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K6sziilt:Cserhdtszentivdn Kiizs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2015. december 18.
napj6n megtartott kiizmeghallgatfsdr6l 6s K6pvisel6-testiileti iil6s6r6l

JEGYZ6KONYV

K6sziilt: CserhStszentiv6n Kozs6g OnkormsnyzataKepvisel6-testiiletdnek 2015. december 18. napj6n
a Cserh6tszentiv6ni Kultf rhezban megtartott kdzmeghal I gatils6r6l
Jelen vannak:

Cs6r6IstvSn
Lord Eszter
Bal6s IstvSn Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservolgyi

ZoltSnBarnab6s

polg6rmester
alpolg6rmester

k6pviselo
k6pvisel6
k6pviselo

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz: Nagyvriradi Istvdnn6 a jegyzo megbfzottja / jegyzokonyvvezeto
Lakoss6g r6sz6rol megjelent: jelenl6ti fv szerint.

Cs6r6 IstvSn polgSrmester k<iszontotte a jelenl6voket. Megrillapitotta, hogy a k6pvisel6k koziil
mindenki megjelent, a testiilet hathrozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
kdpviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovibbi napirendi pont felvdtel6re. A testi.ilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.
1.

Napirend

Besz6mol6 20l5.6vrol
Eloterjeszto: Cs6r6 IstvSn polg5rmester

Cs6r6 IstvSn polg6rmester elmondta. hogy

a

2015-<js

dv

eredm6nyeit szeretnd ismertetni

CserhStszentiv6n teleptil6s vonatkoz6s6ban. Tillekoztatta a jelenldvoket az onkormLnyzat bev6teleinek
6s kiad6sainak alakul6s6r6l. Ugy gondolja, hogyha a kovetkezo 2016-os 6v is rigy sikeriil p6nziigyileg,

mint a 2015-os 6v, akkor az onkorm6nyzat penzi,gyi m6rlege v6rhat6an null6s lesz. Jelenleg az
onkorminyzat kolts6gvet6si sz5ml6j5n 2 milli6 600 ezer Ft van. Tobb mint l0 6ve hriz6dik azELMIB
r6szv6ny kifizetdse az onkormrinyzatrdszdrol, ennek cisszege 1 milli6 Ft.
2015-ben tobb piiyitzatot is nyrijtott be az cjnkorminyzat:

megv6s6rolt5k.

A lakossrig ktjr6ben sokan felhriborodtak

az ad6kintl6vos6gek miaff.
G6pj6rmriad6b6l kb. 455 e Ft, kommuniilis ad6b6l 335 e Ft, p6tl6kb6l 175 e Ft osszegii kintl6v6s6ggel
szilmol az rinkorm6nyzat, melyek behajtrls6ra megtett6k a sziiksdges int6zked6seket. Szi.iks6gesnek
tartotta elmondani art,hogy ezek a tartoz6sok nem egy 6v alatt, hanem tobb 6v alatthalmoz6dtak fel
Fontosnak tartotta elmondani, hogy az onkormSnyzat egesz 6vben 3 fdt foglalkoztatott
kozfo glalko ztatis ker etlben. B 6riik 1 00 %-ban me gtdriilt.

Bal6s Istv6n AndrSs k6pviselo hozz|szolfsttban elmondta, hogy nagyon fontosnak tartla

a

kintl6vos6gek behajt6s6t.

Siraky Lajosn6 hel),i lakos szerint az nem megy a v6gtelensdgig, hogy vannak olyan ad6ftzet6k, akik
sohasem fizetik be az onkorminyzat 5ltal kivetett ad6kat.
Cs6r6 IstvSn polgiirmester elmondta, hogy a kikiilddtt felsz6litSsok eredm6nyek6pp volt olyan ad6s,
aki a felsz6lit6s eredm6nyek6ppen befizette az elmaradt adojitt.

B6nvey Zsolt k6pvisel6 szerint

ki kell vonatni a forgalombol

azokat a j6rmiiveket, amelyek utSn a

felsz6litSs ellen6re sem fizetik be az adot.
Nosk6 SSndor hel),i lakos szerint krizmeghallgat6s van, nem pedig testiileti til6s, ott kell ezeket a
k6rd6seket megvitatni.

Cs6r6 Istv6n polg6rmester elmondta, hogy az onkorm6nyzat2016.janu6r 1. napj6t6l csatlakozik az
als6toldi polg6rors6ghez, amely rij aut6t nyert. Mag6nszem6lyek jelentkezhetnek a telepi.il6srol
polg6rornek.

A polg6rmester elmondta azt is, hogy jelenleg az egytk legnagyobb probl6ma, hogy a vadak - fdleg
ljszaka - bej6rnak a telepiil6sre. A temetSbe minden ejszaka bent vannak, feldflj6k a friss sirokat, a
koszorirkat sz6ttfi rj6k.

Szab6 Timea hel)'i lakos elmondta, hogy a szarvasok kilov6sdre is lehet enged6lyt k6rnie a
vadhsztilrsas6gnak. Szerinte mindenk6pp fel kell venni a kapcsolatot az illet6kes vadhszthrsas5ggal.
Siraky Lajosn6 helyi lakos szerint nem a legjobb az
keritve, nem lett j6l kihizvaahuzal.

ij

kerites, amellyel a temeto teri.ilete be lett

A jelenl6vok megegyeztek abban, hogy felveszik az illet6kes vad5szt6rsasiggal a kapcsolatot annak
6rdek6ben, hogy megsziintess6k a vadak garhzdllkod6sSt a temetoben 6s a telepiil6s eg6sz tertilet6n.

Cs6r6 Istv6n polg6rmester elmondta artis,hogy 2016.januiir 1-tol a gyrijtoeddnyek m6rete 60, 80,
120 l-es lesz. Art, hogy ki milyen nagys6gri gyrijtoed6nyre jogosult att6l fiigg, hogy h6ny szem6lyes
hilrtaftlsban lakik. Ennek igazolilsfira a teleptil6si onkorm6nyzat a lakcimnyilv6ntart5s adatai alapjfn kdrelemre - igazolSst ad ki. A kisebb kuka sz5llitSsi ktg-e olcs6bb lesz, mint a nagyobb6, de nem lesz
arSnyosan kevesebb.

Nosk6 S6ndor helvi lakos hozzitszolils6ban elmondta, hogy 1991.-ben a templomn6l eml6kmiivet
6pftettek, melynek 6pit6s6ben r6szt veff SSndor Istv6n 6s Fekete S6ndor is. Erre az eml6kmiire
r6keriiltek a Cserh6tszentiv6ni I. 6s II. vil5ghSbonis hosok nevei akik elmentek, akik6rt az emldkmtivet
6llitott6k. Javasolta, hogy keriiljon 16 S6ndor Istv6n 6s Fekete S6ndor neve is, hiszen mindketten
elhunytak mdr. igy szeretne emldket 6llitani nekik.
2. Napirend

Tervek ajovore n6zve
Eloerj eszto :

C

s6r6 IstvSn polg6rmester

Cs6rd Istv6n polgSrmester elmondta, hogy 2016.6vben is igyekeznek a pSlyhzatok adta lehet6s6gek
maxim6lis kihasznSlSs5ra.
Kor6bban Becs6 Zsolt Orszitggyril6si Kdpviselo Urnak el kellett k6sziteni a telepiil6s 2014-2020
idoszakra vonatkoz6 fejleszt6si terv6t. Ezt elkeszitette 6s el isjuttatta a k6pviselo ir r6szdre.
Ismertette a lakoss6g elott a fejleszt6si tervet.
A piiy|zat megjelen6s6t november h6napra ig6rtek, azonban ez a mai napig nem tort6nt meg.
Elmondta, hogy a megjeleno piiyhzat keret6ben az alilbbiakra szfinddkozlkpiiyhzni az <inkormiinyzat.

Tov6bb szrinddkozik folytatni a kozfoglalk oztatilst.

A

szociSlis gondoz6ssal kapcsolatban is v6ltozSs v5rhat6. Nem tud pontos inform6ci6t adni azzal
kapcsolatban, hogy kell-e az ell6tottaknak fizetni. A feltilvizsgiilatot 2016. janu6r 15. napjdig kell
szocirilis szakembernek 6s a h6ziorvosnak elvdgeznie.

Siraky Lajosn6 helyi lakos megkdrdezte, hogy az als6toldi polg6rorsdg miikod6sdhez penziJ.gyileg
zz6 kell - e h ozzhjrirul n i.

ho

Cs6r6 Istv5n polg6rmester thjekortaf.;a,hogy az elozetes sz6mit6sok szerint 6ves szinten kb. 30 ezer Ft
a hozzijilrul 5s osszege.

Siraky Attila hel),i lakos hozzitszolisirban megk6rdezte mi ahelyzet a mesters6ges t6 6pit6sevel. Az
onkorm6nyzatnak van valamilyen inform6ci6ja ezzel kapcsolatban? Yan az dpittetonek 6pft6si
enged6lye?
Cs6rd IstvSn polg6rmester megfg6rte, hogy ut6na fog j6rni a k6rd6snek, es tilekoztatni fogja.
Szab6 Tfmea helyi lakos hozzilsz6l6s5ban elmondta, hogy az onkorm6nyzatnak volt egy ftja, melyet a
koriibban eladott, kdrderte, hogy megtortdnt-e a csere.
Cs6r6 Istv6n polg6rmester taj lkoztatta, hogy a kor6bbi riteladiisokat meg kell nlznie, ut6na kell
csak akkor tud pontos vfilasrt adni a feltett k6rddsre.

jirnia,

Tov6bbi 6szrev6tel, hozzbszol|s,javaslat nem hangzott el ajelenl6v6k r6sz6rol.

Tobb napirend nem volt, a polg6rmester rir megkoszcinte

a

lakoss6g aktiv r6szv6tel6t, 6s a

kozmeghal I gat5st bezflrta.

A

kiizmeghallgatdst kiivet6en Cserhritszentivin Kiizs6g Onkormdnyzata k6pvisel6-testiilete
testiileti iil6st tartott.
Javasolt napirendi pontok

l. A

telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdrilkodSsi kcizszolgfltatSsr6l

7 12013 .(XlL

sz6l6

20.) rendelet m6dosit6sa

Eloterjesao: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

2.

Helyi es6lyegyenlos6gi program feltilvizsgrilata
Eloterjesdo: Cs6r6 Istv5n polg6rmester

A k6pvisel o-testi.ilet a napirend i pontokat egyhangti lag el fogadta

1.

Napirend

Cs6r6 Istv6n polgirmester tilekozatta a testiilet tagtrait, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
eloterjesz6st a ( 1. szrimri mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta.
Elmondta, hogy a kdzmeghallgat6son is sz6 volt arr6l, hogy 2016. janu5r l-t6l Cserh6tszentiv6n
telepiil6sen is megviltozik a vegyes hullad6k gyrijt6se. Jogszabdly irja elo, hogy a vegyes hulladdk
szabv6nyos gyiijtoed6nyben t<irt6no gytijt6sdhez a kozszolgirltat6nak biztosftania kell azt, hogy az
ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiikjnbozo irmertdkti gyrijtoed6ny kciziil v6laszthasson.
A gyrijtoeddnyek m6rete 60, 80, 120 l-es. Art,hogy ki milyen nagys6gri gytijtoed6nyre jogosult att6l
ftigg, hogy h6ny szem6lyes h5ztartrisban lakik. Ennek igazolilshra a telepi.il6si onkorm5nyzat a
lakcimnyilvhntarths adatai alapjdn - k6relemre - igazolSst ad ki.

Mivel a jegyzo rir elkdszitette a napirendi ponttal kapcsolatos eloterjesztds6t, egy6b hozzifizni val6ja
a napirendi ponthoz nem volt.

A

polgSrmester k6rte

a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozzfsz6lilsait, javaslatait a napirendi ponttal

kapcsolatban.

A

k6pviselo-testiilet tagjai egyetdrtettek a polgrlrmester eloterjesztdsdvel 6s egyhangrilag

szavazattal

-

az alihbi rendeletet alkotta:

-

5

igen

Cserhftszentiv{n Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 1/201S.(XII. 18.) iinkormSnvzati rendelete
a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatfsrril
sz6l6 7 12013.(XII.20.)rendelet m6dositdsir6l
A rendelet a jegyzokonyv lla sz6mri mell6klete

2.

Napirend

Cs6r6 Istv6n polg6rmester elmondta, hogy 2015 augusztus 13. napj6n megtartott k6pviselo-testi.ileti

til6sen

a

3012015.(VIILl3.)sz6mri hathrozattal elfogadilsra

keriilt az onkormiinyzat

Helyi

Es6lyegyenlosdgi ProgramjSnak feltilvizsg6lata. A feltilvizsg6lat csak piszkozatban k6szi.ilt el, 6s az
aljegyzo asszony hosszabbtiivri t6volldte miatt nem keriilt az m6dosft6sra. Mivel a feliilvizsg5lat soriin
a korribban meghat6rozott feladatokat nem kiv6ntSk m6dositani, csak rij a hat6ridoket sz6nd6koztak
meghat6rozni javasolta, hogy helyezzekhat|lyon kivtil hat5rozatukat a feli.ilvizsgrllattal kapcsolatban,
6s tartsr{k hat6lyban a 2013.6vben meghozott 2812013.(VII.25.) szhm6 hat6rozatukat, melyben
elfo gadtak az onkorm6 ny zat Hely i E s6 lye gyen I o s6 gi Pro gramj rlt.

A

k6pviselo-testtilet tagjai egyetdrtettek a polg6rmester javaslat5val,

szavazattal az alilbbi hathrozatot

6s

egyhangflag

hoda:

- 5 igen -

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkorminvzata K6nvisel6testiilet6nek
40/2015.(X[.18.)szimf hat{rozata
a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizsgrilatrival kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testiilete rigy hathrozott, hogy a
2015. augusztus 13. napj6n hozott 30/2015.(VIII.13.) szilmfihatirozatifi - melyben az
onkorm6nyzat Helyi es6lyegyenl6s6gi Programjilnak feli.ilvizsgfllatht fogadta el hat6lyon kivtil helyezi.

A

Cserh6tszentivhn Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselS-testtilete felhatalmazza a

pol giirmestert a tovrlbbi sztks6ges int6zked6sek megtdteldvel.

Hatrirido: drtelemszerti
Felel6s: Cs6rd Istv6n polg6rmester

A K6pviselo-testiilet egyhangflag

- 5 igen szavazallal - az alfibbihatfirozatothorta:

Cserhttszentivf n Kiizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4112015.(XII. 18.)szimf hatirozata
A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program hatflyban tartisdval kapcsolatban
CserhStszentiviin Kozsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilete a 2013. jrilius 25.
napj6n a 2812013.(VII.25.) sz6mri hatilrozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenlos6gi
Programot 6ttekintette, melynek eredm6nyek6ppen irgy drintott, hogy annak
feliilvizsg6lat6t nem tartja szi.iks6gesnek, azt atovfrbbiakban is hat6lyban tartja.

CserhStszentiv6n Kozsdg Onkorm5nyzata Kdpviselo-testiilete felhatalmazta
polg6rmestert a tov6bbi sztiks6ges intdzked6sek megt6tel6vel.

a

Hat6rid6: 2015. december 31.
Felelos: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rdds, dszrevdtel nem hangzott el, a polgdrmester rir megk<iszonte a
r6szv6telt, s az til6st bezirta.

kmf.

f
Cs6r6Istviin l. '
polg6rmester

jegyzo megbizotlja

t'o*

ffi
W

M-r-

Meghiv6

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testtilete20l5. december 18. napjrin ( p6nteken ),
17.00 6rai kezdettel Kozmeghallgatdst tart a Kultrirhriz kistermdben.

Javasolt napirendi pontok

l.

Besz6mol6 2015. evr6l

2.

Tervek a jdvore ndzve

Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzataKdpviselo-testiilete a krizmeghallgatrlst kovetSen K6pviselotestii leti til6st tart.

Javasolt napirendi pontok

l. A

telepi.il6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat4sr6l sz6l6

.(XU.20.) rendelet m6dosit6sa
Eloterjeszto: Cs6r6 IstvSn polg6rmester
7

2.

120 1 3

Helyi esdlyegyenl6s6gi program feliilvizsg6lata
El6terjeszto: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Megj elen6s6re ds aktiv kozremiikoddsdre feltdtlen sziimitunk.

CserhStszentiv 6n, 2015. december I 0.

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata

K6pviselo-testlilete
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JELENLETI iV
Cserh6tszentivrin Kcizsdg OnkormanyzataKepvisel6-testi.ilet6nek 2015. december 18. napj6n
a Cserh6tszentivrini Kultfrh6zban tartott krizmeghallgatdsr6l

Cs6r6Istvdn

polg6rmester

Lord Eszter

alpolg6rmester

G,JSI

Bal6s Istv6n AndrSs k6pvisel6
Bdnyey

Zsolt

k6pviselo

Cservolgyi Zoltin Bamabrls k6pviselo
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