Cserh6tszentivin Kiizs6g Onkormfnyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

10.

szimri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkorm6nyzata Kilpviset6-testiilet6nek 2016. december
napjrin megtartott nyilt iil6s6r6l

1.

JEGYZOK6NYV
K6sziilt: CserhStszentiv5n Kozs6g Onkorm6nyzata KdpviselS-testiilet6nek 20 1 6. december 1 . napjin a
M6trasz6losi Kozos Onkormrlnyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 term6ben
( CserhStszentiv6n, Kossuth utca 1. ) megtartoft nyilt iil6serol.
Jelen

vannak:

Attila
Eszter
Bali{s IstvSn AndrSs
Bdnyey Zsolt

polg6rmester
alpolg6rmester

Siraky

Lord

Cservrilgyi

ZoltitnBarnab6s

k6pviselo
kdpviselo
k6pviselo

Tan6cskoziisi joggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeryzo
S6ndor Jozsef a Helyi V6laszt6si Bizotts6g elnoke

Lord Eszter alpolgSrmester koszcintdtte a jelenl6voket. A jelenleti iv alapjhn megSllapitotta, hogy
minden k6pvisel6 jelen van, a k6pviselo-testiilet hatfirozatkepes. El6adta, hogy a testiileti iil6s
osszehiv6s6t az idokozi polgiirmester villasrtist kovet6 polgSrmesteri beiktat6s indokolta. Napirendi
javaslat6t a meghiv6 szerint terjesztette el5.
1.

Az id6kozi polg6rmester v6laszt6s vdgleges eredm6ny6nek ismertet6se, megbiz6lev6l ritad6sa
Eloterjeszt6: SSndor J6zsef HVB elnoke

2.

A

polghrmester eskiit6tele

Eloterjeszt6: S6ndor J6zsef HVB elnoke
3.

A polgSrmester programjSnak ismertetdse
Eloterj esdo : Siraky Attila pol g6rmester

4.

A

5.

A B5zisfarm Kft k6relme ritprobl6m6s teriiletek
El6terj eszto : S iraky Attila polg6rmester

po I gSrmester ti szteletdij 6nak, koltsd gStal6ny6nak me 96l lapit6sa
El6terj e szto : Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti alj egyzo

rendez6s6re

6. Lakoss6gi k6relem megt6rryal5sa
ElSterj eszt6 : Siraky Atti la pol gSrmester
7. Egyebek

A k6pvisel6-testiilet a egyhangrilag elfogadta

a meghiv6ban szerepl6 napirendet.

Napirendek tirgyalisa

1.

Napirend

Az idoklzi polgSrmester

v6laszt6s v6gleges eredmdny6nek ismertet6se, megbfz6levdl Stad6sa

El6terjeszt5: Siindor J6zsef HVB eln<ike

Lord Eszter alpolg6rmester felk6rte Srindor J6zsefet - a Helyi V6laszt6si BizottsSg elnok6t - hogy
t6j 6koztas sa a j elenldvoket az cinkorm 6ny zati v6lasztSsok eredm6ny6r6l.

2

S6ndor J6zsef

a HVB elnoke (1. sz6mri mell6klet szerint) ismertette

a

helyi onkormitnyzati

v6 laszt6sok eredmenyeit.

A k6pviselo-testiilet

a besz6mol6t tudom5sul vette.

Lord Eszter alpolg5rmester megkoszonte a Helyi VSlaszt5si Bizotts5g 6s

a

Helyi VSlaszt6si iroda

munk6j6t.
2. Napirend
Polg6rmester eskiit6tele

Eloterjeszto: Sr{ndor J6zsef a FIVB elnoke

Lord Eszter alpolgSrmester bejelentette, hogy a polg6rmester iinnep6lyes esktitdtele kdvetkezik.
Felk6rte S6ndor J6zsefet a HVB eln<jk6t az eskti szoveg6nek el5mond5s6ra, a polg6rmestert az eskii
szove g6nek elmond6siir a, ezt kov etoen az e skiiokm6ny al6ir isitr a.

A

megv6lasztott polg6rmester esktit6tele, valamint az eskiiokm6nyok aliirilsa
szimri mell6klete szerint ) megtort6nt.

( a jegyzokonyv 2.

3.Napirend

A polg6rmester programj5nak ismertet6se
Eloterj eszt6: S iraky Attila polg6rmester
Siraky Attila polg6rmester elmondta, nem akar nagy dolgokat, csak a lehetos6geket kihaszn5lva,
lassan elore haladni. Legfobb celjaikoz6 tartozik,hogy az onkormiinyzat hat6konyan mtikridjdn 6s ez
kifel6 is tiikrozodjon. Mindenkor a teleptil6s 6rdekeit kivSnja szolg6lni. Kdrte a k6pvisel6ket,hogy ert
vSllalj5k fel egyiitt. Szeretn6 a falu lakoss6grit osszekov6csolni, egyi.itt szeweznt a rendezv6nyeket,
programokat. Programjrlnak ismertet6se soriin elmondta, hogy a ki.ilsos rendezv6nyek a falu javSt
szolgSljSk, a telepiil6s j6 hir6t viszik szdt az orsz6gban. Sz6nddk6ban 5ll a p6ly6zatok adta
lehetos6geket maxim6lisan kihaszn6lni. A Kossuth utca 50. szhm alatli tinkormSnyzati ingatlant ismertebb nev6n a rendorlak5st - fehijitani, termdszetesen a pilyinatok adta lehetos6gek figyelembe
v6tel6vel. Fontosnak tartla a R5k6czi fiti hid fehijitris6t, rendbe t6tel6t. Szerinte ert sajht maguknak
zsaluz6ssal is meg lehetne oldani. Sziiks6ges azonban at<jbbi onkormiinyzati rit karbantartrisa is. Van
olyan ritszakasz, amit,, csak " zizott kovel kell leteriteni. Tiszt6ban van vele, hogy ez csak 6tmeneti
megold5s, de elmondhadSk, m6gis tettek valamint. Tervei koz<jtt szerepel, a kulturh6z kihaszn6lts6g6n
javitani, foleg helyi rendezvdnyek szervez6s6vel a lakoss6g rdszlre. SzSnd6kSban 6ll pfilySzatir6kkal
felvenni a kapcsolatot, akik folyamatosan figyelik a megjeleno pSlyizatokat, 6s sztiks6g eset6n el is
k6szitik azokat. A kozfoglalkoztat5ssal kapcsolatban elmondta, hory igyekszikakozfoglalkoztatottak
munkavegzesdt hatdkonyabb6 tenni. Szeretnd, ha a telepiildsiik nyitna a kiils6 teleptil6sek fel6, mert
Cserhiitszentiv6n egyediil 6letk6ptelen. V6gezeti.il elmondta, terviik lehet, a megval6sft6s az azonban
sokkal nehezebb.

A k6pvisel6-testiilet tudom6sul vette

a programot.

4. Napirend

A polg6rmester tiszteletdij5nak
E

I

oterj

es

6s kolts6gt6rft6s6nek meg6llapitSsa

zt6 : N agy nd Kaszal a K ata

Nagvn6 Kaszala Katalin

Kitti

Ii

n

Kitti

alj e gy zo

aliegyzo tSjdkoztatta

a

kdpviselo-testiiletet, hogy

a

viiasztits

eredm6nyek6nt a polg6rmester tdrsadalmi megbizatSsban l6tja el munk5j6t. Illetm6ny6t, tiszteletdijifi
6s kolts6gt6rit6s6t jogszabily hatSrozza meg, amely kovetkezok6ppen alakul: A helyettes 6llamtitk6r

Kttv-ben meghatirozott alapilletm6nye + illetm6nykieg6szitdse + vezetoi illetm6nyp6tl6ka dsszegdnek

J

(

747.900 Ft ) meghatarozott o/o-a. Cserhirtszentiv6n polgSrmestere eset6ben a tiszteletdij osszege a
kovetkezok6ppen keriilt meghatirozAsra: 500 fo lakoss6gsz6m alatti teleptil6sek eset6ben a fo5ll6sri
polg6rmester illetm6nye a fent emlitett illetmdny osszeg6nek a 20Yo-a azaz 149.600 Ft, az 500 fo
lakoss6gsz6m alatti telepiil6sen a t5rsadalmi megbizatiisri polg6rmester tiszteletdij6nak mdrtdke pedig
a fo6ll6sf polg6rmester illetmdnydnek az 50o/o-a, a2a274.800 Ft.
A tiszteletdij osszeg6t a testiiletnek hatirozattal kell elfogadnia.
S

iraky Atti la

po I grirmester bej elentette szem6lyes 6rintettsdg6t.

A K6pviselS-testiilet a polg6rmester bejelentds6t kcivetoen

- 4 igen szavazaltal - az alihbi hatitrozatot

hoZ.a:.

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4312016.(XII. 1.) sz6mri hatSrozata

A

polgfrmester szem6lyes 6rintetts6g6vel
tiszteletdij megillapftisa sorin

kapcsolatban a polgirmesteri

A

k6pviselo-testi.ilet tudomSsul vette Siraky Attila polg6rmester bejelent6sdt a
szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s 6gy hatirozott, hogy nem zhrja ki ot a

polg6rmesteri tiszteletdij meg6llapft6srival kapcsolatos hat6rozat meghozatal6b6l.

Hat6rido: drtelemszerii

Felel6s: k6pviselo-testi.ilet
A k6pv i sel o-te stii let - 5 i gen

szav azattal

-

az alflbbi hatir ozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| 6.(XIl.l.\ szSmi hathr ozata
A polgirmester tiszteletdij rlnak megdllapitrisr[16l
4 4 I 20

Kdpvisel6-testtilet a 2016. november 20. napj6n az idokozi polg5rmester
vSlasztiison Cserh6tszentivin telepii16sen megvSlasztiisra keri.ilt Siraky Attila
t6rsadalmi megbizatist polgSrmester tiszteletdij 6t 2016. november 20. napjit6l brutt6
74.800 Ft/h6 dsszegben 5llapitja meg.

A

A testiilet felhatalmazza a jegyzot

6s az aljegyzot, hogy a d<int6snek megfeleloen a

munk6ltat6i int6zked6seket tegye meg.
HatSrido: 6rtelemszerii

Felel5s: jegyzo, aljegyzo
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo t|jdkoztatta a k6pviselo-testtiletet, hogy a tiirsadalmi
megbfzat6sf polg6rmester, havonta kolts6gt6rft6sre jogosult, amely a tiszteletdij6nak lloh-itban
meghat:irozott cisszeg, jelen esetben a 74.800 Ft 15Yo-a, azaz 11.200 Ft. A kiilts6gt6rit6srol a
polg6rmester ir6sos nyilatkozat6val lemondhat.

A
S

ko ltsd gt6rit6 s osszeg6 t hatfir ozattal ke | | me 96l I ap

itani.

irak), Atti la po I grirme ster bej e lentette szem6 lye s drintetts6gdt.

A K6pviselo-testiilet a polg6rmester bejelentdsdt kovet6en

-

4 igen szavazattal

-

az alihbi hathrozatot

hozta'.

Cserhitszentiv6n Kiizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 5 I 2 0 1 6.(Xll.l.\ szhmfi hathr o zata
A polgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban a polgfrmester

ktilts6gt6rit6se megillapitisa sordn

A

kdpviselo-testiilet tudomiisul vette Siraky

Attila polg6rmester

bejelent6s6t a

szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s 6gy hatSrozott, hogy nem ztrja ki ot a
polg6rmesteri kolts6gt6rit6s meg6llapit6srival kapcsolatos hatilrozat meghozatal6b6l.

Hathri d i5 :

6rte

I

e

m sze r ii

Felelos: k6pviselo-testiilet
A k6pviselo-testi.ilet

- 5 igen szavazaltal -

az al6,bbihathrozatothozta:

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 6 I 2 0 | 6.(Xll.l.\ szhmi hatir ozata
A po196rmester kiilts6gt6rit6se meg6llapitds6r6l

A

K6pvisel6-testiilet a 2016. november 20. napjSn az idokozi polg6rmester
v6laszt6son Cserh6tszentiv6n telepiil6sen megv6laszt6sra keriilt Siraky Aftila
t6rsadalmi megbizat6sri polg6rmester koltsdgtdrit6s6t 2016. november 20. napj6t6l
1 1.200 FVh6 osszegben rlllapitja meg.

A

testi.ilet felhatalmazza

a

jegyzot es az aljegyzot, hogy

a tov6bbi sztiks6ges

int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: jegyzo, aljegyzo
5. Napirend

A B6zisfarm Kft k6relme ritprobl6mrls teriiletek rendez6sdre
Eloterjesdo: Siraky Attila polgrirmester
Siraky Attila polgrirmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 anyagot a meghfv6val
egytitt mindenki megkapta,6ttanulm6nyozhatla ( 3. szrimri mell6klet ). Berdnyi S6ndor a Brlzisfarm
k6pviseletdben ir6sban kereste meg az aljegyzo asszonyt az ritprobl6m6s teriiletek megoldSsa v6gett.
Level6hez tdrkdpet is melldkelt, ahol szfnessel jelolte a szerinte probl6mris teri.ileteket. Ez a
megkeresds azonban a k6pviselo-testi.ilet hataskor6be tartozrk, ezerttitrgyalja a testiilet. A Majorvolgyi
t6val kapcsolatos iigyekkel - tudom6sa szerint - az cinkormhnyzatnak mrir tobbsz<jr is volt gondja. A
t6 mellett elhalad6 titnak vannak kritikus pontjai. Az tx szele Berdnyi Srindor kerft6sdbe esik bele. Az
rit egy r6sze a gifi szelenll volt. A lefel6 meno rit 6s a hid kdrd6s6ben nem 6rtenek egyet, hory hogyan
lehetne a j6 megold5s. Ha a g5ton kerit a mezlgazdasrigi g6pek nem tudnak rlthaladni az tton. Ber6nyi
S6ndor egyezs6gre szeretne jutni. At lehet rajzoltatni az utakat, 6s a foldhivatalba bejegyeztetni.
Megjelent egy pillyhzat rjnkormiinyzati utak felirjit6sira, azonban l5%-os saj6t ero biztosit6sa
sziiks6ges hozz6.

A

polg5rmester szerint mindenek6pp

le kell tilni Ber6nyi

Silndorral 6s megbesz|lni az ezzel

kapcsolatos feladatokat.

Bal6s Istv6n AndrSs kdpviselo hozzitszolSs6ban elmondta, ha enged az cinkorm5nyzat abbol biztos
nagy gondok lesznek. A tulajdonjogot semmik6pp nem szabad 6tengedni. Szerinte a pillyhzathoz az
onkorm6nyzat az cinerot semmik6pp nem tudja biztosftani. Azt a kettb utat, amit 201 l-ben eladott az
tinkorm6nyzat Ber6nyi S6ndornak, vissza kell szerezni. A kdpviselo szerint a vizmij fele vezeto ttt
mindenk6pp sziiks6ges.

Siraky Attila polg6rmester szerint elo kell venni minden ezzel kapcsolatos iratot,6s szem6lyesen kell
letilni ds megbesz6lni vele. Idopontot kell egyeztetni

Bal6s Istvrin Andr6s k6pvisel6 elmondta, hogy szerinte a k6lv6ria fel6 vezeto irttal is nagyon sok
gondja lesz a testiiletnek.

A polgdrmester k6rte az lszrevdteleket,hozzSsz6lSsokat

a napirendi ponttal kapcsolatban.

Egydb dszrevdtel, hozzhszolils nem hangzott el a k6pvisel6k r6sz6rol.

A k6pvisel6-testi.ilet

- 5 igen szavazattal - az alihbihatfirozatothoAa:

Cserhitszentivin Ktizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek

16.(XIl.l.\ szf,mrt hathr ozata
Ber6nyi Sindor k6relm6vel kapcsolatban
47 I 20

Cserh:itszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testtilet 2016. december 1. napj6n megtartott kdpviselo-testiileti iil6sdn napirendre
tizte 6s megtrirgyalta a B|zisfarm Kft ( k6pviselet6ben: Ber6nyi Sr{ndor ) k6relm6t,
melyben az ,, ritprobl6m6s teriiletek" 02815 hrsz-ti, 067110 hrsz-ir; valamint a 08012
hrsz-ri teriiletek helyzetdnek megoldSs6t k6rte.

A

kdpviselo-testiilet rigy dontott, hogy a fenti probl6m6k megold6s6ra szem6lyes
megbesz6ldst kezdemdnyez a k6relmezo 6s a K6pviselo-testiilet rdsmltel, a
po I giirme stenel tortdn6 elor e e gy eztetett i dopontban.

A

k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy az 6rinteffet tSj6koztassa
dont6sr6l, valamint a tovribbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

a

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: Siraky Attila polgSrmester
6. Nanirend
Lakoss6gi k6relem megt6rgyalSsa
Eloterj eszto : S iraky Attila pol g6rmester

Siraky Attila polg5rmester ti$eko*atta a k6pviselo-testi.ilet tagait, hogy Schmidt G6bor 6s Dugonics

Anita helyi lakosok levdlben kerest6k meg 5t abb6l az okb6l, hogy gyermekiik

tov6bbtanuli{si
felv6telt
programba
szeretne
J6nos
tehets6ggondoz6
Arany

szhnddkbt segitse az dnkorm6nyzat. Az
nyemi. Az onkormhnyzatnak a programba val6 deleg6l6sr6l hatirozatot kell hoznia,6s donteni kell
arr6l is, az onkorm6nyzatvirllalja-e a^,hogy az6ltala delegrilt di6k szitmhra a programba val6 felv6tel
esetdn a r6szvdtel idej6re tan6venk6nt tSmogat6st nyrijt. A polg6rmester mindenk6pp t6mogatni
szeretnd a diilkot, hiszen nagyon kev6s iskol6skorri gyerek van a telepiildsen. Szerinte a t6mogat6i
nyilatkozat nem lehet probl6ma. Javasolja, hogy felv6tel eset6n 25.000 Ft/tan6v osszeggel t6mogassa
a testiilet.

K6rte

a j e lenl6v6k 6 szrev6te I ei t,

hozzisz6l6sait a nap irendi ponttal kapcsolatban.

Lord Eszter alpolg6rmester hozzirszolis6ban elmondta, hogy a felv6teli elj6r6s sorSn az ott nyrijtott
Gljesft6s alapjitn bir6lj6k el, hogy a di6k felv6telt nyer vagy sem az adott oktat6si intezmdnybe. Sz6p
dolognak tartja, hogy tSmogatj6k a k6relmet.

A

k6pviselo-testi.ilet tagjai egyetdrtettek
szavazaltal - az alilbbi hathrozatothozta:

a

polg6rmester javaslatival 6s egyhangrilag

- 5 igen

6

Cserhitszentiv6n Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
48/2016.(XfI. l.) szrimf hatirozata
Schmidt Boglirka Arany Jdnos Tehets6ggondoz6 Programban val6 r6szv6tel6vel
kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete timogatja, hogy
Schmidt Bogkirka (anyja neve: Dugonics Anita) a Friter Erzs6bet Altal6nos Iskola
( Cs6cse, Madrich ft 6. ) ) 8. osztrilyos tanul6ja r6szt vegyen az Arany J{nos
Tehets6ggondoz6 Programban.

Az onkorminyzat vlllalja, hogy az riltala deleg6lt di6k szimira a programban val6
r6szv6tele idej6re tan6venk6nt 25.000 Ft osszegti egyszeri szoci6lis t6mogat6st nyirjt.

A k6pvi selo-testiilet en nek fedezetet az onkorm6nyzat kolts6gvet6s6ben bixositj

A

K6pviselo-testiilet felk6ri

a

polg6rmestert,

a.

hogy a tanul6 Arany

J6nos

Tehets6ggondoz6 Programba tort6no jelentkez6s6hez k6sziilt p5,lyazatilt ds a jelen
hathrozatot az al6,bbi hat6ridore a tanul6 Sltal az els6 helyen kiv6lasztott koz6piskola
r5szdre kiildje meg.

Felelos: Siraky Attila polgrlrmester
Hat6rido: 2016. december 9.
2017 -tol 2021-ig az 6ves kiilts6gvet6sek k6szit6se

7. Napirend

Egyebek

A) Javaslat az onkorm6nyzat

vagyongazd6lkod6sr6l

sz6l6 312013.(V .24)

rendelet6nek

m6dosft6s6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

B)

ft 20. (Hrsz.: 6611.) szhm alatti korldtozottan forgalomkdpes
ingatlant iizleti (forgalomk6pes) vagyonnd nyilv ilnititsitra.
EloterjesztS: Siraky Attila polgrirmester
Javaslat az Als6told Toldi

C) EMASZ rlszdre

vezetlkiitadSs
El6terjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester

D)

LakossS g r6,szdre kariicsonyi csomag

Eloterjeszto: Siraky Attila polgSrmester

E)

Egy6b

tilekortahs

El6terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

*{<**tc

A)
Sirahv Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot (4 . szrimrfi mell6klet
)
a meghfv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta. Az onkormSnyzatvagyonrendelet{nek
m6dosit6sa nem jogszab6lyi eloir6s miatt kotelezo jellegii, hanem az6,rt, mert az iiresen 6116 6voda

7

6piilet6t sz6nddkozik 6rtdkesiteni. Elmond6sa szerint ki.ilonosebb hozzifizni val6ja nincs, hiszen
kiki.ildritt javaslat tartalmazta mindazt, amitezzel kapcsolatban tudnikell.
Kdrte a k6pvi

se

I

a

o-te stti I et tagj ai n ak d szrev6te leit, hozzitsz6l 6sait.

A k6pvi selo-testiilet

tagj ai egyetdrtettek a pol g6rmester j avaslat6val.

A kdpviselo-testi.ilet egyhangrilag

-

5 igen szavazatlal

-

az alilbbi rendeletet alkotta.

Cserhf tszentivdn Kiizs6s Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
XII.2.) iinkorminvzati rendelete

6/20 16.(

a

vagyongazdrilkodds16l sz6l6 312013.(V.24.) iinkormdnyzati rendelet6nek
m6dositisi16l
A rendelet a jegyz6konyv 4la mell6klete
B)

Attila polg6rmester elmondta, hogy az elozo napirendi ponthoz kapcsol6dik az Als6told Toldi
20. (Hrsz.: 6611.) szitm alatti korl6tozottan forgalomkdpes iizleti (forgalomk6pes) vagyonn6

Siraklz

ift

nyilv6nit6sa. Az 4. szirmi mell6klet taftalmazza az ezzel kapcsolatos hathrozati javaslatot is.
K6rte a k6pviselo-testtilet tagj ainak 6szrevdteleit, hozzitsz6l6sait.

A k6pvi selotestiilet

tagj ai egyet6rtettek a polg6rmester j avaslat6val.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag

-

5 igen szavazallal

-

az alihbihatfirozatothozta:

Cserhitszentivf n Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4912016.(XII. I ) szimr[ hatdrozata
Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti korl6tozottan forgalomk6pes

ingatlant iizleti (forgalomk6pes) vagyonnd nyilv6nitis6val kapcsolatban.
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete meglirgyalta a
,,v^Wong zdrilkodisr6l sz6l6 312013.(V.24.) iinkormdnyzati rendelet
m6dositis6ra" vonatkozo eloterjesfi6st 6s az al6bbi dontdst hozza:
l. Cserh6tszentivSn Kdzs6g Onkorm6nyzatilnak K6pviselo-testtilete az Als6told Toldi
fit20. (Hrsz.: 6611.) szim alatti korl6tozottan forgalomk6pes ingatlant tizleti
(forgalomk6pes) vagyonnS nyi lv6nitj a.
2. A Kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy az ingatlanvagyon-

onkormSnyzat tulajdon6ban l6vo, 66ll helyrajzi szimri
6voda megnevez6sii 3836 m' teriiletii ingatlant a
forgalomk6ptelen vagyontr{rgyak sor6b6l az ld'zleti (forgalomkdpes) ingatlanok soriiba

kataszterben

az

Napkiiziotthonos
jegyeztesse

51.

Tov6bb6 a K6pviselo-testiilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy a vSltoz6sokat
6tvezesse Cserh6tszentiv:in Kozsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek - a
vagyongazdrilkod6sr6l sz6lo 312013. (V.24) onkormSnyzati rendeletdnek 2.-3. szitmi
mell6kletben.
HatSrido: 6rtelemszeni
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyz6

C)

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, ahhoz, hogy a TELECOM a Pelecke alatt a tornyot be tudja
iizemelni szi.iks6ge van 6ramra. dzptlASZTOL olyan kdr6s 6rkezett az cinkormdnyzat fel6, a Dob6

utciiban l6vo oszlopokat 6s krlbelt adjuk 6t rdsziikre t6rit6smentesen. Ezt kovetoen ezek fenntart6s6r6l
is nekik kell gondoskodniuk.
Kdrte a k6pv i selo-testii let tagj ai nak 6szrevdte leit, hozzitsz6 6sa it
I

A k6pvi sel6testiilet

tagl ai egyet6rtettek a pol g6rmester j avas lat6val.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

- 5 igen szavazatlal -

az alihbi hatSrozatot horta:

Cserhftszentiv6n Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
l) szimf hatf rozata
A Dob6 utc{ban l6v6 villanyoszlopok 6s kibelek dtadisri16l
50/2016.(XII.

Cserh6tszentiv:in Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete, mint drjntdshoz6
6ltal a Peleckdbe elhelyez6sre keriilo
telefontorony 6ramelliit6s6nak biaosit5sa 6rdek6ben a Dob6 utc6ban l6v6
te efono szl opokat 6 s vezetdkeket kezeld sre ifiadja az pfV 1'SZ r 6,sz6,r e.
testi.ilet l .gy hatirozott, hogy a TELEKOM
I

A k6pviselo-testiilet

felhatalmazza a polghrmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddsek

megtdtel6re.
Hat6ridS 6rtelemszeni
Felelos: Siraky Atti la polg6rmester

D)

Siraky Attila polgr{rmester javasolta, hogy a kardcsonyi tinnepek alkalm6val rendezzenek
Cserh6tszentiv6non i.innepi mtisort, melynek keret6ben a lakoss6got kar5csonyi csomaggal
ajhnddkoznitk meg. Javaslata szerint egy csomag kb. 2.500 Ft-ba keriilne. K6rte a kdpviselo-testiilet
tagjainak 6szrev6teleit, javaslatait.

A k6pvi selotesttilet tagjai egyet6rtettek
A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag

a polgilrmester javaslat6val.

- 5 igen szavazattal -

az alihbihathrozatothozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
51/2016.(XII. l.) szimri hatirozata
a lakossig r6szre karfcsonyi csomag biztositisival kapcsolatban
Cserh6tszentivin Kozsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete, mint dontdst hoz6
fgy hathrozott, hogy a kari{csonyi iinnepek alkalmrib6l a 2016. 6vi
kolts6gvet6s6bol 2.500 Ft 6rt6kben kar6csonyi csomagot biaosit minden
Cserh:itszentiv6ni csaliid rdszdre, melyet a kdpviselo-testiilet iinnepi miisor keret6ben

testiilet

szSnd6kozik 5tadni.

A k6pviselo-testtilet

felhatalmazza a polghrmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddsek

megtdtel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polgirmester

A
C

polg6rmester

fr arr6l is tilekoztatta

a k6pviseloket, hogy Mikullsi iinneps6gre Kozhrdra viszi a

serhStszentiv6ni gyerekeket. Ott kapj 6k meg a mikuliscsomagj aikat.

E)

9

Siraky Attila polgrirmester falugondnoki szolg6lattal kapcsolatos 6szrev6telei az alSbbiak szerint
fogalmazta meg:

kell elotdrbe helyezni. Egyes esetekben javasolja, a betegsz6llit6 ig6nybev6telt, foleg akkor, ha
valaki a megydn kfviil nem orvosi beutal6val, idopont pontos ismerete n6lkill mag6nriton
megy rendeldsre.

A

polg6rmester megkerdeae az aljegyzot, hogy t6j6koztassa
tekintet6ben kinek mi a feladata, kihez milyen iigyben fordulhat.

Az aljegyzl asszony thjekoztatta

arr6l, hogy a hivatali dolgoz6k

a polgiirmestert ezzel kapcsolatban.

polgSrmester rir t6jdkoztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy az dnkorm5nyzatnak a kozvil6git6ssal
kapcsolatban nagyon sok a taftozisa az igaz, hogy ez mhr hosszri 6vek 6ta tol6dik. Kdrdezte, hogy ki
egyenl itse-e a szirmlifi .

A

Bal6s Istv6n Andrrls k6pvisel6 szerint apillyilzatokhoz oner6t kell biaositani. Sz6moljanak ezzel is.
Siraky Attila polgdrmester szerint lelt6rozni kell, 6 csak azert felel, ami tdnylegesen megvan.

A polg6rmester javasolta, hogy a Kultrirh6zban legyen
be kell rendezni. A hivatalimunkSt sem akad6lyozzhk.
A k6pv

i se l

6-testii let egyetdrtett

a j avas

a kdpvisel6-testi.ileti til6s.

A helys6g adott, csak

lattal.

Naeynd Kaszala Katalin Kitti aljeryz6 thjlkortafia a k6pvisel6-testtiletet, hogy
F a N6grr{d Megyei Kormrlnyhivatal t<irvdnyessdgi felhiv6ssal 6lt, miszerint az dnkormrinyzat
helyi 6pit6si szabiiyzatitt20lT. december 31-ig feliil kell vizsgilni.

)

az <inkormSnyzatok helyi ad6kr6l sz6l6 onkorm6nyzati rendeleteiket2016.II. f6l6v6ben feltil

kell vizsg6lniuk.

)

a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal tdrvdnyess6gi felhivSssal 6lt, miszerint Kutas6 Kdzs6g
Onkorminyzatilnak K6pvisel6-testi.ilete egdszs6giigyi alapellilthsok kdrzeteit meghat6roz6
rendeletet nem alkotott, ezilltal mulaszt6sos jogszabdlysdrtds val6sult meg.

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte az
aktiv r6szv6telt, s az iil6st beziirta.

kmf.

*O.4-s.Eo

polg6rmester

&
w

19+

-*x
-((\

'o

;

a)

"ry

t!P,.vv*.:.....W.
Nagynd Kaszala

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiviin. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai | : csivan.korj eryzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszitg helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak alapj6n
Cserh6tszentiviin Kozs69 Onkormrinyzata Kdpvisel6{estiiletdnek iil6sdt
2016. december

a Mitraszllosi

l. napidn ( csiitiirtiikiin ) 17.00 6rira

Kozrjs Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv5ni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 termdbe

osszehfvom ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca

l.

).

Nanirendi iavaslat:

l.

Azid6kozi polg6rmester v6lasztiis vdgleges eredm6ny6nek ismertetdse, megbiz6lev6l 6tad6sa
Eloterjesao: S5ndor J6zsef HVB elnoke

2. A polg6rmester esktitdtele

El6terjeszto: Siindor J6zsef HVB elntike
3. A polg6rmester programj6nak ismertetdse
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester
4. A pol gSrmester tiszteletdij 6nak, koltsdg6tal6ny5nak meg6l lapit6sa

Eloterjeszt6: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6
5. A B6zisfarm Kft kdrelme ritprobldm6s tertiletek rendezds6re
El6terj esao : Siraky Atti la polgr{rmester

6. Lakoss6gi kdrelem megt6rryalSsa
Eloterjesa6: Siraky Attila polgSrmester

7. Egyebek

Megj elen6s6re 6s aktfv kdzrem iikddds6re sz6m ftok.

Cserhiitszentiv6n, 201 6. november 28.
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Siraky Attila
polgiirmester

JELBNLETI IV

Cserhitszentivin Kiizs69 Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. december 1. napjin megtartott testiileti iil6s6re

/

Siraky

Lord

Attila

polgilrmester

Eszter

Balis Istvrin
B6nyey

Andr6s

l-.r;,-.9---

kdpviselo

Zsolt

Cservdlgyi
S6ndor

alpolg6rmester

ffi*

k6pviselo

ZoltdnBarnab6s kdpviselo

J6zsef

HVB elncike

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin

Dr. Turza Csaba

Kitti

J6zsef

A lakoss6g rdszdrol megjelent:

aljegyzo
jegyzo

t:)W=*.]...kfro-'*',*,, . .*
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Cserhdtszentivin Helyi Vrilasztisi Bizottsig
Elntike

TAJt'KOZTATO
A 2016. november 20. napjin megtartott id6kiizi
polgdrmester vilasztfs eredm6ny616l

,. r..,,,1" - '

K6sziilt: Cserhiitszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilet6nek 2016. november 20. napj6n
megtartott til6sdre.

Az el6terieszt6st k6szitette: Sdndor J6zsef, a Cserh6tszentiv6ni Helyi VSlaszt6si BizottsSg elndke

Tisaelt Kdpviselo-testiilet, Tisaelt jelenldvok

!

Cserhiitszentivrln Kdzsdgben 2016. november 20. napjiln- Cs6r6 Istv6n Polgirmester
- idokozi polgiirmester v6laszt5sra keriilt sor.

Ur

hal6la miatt

Ugyan a v6lasztSsi elj6r6si jogszabSlyok nem koteleznek v6laszt5si bizotts6g elnokekdnt arra, hogy a
v6laszt5s folyamatSr6l tijdkonassam a kdpviselo-testiiletet, azonban a kialakult gyakorlat szerint
telepti16si.inkon mindez megtort6nik.

A

szav azatszirml iilo bizottshg tasi ai

l. SSndor J6zsef
2. Bercs6nyi B6l6n6
3. Kasza J5nosn6
4. Nemecz Rudolfnd
5. Szab6 Mikl6snd

:

eln<ik

elnok helyettes
tag
tag

tag

JeKvz6konlryvezeto: Szakaln6 szab6 llona

Cserhitszentivin 2016. november 20-i polsdrmester vflasztis eredm6nve:
Anevjegyz|kben l6v6 v6laszt6polg6rok szima:
Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polgfirok szhma:
Urn6ban 16v6, b6lyegzolenyomat n6lktili szavaz6lapok
Urn6ban ldvo, leb6lyegzetl szavaz6lapok sz6ma:
Erv6nytelen,lebelyegzelt szavaz6lapok szSma:
Ervdnyes szavaz6lapok szSma:

A ieliilt neve: Siraky Attila
B6nyey Zsolt

Vincze Istvdn

Lord Eszter

109
85

szdma:

fiiggetlen
fiiggetlen
Munkfspirt
fiiggetlen

2
83

kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 46
kapott6rv6nyesszavazatokszfma:16
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 0
kapott6rv6nyesszavazatokszhma:21

eredm6nyes volt. A polgrirmester Siraky
megbfzatisban l6tja el feladatait.

A vihszths

0
85

Attila fiiggetlen jeliilt, aki tdrsadalmi

Osszessdgdben elmondhat6, hogy az onkormSnyzati v6laszt6s rendben,

betart6s6val

a jogszabillyok marad6ktalan

6s betartat6s6val zajlott le. Valamennyi bizotts6g tag feleloss6gteljes

munk6j616l,

me ggy ozo szakmai te lj esitmdny6r6l adott i sm6t sz6m ot.

Cserhitszentiv in, 2016. december I .

/;-" / rl

S6ndor J6zsef

Helyi VSlaszt6si Bizotts6g elnoke

fHl
$""-r.*9,;

/' l-.f frt,r f,,t

ESKUOKTvTANy

En, Siraky Attila becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszhghoz es
annak Alapt<irv6nyehez hri leszek; jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
polgfrmesteri tiszts6gembol eredo feladataimat Cserhftszentiv{n fejlod6senek
elomozdit6sa 6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javfra
gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

Cserhdtszentiv6n, 2016. november 28.
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x6zssc 6NroRnnANvza,r.q.

3066 Cserhifiszentlin, Kossuth irt

i.

Tel.:321382-056
E-mail : csivan.korj egyzoseg@gmail. com

A diint6s meghozatala min6sftett'
szzv azattilb

b

s6

get ig6nyel !

JAVASLAT
a

K6sziilt:

vagyongazdflkodisr6l sz6l6 312013 N.24-)
6nkor mfnyzati rendelet m6dos itfsfr a

a K6pvisel6-testi.ilet 2016.

december 1-jei iil6s6re'

El6terieszt6: Siraky Attila polg6rmester

Tisztelt K6pvise16-testiilet!

a 3/2013. (V.24.) szrimri
iinkorminyzat vagyonfr6l, 6s
^z Az idezett rendelet tafialmazza az^
v^gyongazddlkodr{s szabdlyaira vonatkoz6 eloir6sokat.
Cserhdtszentiv6n K<izs6g Onkormrinyzatinak K6pviselo-testi.ilete

iinkorm:inyzati rendelet6ben hatirozta meg

o

nkorm 6ny zati v agy on 6rt6ke s it6 s szab fiy ait.

A

kor6bban 6vodak6nt miik<jdo Als6told, Toldi rit 20. sztrm alatti ingatlan (Hrsz.: 6611)
vonatkozds6ban v6teli sz6nd6k jelzdse erkezett, melyr6l Als6told K<izsdg Onkorm6nyzata
tftjekoAatta Onkorm6nyzatunkat a sz6nd6knyilatkozat megktild6s6vel.

Az ingatlan tulajdonjogi helyzete nem egyszeni, ugyanis 6 iinkorminyzat kiiziis osztatlan
tulajdona az alabbi tulajdoni ariinyok szerint:
Alsritold Kozs6g 0nkorm6n y zata 4311 80-ad r6sz,
Boko r Kdzs6g Onkorm6n yzata 68 I 180-ad r6sz,
Cserhitszentivr[n Kozsdg Onkorm6n yzata 15 | 180-ad r6sz,
F els 6to ld K<izs6 g Onkorm6n y zata 24 / 180 - ad r 6sz,
Gar{b Kozs6g Onkorm6n yzata 15 | 180-ad r6sz,
Kutas6 Ktizs6g Onkorm6n y zata 15 / 180-ad r6sz.
Az ingatlan esetleges 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban az alitbbi probl6m6k old6dhatn6nak meg:
a) megszrinne a mindig probl6m6t jelent6 kozcjs tulajdon,

Az adflsveteli eljdr6s lebonyolftrlsa nem lesz egyszeni folyamat, figyelembe v6ve azt a tenyt,
hogy kiiziis tulajdonrrfl van sz6, vagyis vSrhat6an tcjbb krircis egyeztetdsekre lesz sziiks6g.

A gyors 6s operativ eljar6s eljirdsithoz sztiks6ges a helyi rendeletiink m6dositfsa is,
mdgpedig k6t szempont szerint:
1) meg kell jeliilni a rendeletben ail. az 6rt6l<hatfrt, arnely felett csak versenyt6rgyal6s ritj6n
lehetne az ingatlant 6rtdkesfteni, mert jelenleg minden 6rt6kesit6st 6rt6k,hatitrt6l fiiggetleniil
nyilt licites eljrir6s vagy zirt borit6kos piiydzat ritjrin lehet 6rtdkesiteni
2) mivel a rendelet fiiggel6k6ben az ingatlan korl6tozottan forgalomk6pes kateg6ri6ban
szerepel, igy azt 6t kell min6siteni iizleti (forgalomk6pes) vagyonnii.
Az 6rt6khat6r m6dositftsitnill a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tiirv6ny 13.$ (1)
bekezd6se, valamint Magyarorszig2016.6vi kiizponti kiilts6gvet6s6r6l szr6l6 2015. 6vi C.
tiirv6ny 5.S (5) bekezd6s6nek c. pontja a m6rvad6, ugyanis az <inkormirnyzati rendeletben 25
milli6 forint egyedi brutt6 forgalmi 6rt6k alatt az <inkorminyzatok szabadon donthetnek az
6rt6khat6n6l, e ftiltitt m6r ktjtelez6 a versenyeztetds.
v6tel6vel javaslom a kdpvisel6 testi.iletnek, hogy a helyi rendeletben a
6rt6khatfr legyen brutt6 10 milli6 forint.

A fentiek figyelembe

A

korl6tozottan forgalomkdpes tdrrzsvagyonb6l val6 6tminosit6sn6l meghatfiroz6 szempont,
hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 t6rv6ny 6rtelm6ben a helyi onkormhnyzat korl6tozottan
forgalomkdpes tcirzsvagyondt k6pezi, a helyi dnkorm6nyzat tulajdon6ban 6116, a helyi
<inkormiinyzat k6pvisel6-testi.iletei 6s szervei, tov6bb6 a helyi <inkorm6nyzat iital fenntartott
k<izfeladatot ell5t6 intdzmdny, kolts6gvet6si szerv elhelyez6s6t, valamint aazokfeladatell6t6s6t
szolg6l6 6piilet, vagy 6piiletr6sz.

A kor6bbi 6vodak6nt mtikddo 6ptiletre vonatkoz6an ezek a szabtiyok megfeleltethet6k de
jelenleg az 6piilet 2006-t6l iiresen :ill, igy az fillapota folyamatosan romlik, 6s nincs es6ly
arra, hogy ez az 6piilet a jiivdben kiizfeladatot ellftri int6zm6nyk6nt miiktidjiin.
Az

ertekbecsldsi elj6r6st Als6told Kozsdg Onkorm5nyzata elinditotta, art a napokban fogjuk
megkapni 6s az 6rt6kesit6sr6l csak majd azutfntudunk d6nteni.

A fentiek figyelembev6tel6vel k6sziilt el a rendelettervezet

6s az ahhoz kapcsol6d6 anyagok

szerint az alihbiak
- az elfterjesztds I. szdmil melldklete rendelet tervezete,
-az el6terjesztds 2. szdmit mell4klete a rendelet tervezet indokoldsa,
-az el6terjesztds 3. szdmil melldklete a rendelet tervezet hatdsvizsgdlata,
-az elSterjesztds 4. szdmil melldklete a hatdrozati javaslat,

K6rem a k6pviselo-testtiletet, hogy az eloterjesztdst vitassa meg, 6s hozza meg d<int6s6t a helyi
rendelet m6dosftrisfr6l, valamrnt az Als6told Toldi ifi 20. szfrm alatti ingatlan (Hrsz.: 66lI)
korl6tozottan forgalomkdpes vagyonb6l t<irt6no kivon6sr6l.

Cserh6tszentiv6n, 2016. november 30.

Siraky Attila
polg6rmester

Az elSterjesztds

I.

szdmti mell|klete

Cserh{tszentivfn Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testi.iletdnek.../2016. (.......)
iinkormfnyzati rendelete a vagyongazdrilkodrisr6l sztfl6 312013 (V.24.\ iinkormfnyzati
rendelet6nek m6dositrfsr{rrf l
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6-testiilete Magyarorsz6g helyi
onkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 107.$- ban 6s 109.S (4) bekezd6s6ben,
anemzetr vagyonr6l szolo2011.6vi CXCVI. t6rv6ny 3.$ (1) bekezd6s 6. alpontj6ban, az 5.$ban kapott felhatalmazflsa alapjftn - az Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezdds a) es e) pontj6ban
meghatftrozott feladatkdrdben eljilrva - az althbr rendeletet alkotja:
1.S

Cserhdtszentiv5n

Kdzs6g OnkormSnyzata K6pviselo-testiilet6nek

a

vagyongazddlkod6sr6l sz6l6 312013. (V,24.) <inkorm6nyzati rendelet6nek (tov6bbiakban: R). 5.
$ (2) bekezd6s e) pontj6ba a,,Polg6rmesteri Hivatal " szcivegr6szhelyebe az ,,rinkormilnyzatr
hivatal " szriveg l6p.

2.$ A R. 11. $ (1) bekezdlse az al6bbi sz<ivegr6sszel eg6sziil ki ,, ..... elidegenitdse brutt6
10.000.000 Ft 6rt6l<hatir felett nyilt licites eljrlr6s vagy zftrt boritdkos piiyfnat itjan
tort6nhet.

3.$ Ez a rendelet

a kihirdet6sdt kcjvet6 napon l6p hatdlyba, 6s a hat6lybal6pds6t kdveto napon

hatiiyflt veszti.

Siraky Attila
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyz6

Az elfterjesztds 2. szdmil melldklete

Cserh{tszentivdn Kiizs69 Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilete
...../2016. (........) iinkorminyzati rendelet6nek
- a vagyongazdflkod{sr6l sz6l6 3/2013. (V.24.\ iinkormfnyzati rendelet6nek
m6dositfs{r6l- indokolisa

Altalfnos indokolfs
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet6nek a vagyongazd6lkod6sr6l
sz6l6 312013.(Y.24.) cinkormanyzati rendelet6vel megalkotta az ij hatillyos jogszabrilyokkal
6sszhangban 6116 vagyonrendelet6t.
A rendelet m6dositrlsa nem jogszab|lyi elliri.s miatt kdtelezl jellegtj. hanem az eletszeris6g 6s
gyakorlatiass6g miatt indokolt, hiszen Onkormanyzatunk szttmtna el6ny<isebb megold6s lehet
ahaszniiaton kiviili, 6s iiresen 6116 ingatlanok 6rt6kesit6se

A

rendelet tewezet struktririija megfelel a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. torvdny,
valamint a jogszabiiyszerkeszt6sr6l sz6l6 6l/2009. (XII.I4.) IRM rendelet eloir6sainak.
R6szletes indokolis
1.$- hoz

Technikai j elle gri m6 dosit6st tartalmaz.
2.$- hoz

Az 6rt6kes it6 s i

e

lj Srris mo do

zatinak 6rtdkhat itrho z kot6 s6t tartalmazza
3.$- hoz

A

rendelet hat6lyba l6p6s6nek napjifi meghataroz6 rendelkez6s.

Cserh6tszentiv6n. 2016. november 30.

Naryn6 Kaszala Katalin
aljegyz6

Kitti

Az elriterjesztds 3. szdmil mell|klete.

Cserh6tszentivf n Kiizs6g Onkormrin yzata K6pviselS-testiilet6nek
- a vagyongazdr{lkodrisr6l szt6lt6 312013 (V.24.) iinkorm{nyzati rendelet6nek
m6dosit6srir6l - sztfki iinko rmf nyzati rendelet6nek megalkotf s f hoz.
A jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrvdny 17. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a jogszab6lyok
el6k6szitdse sor6n elozetes hat6svizsg6latot kell lefolytatni. A (2) bekezdes alapjttn az elozetes
hat6s vi z s 96l at keret6b e n, az alitbbi teny ezok v izs g6,lata s ziik s 6 g e s :

I. V6rhat6 tfrsadalmi hat{sok:
A rendelet m6dosit6s trirsadalmi hat6sak6nt jelentkezik, hogy gyorsabb tigyintezesttesz
lehetov6 10.000.000 forint brutt6 6rt6khat6r alatt a vagyontiirgy 6rt6kesft6s esetdn.

II. Vr{rhat6 eazdasiei, kiilts6svet6si hattsok:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6sirnak gazdasrigi, k<iltsdgvet6si hat6sa csek6ly.

III. Vdrhat6 kiirnvezeti

hatr{sok:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak kdrnyezetre gyakorolt hatilsa nincs.

IV. Vr{rhat6

ee6szs6gi kiivetkezm6nvek:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak eg6szs6gre gyakorolt hat6sa nincs.

V. Adminisztrativ terheket befolyrisol6 hatr{sok:
A nemzeti vagyonr6l szolo 2011. CXCU. torvdny I 1. $ (16) bekezd6s6ben biztositott
felhatalmazris alapjrin a helyi dnkormilnyzat tulajdonihan iil6 nemzeti vagyon tekintetdben
tiirv6nyben vagy ahelyi cinkormfunyzatrendelet6ben meghatiirozott 6rt6khat6r feletti nemzeti
vagyont hasznositani - ha tcirv6ny kiv6telt nem tesz - csak versenyeztet6siftjSn, az
<isszess6g6ben legel6nydsebb ajrlnlatot tevo reszdre, a szolgiitat6s 6s ellenszolgiiltat6s
6rtdkar6nyosstigiival lehet. A versenyeztet6s kizirfusa az ingatlanok 6rtdtesit6se eset6n
csrjkkenti az adminisztrativ terheket es ezzel <isszefiigg6 kiad6sokat.

AzY . ponthoz kapcsol6d6an sztiks6ges a rendelet m6dosft6sa. Ennek elmaradiisa mulasztrisos
tcirvdnys6rtdst eredm6nyez.

rendelet
feltdtelek:
A rendelet vdgrehajtris6val kapcsolatban sziiks6ges szem6lyi, szewezeti, tfurgyi 6s pdnztigyi
felt6telek rendelkez6sre Sllnak.

Cserhftszentivfn, 2016. november 30.
Nagyn6 Kaszala Katalin
jegyzS

Kitti

Az elSterjesztds 4. szdmil mell4klete

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormanyzatfnak K6pviselo-testiilete megtfurgyalta az
,,vagyongazdflkodfsr6l sz6l6 3/2013 (V.24.\ iinkorminyzati rendelet m6dositfsfra"
vonatkoz6 eloterjesztdst 6s az al6bbi dont6st hozza:
1./ Cserh6tszentivinKozs6g Onkorm6nyzatinakK6pviselo-testiilete az Als6told

Toldi

riut20.

(Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti korl6tozottan forgalomk6pes ingatlant ilzleti (forgalomk6pes)
vagyonn6 nyilvanitja.

a Aljegyzot, hogy az ingatlanvagyon-kataszterben az
onkorm6nyzat tulajdonriban 16v6, 66/l helyrajzi sz6mrl Napkiiziotthonos Ovoda
2.1

A Kdpviselo-testiilet

felhatalmazza

megnevez6sii 3836 m2 teriiletii ingatlant a forgalomk6ptelen vagyont6rgyak sordb6l azizletr
(forgalomkdpes) ingatlanok sor6ba j egyeztesse 6t.
Tov6bb6 a Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a Aljegyzot, hogy a viltozdsokat 6tvezesse
Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilet6nek - a vagyongazd6lkod6sr6l
sz6l6 312012. (V.24.) rinkorm6nyzati rendelet6nek 2.-3. szttm'(t mell6kletben.

Hatririd6: drtelemszenien
Felel6s: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

aljegyzo

Cserh6tszentiviin, 2016. november 30.

Siraky Attila
polg6rmester

A hatilrozati j avaslat tiirv6nyes !

Nagyn6 Kaszala Katalin
aljegyzo

Kitti

4/a mell6klet

Cserh{tszentivrin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
6 12016. (XII.2.) iinkorminyzati rendelete
a vagyongazdrilkodfsrril sz6l6 3/2013. (V.24.) iinkorminyzati rendelet6nek
m6dosit6si16l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testiilete Magyarorszlg helyi
dnkorm6nyzatairolsz6l620ll.6vi CLXXXX. t<irv6ny 107.$- ban 6s 109.$ (4) bekezd6s6ben,
a nemzeti vagyonr6l sz6lo 2011. 6vi CXCVI. tdrvdny 3.$ (1) bekezd6s 6. alpontj6ban, az 5.$ban kapott felhatalmazisa alapjitn - az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) 6s e) pontj6ban
me ghatitr o zott fe I adatkordben elj itrv a

1.$

Cserh6tszentiv6n

-

az alitbbi rende I etet alkotj

a

:

Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek

a

vagyongazd6lkod6sr6l sz6l6 312013. (Y.24.) cinkorm6nyzati rendelet6nek (tov6bbiakban: R).
5. $ (2) bekezd6s e) pontj6ba a ,,Polg6rmesteri Hivatal " szcivegr6sz hely6be az
,,onkorm6nyzati hivatal " szriveg l6p.

2.$ A R. 11. $ (l) bekezd1se az al6bbi szcivegr6sszel egeszil ki ,, ..... elidegenit6se brutt6
10.000.000 Ft ert6khat6r felett nyilt licites elj6rris vagy zftrt borit6kos palyiuat itjan
t6rt6nhet.

3.$ Ez a rendelet
hatiiyitt veszti.

a kihirdetds6t krjvet6 napon ldp hat6lyba, 6s a hat5lybal6p6s6t kciveto napon

or.ffi"7oaJ6zser
jegyzo

te").
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