Cserhf tszentivf n Kiizs6g Onkormrlnyzata

K6pvisel6-testiilet6nek

1. szrimri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserhdtszentivdn Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiitet6nek 2016. janurlr 25. napjrin
megtartott il6s616l

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2016. januirr 25. napjin a
M6traszolosi Kozos Onkorm6nyzatiHivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek 6piilet6ben
( CserhStszentiv6n, Kossuth utca 1. ) megtartott til6s6rol.
Lord

Jelen vannak:

Eszter

alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt

Cservolgyi

ZoltinBarnab6s

Tan6cskoz6sijoggal r6sa vesz: Nagynd Kaszala Katalin

k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolgdrmester k<jszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok kciziil Cs6r6
Istv6n polg6rmester betegs6ge miatt t6vol van, a testi.ilet hatirozatkepes. MegkdrdeAe, hogy a
meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov5bbi napirendi pont
felv6tel6re. A testiilet egyhangflag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirendi javaslat
1

.

Az onkormilnyzat munkhjit erinto aktu6lis feladatok megbesz6l6se
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester, Nagyn6 Kaszala Katalin

2.

Kitti

aljegyzo

Egyebek

Eloterjesao: Lord Eszter alpolg6rmester

1.

Napirend

Lord Eszter alpolgiirmester elmondta, hogy a k6pviselo-testiilet osszehivilsht azert tartotta indokoltnak,
mert mindenki el6tt ismert, hogy a polgSrmester fir, aki egyben a falugondnoki feladatokat is ell6tja
hosszabb ideje beteg, ezdrt a falugondnoki feladatok ellSt6s6ra helyettest kell biaositaniuk. A
gyerekeket iskollba kell sz6llitani, a betegeket orvosi vizsg|latra vinni, 6s az egyeb falugondnoki
feladatokat is el kell kitni. Siraky Attila CserhStszentivSni lakost javasolja helyettesft6sre - megbiz6si
szerzod6s alapjhn -, a falugondnoki feladatok teljes korri ell6tris6ra.
B6nve), Zsolt kdpviselo elmondta, sokan k6rde^6k ot, hogy hogyan mtikodik a falugondnoki rendszer.
Klrdezte, nem kell - e a helyettesitdst is meghirdetni.
Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo v|laszhban elmondta, a helyettesit6st nem kell meghirdetni. A
helyettesnek meghatalmazds kell, vezetnie kell tribbek k<izott a falugondnoki g6pjSrmti menetlevel6t,
kotelezo jelleggel a tevdkenys6gi napl6t.
Egy6b 6szrev6tel, hozzitszolis nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6-testiilet egyhangirlag

- 4 igen szavazattal

- az alihbihatirozatothozta:

Cserhitszentivdn Kiizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I I 2 0 | 6.(1.2 5.\ szd,mfi hathr ozata
A falugondnoki feladatok telj eskiirii ellitdsival kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6 ny zatinak K6pviselo-testiilete, mint a dont6shoz6

rigy hathrozoll, hogy Cs6rd Istv5n falugondnok

betegs6gdnek id5tartam6ra

a

falugondnoki feladatok teljes kcirii ell6tSsiival - megbizisi szerzodls alapjhn
janu6r 8. napj6t6l Siraky Attila Cserh5tszentivSni lakost bizzameg.

-

2016.

Felhatalmazta az alpolgitrmestert, hogy az 6rintetteket t6jdkoztassa a k6pvisel6-testiilet
dcint6s6rol, 6s a tov6bbi int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: azonnal
FelelSs: Lord Eszteralpolg6rmester

2. Napirend
Egyebek

El6tedesao: Lord Eszter alpolgdrmester

A)

Javaslat

a

kiitelez6 beteleped6si kv6ta elutasitisa elutasitisSra thmogatf hatirozat

meghozatalira
B) Bakay J6zsef helyi gazd6lkod6 k6relme
J<J.lrtrJ<rtrtlr*)t

A)
Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot ( 1. szimri mell6klet )
a megh iv6val e gyiitt m i ndenki me gkapta, iittanu m6ny ozhalta.
Becs6 Zsolt Orszitggyril6si Kdpviselo Ur megkereste az onkormilnyzatokat 6s t6mogat6sukat, segito
kozremtikod6si.iket k6rte. Amennyiben onkorm6nyzatunk egyet6rt a kormSny programjSval, mely a
kritelezo betelepit6si kv6ta megakadiiyozitsirt t{iAe ki c6lul, ez irfinylf timogat6 sz6nd6kunkat
erositstik meg - a betelepit6s elutasit6s6t kifejezo - testiileti dont6s kezdem6nyezese formiljhban is. A
T e st ii I et i don t6 s me gho zatalithoz h athr ozat i j ava s lat i s k6 s z ti t.
I

I

Kerte az 6szrev6tel ek et, hozzisz6l 6sokat a napirend i ponttal kapcso latban.
BalSs Istv6n Andr6s kdpviselo elmondta, o ezt nem tudja eldonteni.

A Kdpvisel6-testi.ilet egyhangflag

-

4 igen szavazatlal

-

az alihbihathrozatothozta:

Cserh6tszentivf n Kiizs6g 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
(1.25.\ szfimfi hilfirozata
kiitelez6 betelepit6si kv6ta elutasitisa elutasitrisira

2 12016.

Cserh6tszentiv6n Krjzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete elutasitja

a

kotelez6

A

kotelezo betelepitdsi kv6ta jogtalan, drtelmetlen. Noveli a
betelepit6si kv6t6t.
btinoz6s kockhzatilt 6s a terrorveszelyt. A kv6ta veszelyerteti a kultirrrinkat ds a
mindennapjaink biaons6gfit,villlalhatatlan terheket jelentene a szociillis, eg6szs6giigyi
6s oktat6si rendszeriinkre.

K6rjiik a kormSnyt, hogy minden lehets6ges eszkozzel akadilyozza meg az illeg6lis
migr6nsok be6raml6s6t 6s a kotelez6 betelepit6si kv6tdt, v6dje meg Magyarorszrigot
amagyar embereket.

6s

CserhStszentivSn Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete titmogatja a Korm6ny
azon torekv6s6t, amely a betelepit6si kv6ta megval6sitds6t kiv6nja megakad6lyozni.

Hat6rido: soron kfviil
Felelos: LordEszteralpolg6rmester

B)
Lord Eszter alpolgilrmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot a meghfv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhalla ( 2. szimrt'. mell6klet ). Bakay J6zsef helyi

gazdSlkod6 lev6lben kereste meg a kdpviselo-testiiletet, hogy a CserhStszentiviln 052. hrsz-ri foldritra,
amely az onkorm6nyzat tulajdonhtkepezi, valamint a 049137 hrsz-ri ritra csukhat6 kaput rakhasson igy
eldrve aA, hogy ftildjei a vadak el6l el legyenek z6rva, ugyanis hi6ba dolgoznak, a vadak tcinkre
tesznek mindent.

K6rte a k6pvi selok 6szrevdtelei t, hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

Bal6s Istv6n AndrSs kdpviselo szerint, ha a kaput nem zirja le, akkor a testi.ilet hozz|jhrulhat a
k6relemhez.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo felhflta figyelm6t a k6pvisel6knek, hogy a 049137 hrsz-ri rit
nem az onkormSnyzat tulajdona, ezzel kapcsolatban nem donthetnek.

A kdpviselo-testtilet egyhangrilag

-

4 igen szavazatlal - az alihbihatfirozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
/2016. (1.25.\ szhmfi hathrozata
Bakay J6zsef helyi gazdflkod6 k6relm6vel kapcsolatban

3

1. Cserh6tszentiv5n Kozsdg Onkormi{nyzata K6pviselS-testi.ilete, mint dont6shoz6,
napirendre tizte es megtrirgyalta Bakay J6zsef helyi gazditlkod6 k6relm6t 6s rigy
hatirozott,hogy hozzhj6rul a tulajdon5ban levo 052. hrsz-fi foldirt lezhrisirhoz azzal a

felt6tellel, hogy a k6relmez6 a kaput nem zirhatja le, annak mindenki iital
nyithat6nak 6s csukhat6nak kell lennie. Biztositania kell tov6bbr{ a gyalogosok
rfszdre az tt haszn1,latifi valamint, hogy mindenfele j6rmii 6s mezogazdasrlgi gep irt
tudjon haladni rajta.
2. Abban az esetben, ha a fenti feltdtelek koziil valamelyik nem teljesiil, a k6pvisel6testiilet azonnali hat6llyal kcitelezi a k6relmezot a kapu megsztintet6s6re.

3. A

kdpviselo-testtilet felhatalmazza

tSjdkoztassa

a

az

alpolgSrmestert, hogy

a

k6relmezot

dont6sr6l, 6s a tovSbbi sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hatr{rid6 : drtelemszerti

Felelos: Lord Eszteralpolg6rmester

Bal6s Isw6n Andr6s k6pviselo szerint a temetSben is tenni kell valamit siirg6sen a vadak ellen.
Javasolja, hogy levdlben keress6k meg a Holl6k6i VadSsztSrsas6got, hogy anyagilag j6ruljanak hozzh
a kerft6s megeme l6s6hez, i lletve azon vi I lany phsztor elhelyez6s6hez.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangtlag

-

4 igen szavazattal

-

az alilbbihatfurozatothorta;

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 /2016. (1.25.1 szhmfi hathrozata
A Holl6k6i Vadisztdrsasig megkeres6s6vel kapcsolatban

l.

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilete, mint dont6shoz6

tgy hatilrozott, hogy a temeto teriilet6nek 6s a sfremldkek meg6v6sa 6rdek6ben
magasabb keritdst - villanyprisztort - 6llit fel.
2. Az rinkormSnyzat pdnziJ'gyi forr6sai korliitozottak, ezdrt megkeresi a Holl6koi
Vad:iszt6rsas6got, hogy - mivel a temeto az o vadfrszteriiletiikon tal6lhat6 pdnziigyileg tiimogassa dnkorm6nyzatnak e torekv6s6t.

3. A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy t6jdkoztassa a HollokSi
Vad6szt6rsas6got ( 3176 Holloko, Sz6ll6sok irtja 1 .) a testiilet dontds6rol.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Lord Eszter alpolgiirmester

Tcibb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, az alpolgirmester asszony
megkosz<inte a r6szv6telt, s az tildst bez6rta.
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Naryn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzb
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'
--Ar
v/^

,)<.

.

:

\

N^Y

d',/

aaa
.e*
o&l

t&r

serh6tszentiv6:n Kcizs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserhdtszentiv6n. Kossuth utca l.
C

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai | :csivan.korj egyzoseg@gmail.com.

Meghfv6

Magyarorsz|g helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 45. g-6ban
foglaltak alapjtn CserhiitszentivSn Kcizs6g 0nkorm6nyzataKepvisels-testtilet6nek til6s6t
2016.

ianuir

25. napirin ( h6tf6n ) 14.00 6r5ra

aMirtraszolosi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendeltsdgdnek taniicskoz6 term6be
(3066 Cserhiitszentiv6n, Kossuth utca l. ).

<isszehfvom

Napirendi iavaslat:

l.

Az onkorm6nyzat munkhjht erinto aktu6lis feladatok megbeszdldse
EloterjesAo: Lord Eszter alpolg6rmester
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzl

2.

Egyebek

Megj elends6re, aktfv krizremtikodds6re fe lt6tlen sziim itok.

Cserh5tszen tiv 6n, 20 1 6. ianuilr 20.
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Lord Eszter sk.
alpolgilrmester

JELENLBTI IV

Cserhftszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. janu6r 25. napj6n megtartott testiileti iil6s6re

Cs6r6Istv6n
Lord

polg6rmester

Eszter

Baliis Istv6n
Bdnyey

alpolgSrmester

Andr6s

k6pvisel6

Zsolt

Cservdlgyi

k6pviselo

ZoltinBarnab6s

k6pviselo

Tan6cskoz6si joggal r6sa vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin

A

Kitti

lakossdg reszdrol megjelent:

aljegyzo

rd
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I] r.c:sri

Zsoll

oRszir;q; r' ii r. l:sr rcepv ls r: lti
'Iisrtelt Polgrirmeste r ilr!
Mint ahog-'- On eliitt is ismerl.20lS-hen rrrdsl'ihnilliri beviinelorlo,egl.orsziigpl.,i entbe'r ldpetr be
illegdlisan Iiuropdba. mell' fbll'amat az-ota is za.ilik. llazanktol delre a nrag)$r hatilr*kniil.
I-lerrvitorszagon ds Szlovenidn kcr*sztiil nra is naponta ezrek lepnek be illegitlisan 4z fiurrpai
linii:

teriiletdre.

Az. ellentirizerlen trev:irndorlils konroll' biztonsiigi kockiizatot jclent. Ez nenrcsak ii tcrroriz.nlus
kock:izatzit ndr.eli. hanr:m a hrindzdsit is. $.Iinden kormfnynak ktitelessdgc, hogr, megr.ddjr
az

crmbererket.

Amikcr ih'en nagl'sigrendbcn. cllenarizetlr."nlil ilrarnlik be az Fiuropai tjnidtra emherek snkas*ga. a
ved*lenr eg)'re nelrezchb lesz. A tsrroriznrus napi pr*bldrrrrivii viilr Europdban.
llagl'aromzfg sz*mdra elsii a magvflr emberek biztonsrigto ez€rf minden eszkiizrc sziiksdg yan.
hog-v meg tud.iuk v6deni az orszdg hat{rait, a mag}'$r emhercket, a magt.ar
rsaliit6kut.
i\ ktitelezo hetelepitesi kvota veszdlye nent mflt *l: Nemetorszag, rLuiitria es a Benclux iillanr*k
kornli'nyai 45 ezer ftrt akarnak r,isseekiilcleni lr4asvar<trsz-dgra. T'or.,Abbra is sziiksig yon a ktit*lez*
hetelepftesi krtita clleni hatiirozott f'eliipdsre ds ehhez nelkrilCIzhetellsn a nlog,\ar pnlgai*k ri r'ngardsa.

Kriszuniiik arulak az I millio ll0(} ezer smbernek. aki al6itis6val kin5ih'ipirutta riltakozasiir a k$telezo
betelepitisi kr.6ra ellcn!
Kelei-Nogrdd orsz"'irggyiil*si kdpvisekljekent ktjtelezettsigemnek irzenr, hogl, haz;ink is kulturdrnk
vedelnts. iillar:rpolgnraink hiztottsiiga erdekihen $ssz-elbgiisra buedirsam megy11nk laknsait"
s ehhczkerc,nr az On drnrogatrisiit ds segitd k6zrerntikotliset.
\'1int azt nriir ltrblrszcir is tapaszlaltrtk. az- 0sszeJb{iis nag}, erdvc'l bir. eroinket megs'kszor:(}?_z-a.

hangunkat lL'lcr(isiti.
'l'isztelettcl kcirent, hogl'attterrnfibcn
Orr is egvcldrr a Korrnfiny prqgramj6val. rrrelr a ktitelez{:
betelepitesi kvdta rnegakaddrllozrisat ttizte ki ccl}ul. ez irinyri tiiniagarir -szarxlekilt crositsc meg * *
betelepites elutasitasit kifejezo * lesttileti drintes kez.demen,v-ezese tbrmiiriban is.

Kerem Ont. hogy sororl kiviili tcsliileti i.ilesen - leherileg 2016. februar 05-ig * r,egvdk napirendre a
betelepitesi kv6tar elutasito kczdernenyezest ds arr6l hatdrozati
.javaslattal dontsenel. mel!' resiiileti
d$ntesrol kerern. hcgy 2016' t'ebrurlr 05-ig a hecso.rsclt{atfidcsz.hu e-mail cimcn trlj6kcxtatni
sziveskcdjcn.
l-isztelettcl ktjszomim -jd sziindekiir es rdnrogardr egyiittrniikdrJdset!

'l'u'dbbi

munkdjdhoz sok sikcrr es ju egeszsegel kirr{nokl

Salgdtari6n. 2016. janudr ? I .
'l'isz,tclel{e

l:

\
1

-:-'

-'wq*4w'al|t-'-

Minta hatfr ozati j avaslathoz

:

HATAROZATI JAVASLAT
kiitelez6 betelepit6si kv6ta elutasitrlsa elutasft6s6ra

..... onkormfinyzata elutasida a kritelez6 betelepit6si kv6t6t. A kotelezo
betelepit6si kvota jogtalan, 6rtelmetlen. N<iveli a brinoz6s kockhzatttt 6s a terrorveszdlyt. A
kv6ta veszllyezteti a kultur6nkat 6s a mindennapjaink biztons|ght, vfllalhatatlan terheket
jelentene a szoci6lis, eg6szs6gtigyi 6s oktat6si rendszertinkre.

K6rjtik a korm6nyt, hogy minden lehets6ges eszkozzel akadSlyozza meg az illeg6lis
migr6nsok be6ramlSs6t 6s a kotelez6 betelepit6si kvot6t, v6dje meg Magyarorszdgot es

a

magyar embereket.

A

k6pviselo testiilet tdmogatja a Korm6ny azon torekv6s6t, amely a betelepit6si kv6ta
megval6sit6s6t kiv6nja megakad6lyozni.

Hatiridd:
Felel6s:

soron

kiviil

J" td)'run wdCLA

Cimzett: Cserh6tszentiv6 n Onkorm5nvzat6

na k K6pviselcj Testu

lete

Tdrgy: Engeddly k6relem

Bakay J6zsef mez6gazdasdgi v6llalkoz6 vagyok, Cserhdtszentivdn a szijl6falum, 25 6ve

itt

gazdiilkodom 6s a falu korny6k6n taldlhat6k a foldjeim.
Az ut6bbi 6vekben a vadSllom6ny annyira elszaporodott 6s olyan nagy anyagi kirrt okoznak, hogy

ellehetetlenitik a mez6gazdasdgi termel6st. A vadiiszok nem sokat segitenek a vadak t6vol
tartdsdban. Emiatt, igy dijnt6ttem, hogy bizonyos teriileteimet vadhitl6val be fogom keriteni.
A cserh6tszentivdni 049.hrsz.-mU (Szilll6ska) 6s a 053.hrsz.-m0 (5z6ll6k alja) megnevezds0

ingatlanjaim16l lenne sz6. Nem olcs6 megoldds, de nem liltok mds kiutat.

Eziton szeretn6m k6rni a k6pvisel6 testi.ilet hozziijdruldsdt, hogy a fent nevezett ingatlanjaim kdzott
halad6 052.hrsz.-mri onkormdnyzati itra, valamint az Ambr6zia Major mellett ijonnan l6tesiilt
049/37.hrsz.-mLi ij [tra( mely jelenleg m6g a Ber6nyi csalSd tulajdona, de 0gy tudom folyamatban
van az ijnkormdnyzati tulajdonba kertil6se) kapukat rakhassak igy eldrve , hogy a terilleteim teliesen
el legyenek z6rva a vadak el6l.
Az utakon nincs nagy dtmen6 forgalom, kevesen haszndljdk.

A kapuk nem lesznek lakattal ziirva, biirki szabadon 6thaladhat majd rajtuk 6s olyan m6retfiek
lesznek,
Ez

hogy nagy sz6less6gti mez6gazdas6gi 96pek is iitfdrjenek.

iigyben k6rn6m a testiilet hozzdjd ruliis6t

!

Tisztelettel:

A.et,afua'il
Bakay J6zsef

Als5told, 2016. janudr 24.

