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Cserhitszentivf n Kiizs6g Onkormf n yzata
K6pvisel6-testiilet6nek

11. szimf

jegyzSkiinyve

K6sziilt:Cserhritszentivin Kiizs6g Onkormhnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. december 8.
napjin megtartott kiizmeghallgatrlsf16l.



JEGYZ6KONYV

K6sziilt: CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2016. december 8. napj6n a

C serh 6tsze nt i v6ni Kultri rhinb an me gtartott kcizme ghall gatris6r6l

Jelen vannak: Siraky Attila polg6rmester
Lord Eszter alpolgiirmester
Bal6s lstvrln Andr6s k6pviselo
Bdnyey Zsolt k6pviselo
CservolgyiZoltimBarnabSs k6pvisel6

Tan6cskozrlsi joggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeryzS

Lakoss6g r6sz6rol megjelent: jelenl6ti iv szerint.

Siraky Attila polgSrmester krjsz<intotte a jelenl6voket. MegSllapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megjelent, a testiilet hathrozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testi.ilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

1. Besz6mol6 a2016. evr6l
Eloterjesa6: Siraky Attila polgrlrmester

2. Tervek ajovore n6zve
Eloterjesdo: Siraky Attila polg6rmester

1. Napirend

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy tiszts1get 2016. december 1. napjSt6l tolti be. A
polg6rmesteri tiszts6g 6tadhsa, illetve Stv6tele ekkor t<irt6nt meg, melyrol jegyzokonyv k6sziilt. Nem
akar szdmokr6l besz6lni, ink6bb a fontosabb dolgokat igyekszik kiemelni. Jelenleg l,l milli6 Ft a
tartozhsa az <inkormrinyzatnak, 300 ezer Ft osszegti ki nem fizetetl szhmlilk 6tutal6sra keriiltek.
Szeretnd a tartozSsokat lerendezni 6s tiszta lappal indulni. Vannak az onkorm6nyzatnak kintl6vos6gei,
melynek cisszege 900 ezer Ft.Ez kommun6lis ad6b6l6s g6pjSrmri ad6b6l szdrmazik. A g6pj6rmii ad6

60yo-itt a kozponti kolts6gvet6sbe tov6bb kell utalni. Tudom:isa van arr6l, hogy kor6bban volt a
kintl6vos6gek behajt6s5ra kis6rlet kisebb, nagyobb sikerrel.
Jelenleg 2 db piiyinat van elbir6lis alatt: I csapad6kviz elvezeto rendszer

2 kulttrhSz 6pi.i l et6n ek fe hij it6 sa

A Cserh6tszentiv5ni gyerekeket Mikul6si iinnepsdgre azido rovids6ge miattKozhrdra vitte.
Igyekszik a telepiil6s lakoss6g6t <isszekov6csolni, tcibbek kozott helyi rendezv6nyek szervezds6vel.
Mindenkinek a polg5rmestere szeretne lenni, 6s mindenkinek a legjobb tudisa szerint igyekszik
segiteni.

2. Napirend

Siraky Attila polg6rmester terveit az alilbbiak szerint foglalta <issze.

D Legfontosabb feladat6nak tartja, hogy Cserh6tszentiv6n lak6inak a mindennapi 6let6t
megkdnnyitse. Nem nagy dolgokra gondol, csak olyanokra, amit saj6t maguk meg tudnak



oldani.pl. a Szigetbe szeretne ztzott kovet leontetni, azdrt, hogy a kuk6s aut6 be tudjon menni
a szemetes kuk6k6rt, hogy ne kelljen minden alkalommal a hidon ithtzni azokat.

F A Bdke 6s a Hunyadi utca 6llapota is katasztrofSlis, ide is szeretne kovet leontetni, 6s egy
kicsit jSrhat6bbri tenni. Nem nagy dolgok ezek 6s tudja, nem is vdgleges megold6s, de egy
kicsit tesznek annak drdekdben, hogy a lakoss6g mindennapjait segfts6k.

D Van egy nagy kult0rh6zuk, szeretn6 jobban kihasznrilni foleg az itt 610 emberek, a hely
lakosok bevon6s6val. Tobbek kozott kar6csonyi mrisort, nonapi rendezv6nyt szervezne.

F Elkdpzel6si kozott szerepel, annak megval6sitdsa, hogy az id5sek hetente legal6bb egy
alkalommal eljonn6nek a kultrirh6zba besz6lgetni.

) Lehetn6nek olyan rendezvdnyeik is, amelyeket a kcirnyezo teleptildsekkel egyiitt lehetne

szervezni.
) A benyfjtott pillyinatok kedvezo elbir6l6sa eset6n a csapaddkviz elevezeto rendszert ki6piteni,

6s a kultrirhhzat feltjitani.
F Igyekszik maximiilisan kihaszn6lni a piiyhzatok adta lehetos6geket. Term6szetesen ez fijgg a

megjeleno pLlyhzati kiirSsokt6l is. Piiyilzatir6kkal igyekszik felvenni a kapcsolatot, akik
figyelik a kiir5sra keri.ilo piiyhzatokat ds szi.iks6g eset6n meg is frj6k azokat.

D Legfobb terve, hogy az itt elo emberek aktivak legyenek, a telepiil6s dletdben a lakosok
legyenek a fdszereplok. K6rte az itt elo lakossSg maximillis segitsdg6t.

Nagyvonalakban terveirol ennyit szeretett volna mondani. K6rte a jelenl6vok dszrev6teleit,
hozzirszol|sait.

Nosk6 S6ndor G6bor helyi lakos szerint jrivok6p val6ban csak osszefogva lehets6ges. J6 lenne

f6lretenni az ellensdges szeml6letet. Ennek a teleptil6snek is akkor van jovoje, ha a tcibbi telepiil6ssel
osszefog, ez lehet p6ld6ul beruh6z6s is. Ezeken a telepiil6seken 10 6v mrilva nem lesz lakos. 2020-ig
nagyon kev6s ido van h6tra. Szerinte Cserh6tszentivinnak nagy lehetos6ge lenne a regi strandniil
kritfiir6s. Ossze kell fogni. Szerinte t<jrt6nelmi lehetos6g van 2020-ig. Legyen alternativa, amely az itt
l6vo telepi.il6scsoport jovoj6t jelenten6. Javasolta, hogy pr6b6ljanak meg cisszefogni a cserh6ti
telepiil6sek, a h6tv6gi hLzzal rendelkez6ket is be kell vonni. Javasolta, hogy legyen aktiv a k6pviselo-
testlilet, miikodjon legal6bb fgy, mint eddig.

Bal6s Istv5n Andr6s k6pviselo helyesnek tartja az elhangzottakat, de a strandot mrikodtetni kell.
Annyira el van oregedve ezafalu ds a kornyezS falvak is, hogy nem lenne olyan aki i.izemeltesse azt.
Szerinte eloszor meg kell eroscidni, jelenleg nincs aki tov6bb vigye a feladatokat. Ez a javaslat akkor
lenne j6, ha lenne munkaero.

Nosk6 Siindor Gr{bor polgrlrmester szerint an6l sz6l a kdzmeghallgatiis, hogy a lakoss5g is elmondja
v6lem6nydt. 6 aa mondja, horyha a hat onkorm finyzat osszefog a frir6sra biztos, hogy lenne pdnz.

Kabr{cs J6nosn6 helyi lakos a TELECOM 6ltal a Peleck6be tervezett toronnyal kapcsolatban
6rdeklodott.

Sirak), Attila polg5rmester.v5,laszfiban elmondta, hogy vannak l6pdsek az iigyben, Ber6nyi S6ndor
foldj6n keri.il meg6pit6sre. Atadta a sz6t Lord Eszter alpolg6rmesternek.

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a T-Mobil alv6llalkoz6j6val egyeztetett. Az ijgy
folyamatban van. Jovo 6v vdg6ig meg lesz a torony 6pftve. Mindenkinek miikodni fog a telefonj a,lesz
t5rero.

Nosk6 S6ndor Gdbor helyi lakos an6l 6rdeklodott, hogy a rendorlakSssal van --e valami tewe az
cinkormiinyzatnak.

Sirak), Attila polgSrmester v|lasziban elmondta, hogy szeretn6k fehijftani 6s sziiks6glakrisnak
kialakitani. Ha valakinek a faluban a lak6sa lakhatatlannAvfilna" annak adn6k 6tmenetiles oda.



Moln6r Istv6n helyi lakos felaj6nlotta, hogy a kultirrhSzban ig6ny esetdn - mivel mozigep{sz volt -
fi lmvetit6seket szervez.

Nosk6 Srindor Gribor helyi lakos elmondta, hogy a napokban jelent meg a felhfvSs onkormSnyzati kiil-
6s belteri.ileti utak felirjit6srira. O a temeto [t fehijit6s6ra gondolt.

Kenderfi Mikl6s h6w6gi hSzzal rendelkez6 hozziszolils6ban elmondta, hogy tanul6i k6szitettek egy
tanulm6nyt. Azt szeretn6k, ha tobb krjzossdgi megmozdul6s lehetne. A faluban hagyom6ny, hogy
megrendezdsre keri.il a Cserh6tszentiv6niak Vil6gtal6lkoz6ja,TlJ fok6n fesztiv6l 6s a Falunap. Aa
szeretnd tudni, hogy ajovoben is megrendez6sre keriilnek-e ezek.

Sirak), Attila polg6rmester v|laszitban elmondta, hogy a Falunap megrendez6sdt mindenk6pp
tSmogatja, szinesebb6 szeretn6 tenni. A Cserh6tszentiv6niak Vil6gtal6lkoz6ja megrendezdsdvel vegyes

6rz6sek vannak. Lehet, hogy el6g lenne h6rom 6venk6nt megrendezni. A Tri fok6n fesztiv6llal
hatalmas el6itdlete volt. Az el6zetes egyeztet6s sorin a szewez6k mindent megigdrtek, azonban

minden m6sk6pp siilt el, nem a megbesz6l6s szerint tortdnek a dolgok. Nem mondja, hogy semmik6pp
ne rendezzlk meg, csak olyan keretek krjzott bonyolits6k le, ahogyan az meg van hirdetve. J6 lenne

egy kicsit profit6lni is belole.

Siraky Lajos hely lakos elmondta, hogy neki nincsenek j6 eml6ke a Tii fok6n fesztiv6l rendezv6nnyel
kapcsolatban.

Bal6s IstvSn Andrrls k6pvisel6 szerint ha a szewez6 megfelel6en tudja biaositani a rendezv6nl't, akkor
nem lesz semmi gond. Szigorirbbnak kell lenni.

Nosk6 S6ndor G6bor helyi lakos szerint az a miisor, az ahangerd amit k6pviselnek, nincs sztiks6ge a
falunak. Ezek a fiatal zendszek magasabb szinten vannak, mint az itteni lakosok, azt hiszik, hogy itt
mindnet lehet csin6lni.

Siraky Attila polg6rmester megig6rte, mielott megrendezik, kik6rik a lakoss6g v6lem6ny6t.

Siraky Lajos hel),i lakos szerint lehet ide m6s el6ad6kat is hozni, nem csak a Tti fok6n fesztiv6lt.

Bal6s Istv5n Andr6s k6pvisel6 szerinte sz0ks6g van a Tti fok6n fesztiv6lra, a rendre kell jobban

figyelni, sziiksdg esetdn szankci6kat kell alkalmazni.

Bakay Gyul6n6 helyi lakos hozzilsz6lis:iban elmondta, hogy a templomban megtartott koncert nagyon

sz6p volt 6s kifog6stalanul viselkedtek.

Cservtilg.vi ZoltSn Barnabris helyi lakos elmondta, hogy volt a telepiil6sen m6s rendezv6ny is. Voltak
gyerekek akik t5ncoltak. SzSll5st 6s ell5tSst kellene nekik biaositani, 6k azonban ezt nem tudj6k a

telepi.ildsen biztosftani. Szerinte legyen mdg ilyen rendezv6ny a faluban.

Siraky Lajos helyi lakos szerint a kultrirhrlz emelet6re lett kb. l0 6ve sz6ll6shely tervezve. Ennek

megval6sit6silra kel lene piiy iani.

Nosk6 S6ndor G6bor helyi lakos szerint CserhStszentiv6non kdt alapitvdny is mtikodik. Az
alapiwrinyokn ak nagyobb lehet6s6 ge v an pily iuni.
A kdzmunkaprogramban minden telepiil6sen gond, hogy nem rigy mrikodik, ahogy kell. Kozosen

kellene a start programban piiyhzni.

Siraky Attila polg6rmester elmondta, a start munk6t nem tudj6k v6llalni, mert ha pilyhzni szeretne,

akkor legal6bb 5 fix emberre lenne szi.iks6ge. Ennyi nincs. Szeretn6 a munk5jukat hat6konyabb6 tenni.



Cservolgy Zolt6n Barnab6s helyi lakos a h6w6gi hizzal rendelkezok is aktivak lenn6nek, ha
sziiks6ges mindenben segitendnek.

Siraky Lajos helyi lakos megk6rdezte, hogy hov6lettek a r6gi szemdtt6rol6 kont6nerek.

B6nyey Zsolt k6pvisel6 elmondta, hogy meg lettek hirdetve elad6sra, eddig 370 ezerFt bevdtel folyt
be bel ole az onkorm6 ny zat pendhritba.

Nosk6 Srlndor Gribor helyi lakos elmondta, hogy ezeket a kont6nereket j6l eladt6k. O a Kutas6n
l6voket nem tudja eladni.

Siraky Lajosnd helyi lakos megk6rdezte, hogy a kcinyvt6rban mi6rt sztint meg a telefon.

Sirakv Attila polg6rmester v6lasz6ban elmondt4 hogy a telefonvonalat vissza lehet kapcsoltatni irgy,
hogy csak azhaszn|lja. aki arra illetdkes.

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgi{rmester rir megkosziSnte a

r6szvdtelt, 6s a kdzmeghallgat6st bezirta.
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Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti

aljegyzopolg6rmester



Meghfv6

Cserh5tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzataKdpvisel6-testiilete 2016. december 8.

napj6n (csiitortokon), 17.30 orai kezdettel kozmeghallgat5st tart a Kultirrh6z
kisterm6ben.

Javasolt napirendi pontok

1. Besz6molo 2016. 6vr6l

2. Tervek a jov6re ndzve

Megj elen6s6re 6s aktiv kozremiikod6s6re felt6tlen szSmitunk.

Cserh6tszentiv6n. 201 6. december 2.
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JELENLETI iV

Cserh{tszentivf n Kiizs6g Onkorm{n yzata K6pvisel6-testiiletdnek
2016. december 8. napjr{n

a Kultrirh 6zban tartott kiizmeghallgatf sr6l

polg6rmester

alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s kdpviselo

B6nyey Zsolt kdpviselo

Siraky Attila

Lord Eszter

Cservolgyi Zoltin Barnab6s k6pvisel6

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

dr.Turza Csaba J6zsef jegyzo
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