet tudni, hogy hány támogatójuk van, mennyi a nevezési díj?
Pulisch József polgármester: Csévharaszt, Vasad támogató a Nefag az engedélyt megadta. A nevezési
díjat nem tudja, hogy mekkora összeg. Véleménye szerint támogatni kellene az ügyet, mivel lehetne
újból egy hagyományt teremteni.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Homokbucka Környezetvédő, Kulturális, Szabadidő és
Tájékozódási futó Egyesület részére 150 000 Ft támogatással az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2022. (II.23.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a Homokbucka Környezetvédő, Kulturális, Szabadidő és Tájékozódási futó
Egyesület részére támogatás nyújtásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Homokbucka
Környezetvédő, Kulturális, Szabadidő és Tájékozódási futó Egyesület (6120 Kiskunmajsa, Fő utca
59.; a továbbiakban „Egyesület”) által benyújtott kérelmet és az alábbi döntést hozta:
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesület részére –
az Egyesület által benyújtott kérelemben részletezett célok megvalósítására – 150.000,- Ft, azaz
Százötvenezer forint összegű egyszeri támogatást nyújt.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület vezető tisztségviselőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Majális, gyereknap, falunap
Pulisch József polgármester: a hangtechnikával, játékok leszervezésével Bagó Norbert képviselő bízza
meg. Falunapra a fellépők már meg vannak.
Bag Norbert képviselő: a tavalyi játékosokat meg fogja keresni az idei ajánlatért. Javasolja a falunapon
a színpad alulról való megvilágítását.
Pulisch József polgármester: sátor is kell, mivel tavaly már probléma volt Csilónál. Olyan céget kell
keresni, aki az étkezést vállalja. A játékok megrendelésénél figyelembe kell venni az áramfogyasztást
is, mert csak 3x63 amper áll a rendelkezésre. A majális szabadidőpark- Iskola utcában kerül
megrendezésre.
Bagó Norbert képviselő: a majális 14 órakor kezdődne, a helyi színpad lenne felállítva. Jó lenne helyi
fellépőt keresni. Természetesen a hangosítást vállalja és plakátokat is megtervezteti.
Naszvadi Sándorné képviselő: a nyugdíjasokkal vállalja, hogy bográcsban főznek egy babgulyást.
Kádár Anikó képviselő: pilisen van egy zenekar a zenés ébresztőhöz.
Pulisch József polgármester: a majális zenésébresztővel kezdődne, majd 13 órától ebéd. 13-18 óra
között játékok, örömtánc, népdalkör, Cséfe 16 órai kezdéssel fellép az Abba system.
Gyereknap
Balázs Andrea képviselő: a fellépőket meg kellene rendelni. Gondoltak az Alma együttesre vagy
Farkasházi Rékára, Bóbita együttesre. Saját színpad, saját hangosítás lenne. 13 órakor kezdődne,
játékok, ügyesség vetélkedő lenne.

Egyebek
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dr. Jankovics Krisztina jegyző: a polgárőrség autójával kapcsolatba a végelszámolóval felvette a
kapcsolatot és a hitelezői igény fejében az autót megkapta az önkormányzat, az autó átvétele március
8-án meg fog történni a végelszámoló jelenlétében és jegyzőkönyv kerül felvételre.
Pulisch József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy március 19-én környezetvédelmi nap
lesz.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Pulish József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2022. március 7.

Pulisch József
polgármester

dr. Jankovics Krisztina
jegyző

Hitelesítő:
Kádár Anikó
képviselő
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