Jegyzőkönyv
Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2022. március 30-án megtartott
képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.
Jelen vannak: Pulisch József polgármester, dr. Jankovics Krisztina jegyző, Kovács György
alpolgármester, Bagó Norbert képviselő, Balázs Andrea képviselő, Kádár Anikó képviselő, Naszvadi
Sándorné képviselő, 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 7 fő.
NAPIRENDI PONTOK:
1) Beszámoló a Csévharaszt Község területén végzett műszaki tanácsadói feladatok
ellátására vonatkozó tevékenységről
Előadó: Sáránszky Mária
2) Civil szervezetek 2021. évi beszámolóinak megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
3) Döntés a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
4) Csévharaszt Község Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
5) Döntés a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi nyári/téli zárva
tartásáról
Előadó: Pulisch József polgármester, Váraljai Éva intézményvezető
6) A Csévharaszt Község területén működő tanyagondnoki szolgálat 2021. évi
beszámolójának elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
7) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
8) HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés lezárása
Előadó: Pulisch József polgármester
9) Aljegyzői pozíció létrehozásának elhatározása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
10) Egyebek
Előadó: Pulisch József polgármester

A képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Csévharaszt Község területén végzett műszaki
tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó tevékenységről
Előadó: Sáránszky Mária
Sáránszky Mária műszaki ügyintéző: az elmúlt évbe 393 db főszámra iktatott és 831 db alszámra
iktatott ügyirat forgalma volt. Feladatai közé tartozik a lakosság tájékoztatása minden műszaki
ügyben. A jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági feladatok ellátása, közútkezelői hozzájárulás
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kiadása, bizonyos környezetvédelmi ügyek. A HÉSZ szabályainak és a településképi rendelet
betartatása. Sokan nem tudják, hogy mi az eljárás rend, hogy a községben nincs építéshatóság. A
településképi rendelet végrehajtás, betartása sajnos nem megfelelő. Az elmúlt évben sok munkát adott
a kutak fennmaradási engedélyezési eljárása. Nagyon sok a telefonos ügyintézés, mivel sok esetben az
ügyfél telefonon kér tájékoztatást, információt.
Pulisch József polgármester: sajnos sok hatáskört elvettek az önkormányzatoktól. Most már a
telekalakítási eljárásban a szakhatósági állásfoglalás kiadása is a Kormányhivatal hatáskörébe került.
Ez azt jelenti, hogy csak utólag értesül az önkormányzat a telekalakításokról.
Bagó Norbert képviselő: lakossági tájékoztatót kell a helyi újságba tenni, hogy milyen hatáskörök
vannak a településen. Csak csévharaszti lakosok csévharaszti ügyeivel foglalkozik hivatali időben?
Volt egy lakossági jelzés, hogy hivatali időben fogadta a monori lakost is, a magán tervezési ügyeit is
itt intézi.
Sáránszky Mária: hivatali időben mindenkit fogad, aki Csévharaszton kíván telket venni, vagy
építkezni, legyen az tervező vagy kivitelező.
Kovács György alpolgármester: meg lehet említeni az újságba, de mindent nem lehet beletenni. Ha
valaki itt épít, az bejön és pontos tájékoztatást kap. Ha tapasztalja, hogy a helyi településképi vagy a
HÉSZ szabályait megsértik, akkor a szükséges hatóság felé tesz bejelentést?
Sáránszky Mária: igen az illetékes hatóság felé a jelzés megtörténik, de a tapasztalat az, hogy az eljáró
hatóságtól nem kap a hivatal választ. Sajnos egyre jobban lazul a fegyelem. Minden ügyintézés
elektronikus portálon történik és az ügyfelek még mindig papíron szeretnék.
Pulisch József polgármester megköszöni a tájékoztatót.

2. napirendi pont tárgyalása: Civil szervezetek 2021. évi beszámolóinak megtárgyalása és
elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civilszervezeteknek a 2021. évi
támogatás felhasználásról szóló beszámolóját. A Rákóczi Szövetség, családsegítő és Balla Károly
Általános Iskola beszámolóját elfogadta. A többi szervezet esetében pótolni kell a számlák
hitelesítését. A képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.
Pulisch József polgármester: Az Alapítvány a Pénzügyi Bizottság ülése után becsatolta az eredeti
számlát, aminek a hitelesítése megtörtént. Így már a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány
beszámolója is elfogadható.
Kovács György alpolgármester: számszakilag nincs probléma a beszámolókkal. Évek óta probléma,
hogy nem történik meg a hitelesítés, nincs rajta polgármesteri alásírás és pecsét sem. A támogatói
okirat tartalmazza, hogy milyen formában kell a beszámolót beadni. A focisták csak elektronikusan,
szkennelve küldték a számlát. A beszámoló tartalmaz egy bírság számlát is, amire nem lehet a
támogatást igénybe venni.
Pulisch József polgármester: az Alapítványnak maradt meg a támogatásból pénz, arról is kell dönteni,
hogy 2022-ben fel lehet használni. A többi civilszervezet értesítést kap a hiánypótlásról.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról
szóló elszámolást, az kézfelemeléssel jelezze:
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
elszámolásainak elfogadása
Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
-

Rákóczi Szövetség,
Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat,
A Balla Károly Általános Iskola, valamint
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány,

2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolását, azzal a kiegészítéssel, hogy a
Csévharaszt Gyermekeiért és Ifjúságáért Alapítvány a 42.601,- Ft fel nem használt támogatást 2022ben köteles felhasználni, és elszámolni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont tárgyalása: Döntés a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
Előadó: Pulisch József polgármester
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnök: a bizottság a Rákóczi Szövetségnek 60 000 Ft-ot, a Csévharaszti
Községi Sportkörnek 800 000 Ft-ot javasolnak két részletbeni kifizetéssel, a Monor és Térsége
Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részére 600 000 Ft-ot, a Vasadi Református
Egyházközségnek 400 000 Ft-ot, a Balla Diákokért Egyesületnek 820 000 Ft-ot azzal a kitételel, hogy
ha a néptánc oktatás nem valósul meg, az arra kért összeget nem kapják meg. A Régió Sport Club
részére 500 000 Ft-ot, a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványnak 1.000.000 Ft-ot javasol
2022. évre támogatásként az közép- és felsőfokú iskolások támogatására. Már ebben az évbe
kifizetésre került támogatásként a Nyáregyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a korábban
megállapított 100.000 Ft fix támogatás, valamint a Homokbucka Környezetvédő, Kulturális,
Szabadidő és Tájékozódási futó Egyesület részére 150 000 Ft.
Kaszaláné Bán Anikó képviselő: a Csévharaszti Községi Sportkörnek javasolja a kért 1 millió forint
támogatás megállapítását, mivel az utóbbi időben sikereket érnek el, sokat küzdenek érte, sokat
dolgoznak.
Naszvadi Sándorné pü-bizelnök: a bizottság figyelembe vette, hogy a pálya világítása, locsolása az
önkormányzatot terheli. A buszt ingyen kapják, tankolást is az önkormányzat fizeti.
Pulisch József polgármester: a Sportkör székhelye Monorierdő, tulajdonképpen Csévharaszti néven
futó Monorierdei egyesületről van szó, amiben 2 fő csévharaszti lakos van. Ha felkerülnek a megye
háromba, akkor többlet költségek is felmerülnek.
Bagó Norbert képviselő: mindig vannak problémák a sportkörrel, a 800 e Ft-ot reálisnak tartja. A
székhely kérdését javasolja tisztázni.
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Kovács György alpolgármester: egyetért a bizottság javaslatával. Elismeri a focisták teljesítményét,
büszke az elért eredményeikre. Illet volna bejelenteniük a székhely változást.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Rákóczi Szövetség 2022. évi önkormányzati pályázati
támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Rákóczi Szövetség 2022. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Rákóczi Szövetség
(1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1., képviselő: Csáky Csongor) részére 2022. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 60.000,- Ft-ot (hatvanezer forintot) állapít meg. A
Rákóczi Szövetség a megállapított támogatást 2022. december 31-ig használhatja fel, a
kárpátaljai rászoruló magyar gyermekek 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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Rákóczi Szövetség képviselőjével a határozat 1)
pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: aki egyet ért azzal, hogy a Csévharaszti Községi Sportkör 1.000.000 Ft
támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal és 6 nem szavazat.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Csévharaszti Községi Sportkör 2022. évi önkormányzati
pályázati támogatását a Pénzügyi Bizottság által javasolt szerint az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Csévharaszti Községi Sportkör 2022. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Csévharaszti Községi
Sportkör (2213 Monorierdő, Diófa utca 28., képviselő: Kirták Róbert) részére 2022. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 800.000,- Ft-ot (nyolcszázezer forintot) állapít meg,
melyet két részletben folyósít a támogatott részére. A Csévharaszti Községi Sportkör a
megállapított támogatást 2022. 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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Csévharaszti Községi Sportkör képviselőjével a
határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat 2022. évi önkormányzati pályázati támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. évi önkormányzati
pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Monor és Térsége
Integrált Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (2200 Monor, Dobó István utca 6., képviselő:
Ispány János) részére 2022. évi önkormányzati pályázati támogatásként 600.000,- Ft-ot
(hatszázezer forintot) állapít meg. A Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat a megállapított támogatást 2022. december 31-ig használhatja fel, a pályázatban
megjelölt célok megvalósítására.
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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Vasadi Református Egyházközség 2022. évi
önkormányzati pályázati támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Vasadi Református Egyházközség 2022. évi önkormányzati pályázati támogatása
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1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Vasadi Református
Egyházközség (2211 Vasad, Kossuth Lajos u. 23., képviseli: Király János) részére 2022. évi
önkormányzati pályázati támogatásként 400.000,- Ft-ot (négyszázezer forintot) állapít meg. A
Vasadi Református Egyházközség a megállapított támogatást 2022. december 31-ig
használhatja fel, a pályázatban megjelölt célok megvalósítására.
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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Vasadi Református Egyházközség képviselőjével a
határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: aki elfogadja A Balla Diákokért Egyesület 2022. évi önkormányzati
pályázati támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: A Balla Diákokért Egyesület 2022. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – A Balla Diákokért
Egyesület (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos u. 43/A., képviseli: Tóthné Rakusz Julianna)
részére 2022. évi önkormányzati pályázati támogatásként 820.000,- Ft-ot (nyolcszázhúszezer
forintot) állapít meg. A Balla Diákokért Egyesület a megállapított támogatást 2022. december
31-ig használhatja fel, a pályázatban megjelölt célok megvalósítására.
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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy A Balla Diákokért Egyesület képviselőjével a
határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Régió Sport Club 2022. évi önkormányzati pályázati
támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
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Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Régió Sport Club 2022. évi önkormányzati pályázati támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Régió Sport Club (2220
Vecsés, Tarnóczai utca 6., képviseli: Szécsényi Pál) részére 2022. évi önkormányzati pályázati
támogatásként 500.000,- Ft-ot (ötszázezer forintot) állapít meg. A Régió Sport Club a
megállapított támogatást 2022. december 31-ig használhatja fel, a pályázatban megjelölt célok
megvalósítására.
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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Régió Sport Club képviselőjével a határozat 1)
pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2022.
évi önkormányzati pályázati támogatását az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 2022. évi önkormányzati pályázati
támogatása
1) Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – a Csévharaszt
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B., képviseli:
Balázs Andrea) részére 2022. évi önkormányzati pályázati támogatásként 1.000.000,- Ft-ot
(egymillió forintot) állapít meg. A Csévharaszt Gyermekeiért és Ifjúságáért Alapítvány a
megállapított támogatást 2022. december 31-ig használhatja fel, a pályázatban megjelölt célok
megvalósítására.
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) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a Csévharaszt Gyermekeiért és Ifjúságáért
Alapítvány képviselőjével a határozat 1) pontjában szereplő támogatásról szóló támogatási
szerződést aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: Mivel az elfogadott költségvetéshez képest nagyobb támogatási összegről
született döntés ezért a különbözetet szükséges biztosítani a tartalék terhére.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: Döntés a civil szervezetek részére 2022. évben nyújtandó önkormányzati pályázati
támogatások fedezetének biztosításáról
Csévharaszt Község Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt, hogy az Önkormányzat
2022. évi költségvetésében, a civil szervezetek támogatására előirányzott 3.000.000,- Ft összegen felül
– a beérkezett és a Képviselő-testület által támogatandónak ítélt pályázati igények figyelembevételével
– további 1.530.000,- Ft-ot (egymillió-ötszázharmincezer forint) biztosít civil szervezetek
támogatására, melynek fedezetét az Önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont tárgyalás: Csévharaszt Község Önkormányzat 2022. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: ennek a napirendnek a tárgyalása az áprilisi képviselő-testületi ülésen
kerül sor, mivel az önkormányzat megnyerte a mini bölcsödére benyújtott pályázatot, tehát nem lehet
nullás a 2022. évi közbeszerzési terve az önkormányzatnak.

5. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 2022.
évi nyári/téli zárva tartásáról
Előadó: Pulisch József polgármester, Váraljai Éva intézményvezető
Pulisch József polgármester: az óvodai beiratkozásra rendelet alapján a tárgyév április 20-a és május
20-a között kerülhet sor. Az intézményvezetővel egyeztetve ebben az évben április 21-én és április 22én kerül sor a beíratásra.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a 2022/2023. óvodai nevelési évre történő beiratkozási
időpontokat az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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37/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a 2022/2023. óvodai nevelési évre történő beiratkozási időpontok meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023. óvodai nevelési évre történő
beíratások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2022. április 21. (csütörtök) 8:00 órától – 16:00 óráig
2022. április 22. (péntek) 8:00 órától – 16:00 óráig
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Pulisch József polgármester: a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az
önkormányzatnak közzé kell tenni az óvoda felvételi körzetét.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda felvételi
körzetének meghatározásával az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvodában a 2022. nevelési évtől kezdődően a felvételi körzetét Csévharaszt község
közigazgatási területében határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Pulisch József polgármester: Intézményvezető Asszony kérelmet nyújtott be az Óvoda nyári zárva
tartásának engedélyezésére. Az Óvoda nyári zárva tartására augusztus 01-től augusztus 26-ig kerül sor.
Ez idő alatt végzik el a nagytakarítást. A téli zárva tartás december 27-től december 30-ig tart.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda nyári
zárva tartásával az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: óvodai nyári zárva tartás engedélyezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, az intézmény nyári zárva
tartását 2022. augusztus 01-től 2022. augusztus 26-ig (20 munkanap) engedélyezi.
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2) A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt arra, hogy a zárva tartás időszakáról a
szülőket folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, intézményvezető
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda téli zárva
tartásával az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: óvodai téli zárva tartás engedélyezése
1) Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Csévharaszti
Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, az intézmény téli zárva
tartását 2022. december 27-től 2022. december 30-ig (4 munkanap) engedélyezi.
2) A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt arra, hogy a zárva tartás időszakáról a
szülőket folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, intézményvezető

Pulisch József polgármester: az óvoda nyitvatartási ideje nem változik
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
nyitvatartási idejével az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási idejének meghatározása
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos
Óvoda nyitvatartási idejét a 2022. nevelési évtől kezdődően az alábbiak szerint határozza meg:
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 6:00 órától – 17:00 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
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6. napirendi pont tárgyalása: A Csévharaszt Község területén működő tanyagondnoki szolgálat
2021. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
Pulisch József polgármester: a covid miatt elmaradt az előző évben a tanyagondnoki szolgálatról szóló
beszámoló. A kötelező oktatást elvégezte a tanyagondnok. Munkájával mindenki elégedett, nincs
negatív visszajelzés a lakosság részéről.
Pulisch József polgármester: aki elfogadja a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: beszámoló a Csévharaszt Község területén működő Tanyagondnoki Szolgálat 2021. évi
tevékenységének ellátásáról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – elfogadja a
Csévharaszt Község területén működő Tanyagondnoki Szolgálat 2021. évi tevékenységének
ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont tárgyalása: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles
közmeghallgatást tartani. Az elmúlt években szeptemberben került sor a megtartására.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a közmeghallgatás időpontjával, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: 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 2022. szeptember 5. napján 18:00 órai kezdettel
közmeghallgatás tartását rendeli el, Csévharaszt Községháza Dísztermében (2212 Csévharaszt,
Kossuth Lajos utca 43/b.).
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről tájékoztassa
a lakosságot.
Határidő: értelemszerűen
11

Felelős: polgármester, jegyző

8. napirendi pont tárgyalása HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés lezárása
Előadó: Pulisch József polgármester
Pulisch József polgármester: a Völgyzugoly kft. elkészítette a módosított anyagot, a véleményeztetési
eljárás lezárult. Ezzel a határozattal zárul le a partnerségi egyeztetési tárgyalás, most még a
főépítésznek kerül megküldésre az anyag.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a településrendezési eszközök módosítása véleményezési
szakaszának lezárásával, az kézfelemeléssel jelezze:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárása
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1)

megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől
nem érkezett észrevétel, javaslat;

2)

úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát
lezárja;

3)

felhatalmazást kap a Polgármester, hogy a jelen döntéssel összhangban a településrendezési
eszközök tervezetét, az eljárás során a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón
küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal részére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. napirendi pont tárgyalása: Aljegyzői pozíció létrehozásának elhatározása
Előadó: dr. Jankovics Krisztina jegyző
dr. Jankovics Krisztina jegyző: 2022. május 1.-től szülési szabadságot, illetve fizetés nélküli
szabadságot kíván igénybe venni. A jegyző tartós távolléte alatt jogviszonya, jegyzői tisztsége
fennmarad. Jegyzőt nem lehet határozott időre felvenni, ezért lenne az aljegyzői státusz létre hozva.
Két év határozott időre kerül kiírásra az aljegyzői állás. Ha első körben eredménytelen a pályáztatás,
akkor a hivatali dolgozók közül az igazgatási előadó látja el ideiglenesen a munkakört. Többlet
kiadással nem jár az aljegyzői állás betöltése. Az SZMSZ-ben jelenleg nincs aljegyzői pozíció, ezért
kell most a hivatal és az önkormányzat SZMSZ-ét módosítani. A személy kiválasztása úgy történik,
hogy a jegyző javaslatára a polgármester hozza meg a döntést.
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Pulisch József polgármester: az aljegyző személyi bért nem kaphat még, mivel annak feltétele a
teljesítményértékelés, ezért az alapbéréhez valamilyen kiegészítést fog kapni. A sok feladat indokolja
a főállású aljegyző foglalkoztatását.
Kovács György alpolgármester: az aljegyzői pozíciót támogatja, mivel az ügymenetet és a település
dolgait vinni kell.
Balázs Andrea képviselő: ha nem sikerül az aljegyzői pályázat, akkor az igazgatási előadó vegye át és
az ő helyére vegyenek fel valakit. Adatvédelmi végzettséget a jegyző szerezte meg, ki helyettesít?
Pulisch József polgármester: a polgármester után a jegyző, aljegyző a második legfelelősségteljesebb
munka. Ez a 2 év határozott idő akár egy kezdőnek egy jó gyakorlat lehet.
dr. Jankovics Krisztina jegyző: a májusi ülést és a zárszámadást még előkészíti. Az adatvédelmi
tisztviselő Dobos Katalin. Az új jegyzőnek nem kell elvégeznie, mivel a következő években ezt a
feladatot el tudja látni és segíteni tudja az adatvédelmi tisztviselő munkáját.
Pulisch József polgármester: aki egyetért az aljegyzői álláshely létrehozásával és a pályázat kiírásával
az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés az aljegyzői álláshely létrehozásáról és a betöltésére szóló felhatalmazásról
1) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete irányítói jogkörében eljárva a jegyző tartós
távolléte kapcsán a jegyzői feladatok folyamatos biztosítása céljából a Csévharaszti Polgármesteri
Hivatalnál 2022. május 1-től 1 fő aljegyzői álláshelyet hoz létre.
2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a létrehozandó aljegyzői álláshelyet a vonatkozó
jogszabályok alapján, nyilvános pályázat útján 2022. május 1-től 2 év határozott időre betöltse.
Határidő: 2022. április 30., illetve 2022. május 1-től 2 év határozott idő
Felelős: polgármester

Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete irányítói jogkörében eljárva a Csévharaszti
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2022. május 1-től hatályos 1. számú
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2022. május 1.
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Felelős: polgármester
Pulisch József polgármester: aki egyetért Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:
Csévharaszt községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022 (III. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

10. napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Előadó: Pulisch József polgármester
A.) napelem park
Pulisch József polgármester: a képviselő-testület korábba úgy döntött, hogy a 0252/51 hrsz legelőt
értékesíti napelem park létesítésére a Manitu Power Kft részre. A megküldött ingatlan adásvételi
szerződés már az Ahau Solar Zrt-től érkezet és a szerződés tervezetből nem derül ki, hogy milyen
kapacitással fog működni a napelempark, és tartalmaz emiatt egy esetleges telek megosztást is,
melynek költsége az önkormányzatot terhelné és nem is biztos, hogy az egész területet megvenné.
Bizonytalan az egész, ezért nem támogatja az adásvételi szerződés aláírását. Semmiféle kötelezettsége
nincs az önkormányzatnak a céggel szemben.
Kovács György alpolgármester: ez a településnek nem előnyös. Olyan feltételek és kötelezettségek
vannak az önkormányzat felé, ami a vételár csökkentését jelenti.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszt, külterület 0252/51 hrsz. alatti ingatlan
értékesítéséről szóló döntés visszavonásával az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a Csévharaszt, külterület 0252/51 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről szóló döntés
visszavonásáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt, hogy a
Csévharaszt, külterület 0252/51 hrsz. alatti 27455 m2 térmértékű, legelő művelési ágban felvett
ingatlant a továbbiakban nem kívánja értékesíteni, melyre tekintettel a Képviselő-testület a
93/2021.(09.29.) számú önkormányzati határozatot visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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B.) Nyáregyházi út 46. értékesítése
Naszvadi Sándorné pü.biz.elnöke: a Pénzügyi Bizottság állásfoglalt amellett, hogy kerüljön eladásra
24.500.000 forintért a Nyáregyházi út 46. szám alatti ingatlan. Az állapotát és kihasználatlanságát
nézve el kell adni. Ez egy reális ár az ingatlanért. A befolyt összeget az orvosi rendelő feletti 2 db
szolgálati lakás kialakítására lehet fordítani.
Pulisch József polgármester: az ingatlan állami tulajdonban volt, majd 2004-ben lett ingyenesen az
önkormányzaté és azóta nem lett rá költve, nem lett érdemben hasznosítva.
dr. Jankovics Krisztina jegyző: az egészségház szolgálati lakásánál a tervezői jog 70 évig él. A
Magyar Iparkamara meg lett keresve, hogy kiderítse ki volt a tervezője az egészségháznak, mert a
tervekből ez nem derül ki.
Pulisch József polgármester: a 2 lakás kialakításához az egészségház tetőterében már nem kell víz,
villany, fűtés, mivel már az orvosiban van. A költségvetésünkben most 50 millió forint tartalék áll a
rendelkezésre és ez az összeg kerülne megemelésre a Nyáregyházi út 46. szám alatti ingatlan eladási
árával, hogy a fedezet a jövőre megmaradjon a szolgálati lakás kialakítására. Az új tulajdonos családi
házat szeretne és egy gyümölcsöst kialakítani. Az ingatlan jelenlegi bérlőjével a bérleti szerződés 30
napos határidővel felmondásra kerül.
Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszt, belterület 766. helyrajzi számú ingatlan
értékesítésével az kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a Csévharaszt, belterület 766. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről, valamint
tulajdonjog bejegyzési engedély megadásáról
1.) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt, hogy
adásvétel jogcímén értékesíteni kívánja a Csévharaszt belterület, 766 helyrajzi szám alatti, kivett
lakóház, udvar megnevezésű ingatlant, Juhász József (2200 Monor, Temesvári utca 8. szám alatti
lakos) részére.
2.) Az 1.) pontban körülírt ingatlan (bruttó) vételára 24.500.000 Ft, azaz huszonnégymillió-ötszázezer
forint.
3.) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Csévharaszt belterület
766 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan Juhász József (2220 Monor, Temesvári utca 8.) javára
– az ingatlan teljes vételárának maradéktalan megfizetését követően – 1/1 eszmei hányad arányú
tulajdonjoga, vétel jogcímén bejegyzésre kerüljön.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Pulisch József polgármester: aki egyetért Csévharaszt, Nyáregyházi út 46. számú önkormányzati
tulajdonú ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetésével az kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 46. számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről
1) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt, hogy
a 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 46. szám alatti ingatlant érintően 2021. október 1. napjától, a
Zöldkron Kft-vel (2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 2., adószáma: 14738368-2-13, képviseli:
Bánóné Gazsu Márta) fennállott bérleti jogviszonyt – a bérleti szerződés 11) pontjában foglalt
rendelkezésnek megfelelően – rendes felmondás útján, 30 napos felmondási idővel 2022. április 30.
napjára megszünteti.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a döntéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére,
így a bérleti szerződés felmondásának bérlővel történő közlésére, illetve a kapcsolódó további
megállapodások elkészítésére, aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

C,) Kossuth Lajos utca útfelújítás
Pulisch József polgármester: 700 méteres szakaszról van szó. Üllőn van az aszfaltkeverő cég, ahol az
önkormányzat kifizetné a szükséges mennyiségű aszfaltot a Magyar Közút pedig kiszállítja. Bruttó 20
millió forint fedezete meg van, a 2 pár buszmegállóperon felújítása még plusz költség lenne.
Bagó Norbert képviselő: a zebra ezzel az eljárással megoldható?
Pulisch József polgármester: ha elkészül az út, akkor átkerül az önkormányzat tulajdonába és
egyszerűbb lesz az eljárás nem kell külső hatóságtól engedélyt kérni a zebrához, mert a korábbi
engedély lejárt már.
Pulisch József polgármester: aki egyetért a Kossuth Lajos utca útfelújításhoz az együttműködési
megállapodás megkötésével, az kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a „Csévharaszt lakott területén belül a 46102 j. út nagyfelületű út javítása az
5+762 – 6+458 kmsz között” megnevezésű projekthez tartozó együttműködési megállapodás
megkötéséről
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1) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csévharaszt Község
Polgármesterét, a „Csévharaszt lakott területén belül a 46102 j. út nagyfelületű út javítása az 5+762 –
6+458 kmsz között” megnevezésű projekthez tartozó együttműködési megállapodás aláírására.
2) Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalást követően – úgy dönt, hogy
az 1) pontban hivatkozott együttműködési megállapodás 2.2. pontja szerinti önerőből megfizetni
vállalt költségek fedezetét az Önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
D.) Volt polgárőrség
Pulisch József polgármester: a polgárőr autó már átkerült az önkormányzathoz, most le lesz műszaki
vizsgáztatva és felkerülnek az új matricák. Legalább még 10 évig tudja szolgálni a községet a mostani
karbantartás után. Örömteli hír, hogy az új polgárőrség bejegyzése megtörtént.
Kovács György alpolgármester: törvényszéki bejegyzés megtörtént, az adószám megkérése
folyamatban van. Majd lesz egy alakuló ülés, ahol a tagság is kibővítésre kerül. Az autó az
önkormányzat tulajdonában lesz és használtra kapja meg a polgárőrség, ez egy szerződésben kerül
szabályozásra.
dr. Jankovics Krisztina jegyző: alapvetően az eljárás lezárult. A hitelezői igény bejelentésre került a
jogosulatlanul felvett 600 e Ft civiltámogatásra. Az egyesületnek nem volt más vagyona és csak úgy
kaphatta meg az önkormányzat az autót, hogy a 600 e Ft-ot betudták a hitelezői igénybe. A település
érdekeit célzó döntés születet. Ha ezt nem fogadta volna el az önkormányzat, akkor a gépkocsi
árverésre került volna és akkor kapta volna meg a 600 e Ft-ot. Korábban a képviselő-testület hozott
egy határozatot, hogy kéri vissza a 600 e Ft-ot, most kell egy olyan határozatot hozni, hogy nem tart rá
igényt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2022. (III.30.) számú önkormányzati határozatot.
Tárgy: döntés a 17/2020. (III.25.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalást követően úgy dönt, hogy
17/2020. (III.25.) önkormányzati határozatát, mellyel a Csévharaszti Polgárőr Egyesületet kötelezte a
2019. évben jogtalanul felvett (600.000 Ft) önkormányzati támogatás 30 napon belül történő
visszafizetésére – a Budapest Környéki Törvényszék 51.Pk.60.380/1995/73. számú végzésében foglalt
döntésére tekintettel – visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Bagó Norbert képviselő: nagy öröm, hogy 2 év után sikerült az autót visszavenni. Egy belső takarítás
ráfért volna az átadás előtt.
Pulisch József polgármester: a jogi eljárás miatt került két évbe. Az átadás zökkenőmentesen történt.
Kovács György alpolgármester: megkereste a volt polgárőrség tagjait, akik szintén szerették volna,
hogy visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába az autó. A polgárőrség szabályzata szabályozza a
matricák, jelzések feltüntetését. Ahhoz ragaszkodna az új polgárőrség, hogy a település címere és neve
is szerepeljen az autón. Megköszöni a jegyző és a polgármester jogi segítségét.
E.) Rendezvények
Pulisch József polgármester: ebben az évben a rendezvényeket Bagó Norbert képviselő fogja össze. A
jogi háttér, a szerződések aláírása a polgármester feladata. Fagyi, vattacukor, Kalmár cukrász
édességgel lesz a majálison. A Sygnál zenekar adná az ébresztőt, traktorral jönnének.
Bagó Norbert képviselő: az ajánlatokat bekérte. A majálisra a plakát tervezés alatt van. A programok:
foci, népdalkör, örömtánc, népi játékok és vendégváró gulyás.
Kovács György alpolgármester: Szécsényi Pál szervezi a meghívásos foci gálát. Üllőről jönne egy
szülői csapat és egy öregfiúk csapata. Csévharaszt részéről szintén két csapat lenne az egyik az
öregfiúk csapata illetve a teremfocisták. Délelőtt 10 órától lenne az iskolaudvarban. A zenés ébresztő
mikor indul? Lovaskocsi jobb lenne, mint a traktor, esetleg Vasadot meg lehetne keresni.

Gyereknap
Bagó Norbert képviselő: javasolja, hogy legyen kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás, hennafestés, kis
csúszda, közepes csúszda, kisvasút. Fagyi kupont kapnak a gyerekek, a Bóbita együttes 16 óra jönne.
Balázs Andrea képviselő: csak lufi legyen és csúszdák. Az Alapítvány vesz csillám tetkót és a
gyerekeknek felteszik. Ha lesz kisvasút nem biztos, hogy kell a kézműves foglalkozás.
Falunap
Bagó Norbert képviselő javasolja az arcfestés, hennafestés, lufi hajtogatás, rodeó bika, csúszdák,
íjászat. Búcsúsok még nincsenek. Rendezvénysátort a színpad technikával együtt kellene megrendelni.
A Unique együttesnek technikai igénye van, szükség van kordonra is. Este DJ adna retró műsort.
Kovács György alpolgármester: az a személyes kérése a képviselő-testülethez, hogy ilyen
eseményekről, aminek anyagi vonzata is van, a képviselő-testület döntsön, ha nem is határozat
formájában. Az ülésen meg lehet beszélni, hogy mekkora összeg áll a rendelkezésre, főleg egy ilyen
nagy koncert esetében.
Pulisch József polgármester: a Herczegék a büfé szolgáltatást vállalják továbbra is.
A képviselőknek több közérdekű kérdése, észrevétele nem volt.
Pulish József polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.
Csévharaszt, 2022. április 20.
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dr. Jankovics Krisztina
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Hitelesítő:
Balázs Andrea
képviselő
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