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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kozs6g OnkormrlnyzataKlpviselo-testiilet6nek 2016. m6rcius 10. napj6n a

M6traszolosi K<izcis Onkorm6nyzatiHivatal CserhstszentivSniKirendelts6g6nek 6piilet6ben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott iilds6rol.

Jelen vannak: Lord Eszter alpolg6rmester
Bal6s Istv6n Andr6s k6pviselo
B6nyey Zsolt k6pviselo

CservolgyiZoltinBarnabi{s k6pvisel6

Tan6cskoz6sijoggal rdszt vesz: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolg6rmester kdszcintotte a jelenldvoket. MegSllapitotta, hogy a k6pviselok kciziil Cs6r6
Istv6n polgirmester betegs6ge miatt tdvol van, a testiilet hathrozatkepes. Megk6rdezte, hogy a

meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pviselok egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont
felv6tel6re. A testtilet egyhangf lag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirendi javaslat

l. Az onkorminyzat 6ltal benyrijtand6 p6lyrizatokkal kapcsolatos feladatok
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester; Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzd

2.Egyebek
Eloterj esao : Lord Eszter alpolgilrmester

1. Napirend

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a testiileti til6s az6rt keriilt 6sszehiv6sra, mert az 6ltaluk

benyrijtrisra tewezelt aktu6lis pillyhzatokal kapcsolatban lenne 6szrev6tele, javaslata. Az elozo

testtileti iildsen ho^6k meg ddntdsiiket, hogy a Teriilet- 6s Telepiil6sfejlesd6si Operativ Program

keret6ben a kozseghlza fehijit5s6ra benyrijtand6 projekt lebonyolit6s5val az ALAPSZIN
Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.-t bizzhk meg. Azonban nem l6tja, hogy ene az 6ptiletre hov6

tudnrlnak 35 millio Ft-ot elkolteni. Probl6mhnakl6tjaartis, hogy a hivatal 6pi.ilet6re mir azelozo
onkorm6nyzati ciklusban is k<ilt<jttek, a teto fehijit6sra kertilt. Ugy l6tj6k, hogy a R5k6czi rit 6s a

Hunyadi [t felfjftesa sziiks6gesebb, ahol napi forgalom van. Szakemberrel besz6lt 6s fgy gondoljSk,

ink6bb a csapad6kvizelvezetesre kellene pillyinatot benyirjtani. Ehhez azonban az sziiksdges, hogy az

el6z6 testi.ileti i.il6sen hozott dontdseiket hat6lyon kiviil helyezz6k.

Kdrte az 6szrev6te I ek et, hozzhsz6l6sokat a napirend i ponttal kapcso latban.

Nag-vn6 Kaszala Katalin Kitti aljeryzo thjlkortafia a kdpvisel6-testiiletet, hogy besz6lt Tibori Anitaval

aki elmondta neki, hogy az okt6beri egyeztet6s alapj6n a csapad6kviz elvezetes beruh6zSs tartaldk

list6ra keriilt, jelenleg is ott van. CserhitszentivSnon ez a beruhbzils azonban csak ritfelirjit6ssal

lehetsdges a domborzati viszonyok miatt.
Az aljegyzo thjlkoztatta a testiiletet a belvizelvezet6s benthhzhs pilyhzat pontoz6si rendszer6vel

kapcsolatban, valamint arr6l, hogy apillyinatbenyrijt6s hat6rideje 2016. Sprilis 18.

Felhfvta a testiilet figyelm6t, hogy a tervezovel a meg6llapodris vizjogi l6tesitdsi enged6ly

megszerz6s6re 6s a kolts6gvet6sre is terjedjen ki. A vizjogi ldtesit6si enged6ly6rt 252 ezer Ft-ot kell

fizetni.

A kdpv i selo-testii let tagi ai egyet6rtettek az elhangzottakkal



Lord Eszter alpolg6rmester szavazisra tette fel a kdrd6st, miszerint a kdpviselo-testtilet hatSlyon kivi.il
helyezi a 612016.(lI. 29 .) 6s a 7 12016.(ll. 29 .) sz6mt hatilrozat|t.

A k6pviselo-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazatlal - az alfrbbihatilrozatothoda:

Cserhdtszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2016.(III. 10.) szimrfi hatrirozata
A 6/2016.(1I.29.) sz6mri hatSrozat hatilyon kiviil helyez6s6vel kapcsolatban

Cserhiitszentiv6n Krjzs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testtilete, mint d<int6st hoz6
testi.ilet igy hatirozott, hogy a 612016.(1I.29.) szimfi hathrozatii - melyben Teri.ilet-
6s Telepi.il6sfejleszt6si Operativ Program keret6ben a krizs6ghina feltjitirsfira
benyrijtand6 projekt lebonyolitrisixal az ALAPSZIN Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6
Kft.-t bizta meg - hatSlyon kivtil helyezi.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy az drintetteket
t6j6koztassa a k6pviselo-testiilet dont6s6rol 6s a tovdbbi sztiksdges int6zked6seket
tegye meg.

Hat5rido: azonnal
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

A k6pviselo-testi.ilet egyhangflag - 4 igen szavazattal - az alilbbihatirozatothorta:

Cserhftszentivin Kiizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
10/2016. (III.10.) szimrfi hatirozata
A7/2016.(II.29.) szhmfihathrozat hatflyon kiviil helyez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiviin K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint drjnt6shoz6
testiilet, liugy hatirozott, hogy a 712016.(1I.29.) szhmi hatSrozatitt - melyben felkdrte
Lantos Liszlot a Salg6terv Kft. tervezoj6t, hogy az |ltala 2015. 6vben elkdszitett
Cserhiitszentiv6n R6k6czi rit burkolatfehijit6si tervdt az illet6kes hat6srlgokkal
enged6lyeztesse - hat6lyon kiviil helyezi.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy az 6rintettet t6jdkoztassa a
kdpviselo-testi.ilet dcint6sdrol 6s a tov6bbi sztiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Lord Eszter alpolg6rmester

2. Napirend

A) A Tii Folcin Miiv6szeti Fesztivfl megrendez6s6vel kapcsolatos feladatok

B) Javaslat hiziorvosi iigyelet ell6t:is5ra feladat-ell6t{si szerz6d6s elfogadisira

A)

Lord Eszter alpolg5rmester elmondta, hogy a Tti Fok6n Mriv6szeti FesztivSl megrendez6s6vel
kapcsolatban nem kereste meg a k6pvisel6-testijletet senki, csak teremfoglaliisi kdrelmet nyrijtottak be



az cinkormilnyzatfele. A fesztiv6l m5r hirdeti magfit az interneten. A hirdetdsbol egydrtelmrien kideriil,
hogy nem csak a cserh6tszentiv6ni miivelod6si hSzat szeretn6k bdrbe venni, hanem az eg6sz falu
teriiletdn terveznek rendezv6nyeket A kdrelemmel kapcsolatban annyit tud nyilatkozni, hogy csak a
k6pviselo-testiilettel val6 egyeztetes utSn tudnak b6rmi fdle enged6lyt kiadni a fesztiv|l
megrendez6s6re.. Mielott megkezden6k a rendezvdny szervez6sdt szeretn6 ha a fo szervezo Hajnoczy
Csaba megkeresn6 a testiiletet, 6s pontosan megbeszelnek, hogy a rendezvdny szervez6i mit
szeretndnek, 6s mi lenne az elv6r6sa a falu lakoss6g6nak a rendezvdny idej6re.

B6nyey Zsolt kdpviselo elmondta, hogy ebben az evben m6r negyedik alkalommal keriilne
megszervez6sre a rendezvdny Cserhdtszentivdnon. Egdsz 6vben ott rill iiresen a nagy kultrirh6z,
szerinte mindenkdpp ki kell haszn6lni a lehetosdget.

Lord Eszter alpolg6rmester szerint a telepiil6s lakoss6g5nak a trirokdpessdg6t is figyelembe kell venni.

Balis Istv6n Andr6s k6pviselo tiimogatja, hogy iiljenek le a szervezokkel 6s besz6lj6k meg a
r6szleteket. Szerinte - ha megrendez6sre keriil a fesztivril - a kultfrhhz berleti dij6n mindenk6pp
emeljenek.

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta nincs ellene a rendezvdnynek megtartds6nak, ha bizonyos
felt6teleket megtartanak mind rendez6k 6s rdsztvev6k. Mindenkdppen figyelembe kell venni a
lakoss6g v6lemdnydt! A templomi koncertre tdbben elmentek a falu lak6i koziil is m6r az elmril
6vekben, de vannak akiknek a k6s6i 6r6kba hfz6d6 tdbbi zenei 6s egy6b program zavar6, felh6borit6.
Ezert kdri, hory iiljenek le, besz6lj6k meg, egyeztessenek. Nekik a falu nyugalma, biaons6ga
mindenek elott foglal helyet.

Bdnyelz Zsolt k6pvisel6 szerint mr{r 169 meg kellett volna oldani, hogy a telepiildsen legyen nyilv6nos
WC 6s zuhanyzo. Ha jrin egy turista a faluba, m6g letilni sem tud sehol.

Lord Eszter alpolg6rmester szerint nagy divat fesztiv6lokat a kis falvakban, vagy inkibb azok
kcirnyezet6ven, vid6ki ktilteriileteken rendezni, ugyanis a szervezoknek sokkal olcs6bb a szervezds ds
lebonyolitas.

B6nyey Zsolt kdpvisel6 szerint ez bev6teli fon6s lehet. Szerinte mindenk6pp ki kell adni a kultfirhSzat
a r endezv 6ny lebonyo I itSsdra.

Lord Eszter alpolg6rmester javasolta, hogy mindenk6pp szemdlyes megbeszdl6sen egyeztessenek a
szervezokkel.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az alilbbi hathrozatot

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
I l/20 16.(III. 10.) sz6mr[ hatf rozata
A Tii Fokrin Miiv6szeti Fesztivil megrendez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormhnyzata K6pviselo-testtilete, mint dcintdst hoz6
testtilet tryy hathrozott, hogy a Tii Fok6n Miivdszeti Fesztiv6l megrendezdsdvel
kapcsolatban szemdlyes megbesz6l6s keretdn beltil sziind6kozik egyeztetni a
szervezokkel, 6s a megbesz6l6s eredmdny6tol fiigg6en dont a kultrirh6z e

rendezv6nyre tort6no b6rbead6s6r6l.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza az alpolgilrmestert, hogy az 6rintetteket
trij6koztassa a testi.ilet dontds6r6l, 6s a tovribbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii ,'i'''
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester



B)

Lord Eszter alpolgilrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 anyagot az iil6s
megkezd6se elott mindenki megkapta. A testtilet2015. augusztus 13. napj6n tartott testiileti til6s6n

hatilrozatot hozott azzal kapcsolatban, hogy trlmogatja P6szt6 V:iros Onkorm6nyzatitt abban, miszerint
a h6ziorvosi iiryelet elliltfshra kozbeszerzlsi elj6r6st folytasson le az iigyelet gazdashgosabb 6s

hatdkonyabb miikciddse 6rdekdben. Ez megt<irt6nt,6,s az ezzel kapcsolatos feladat-ell6t6si szerzod6s (

l. szimf mell6klet ) kikiild6sre kertilt az <inkorm6nyzatok rdsz6re. A polg6rmester rdszletesen

ismertette a feladat-elllthsi szerz6d6st, amely a feladatok szakszerti 6s j6 szfnvonalf elkit6s6nak

biaosit6sa 6rdekdben j<itt l6tre. .

K6rte a k6pvi selok 6szrev6te le i t, hozzisz6lSsait a napirend i ponttal kapc sol atban.

A k6pv i sel 6-testii let e gyetdrtett az alpol girmester e l6terj e sztds6vel. .

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangrilag - 4 igen szavazatlal - az alilbbihatirozatothozta:

Cserhf tszentivin Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 / 20 | 6. (111.10.\ szhmrt hafitr oztta
a hfziorvosi iigyelet ell6tis6ra feladat-elldtisi szerz6d6s elfogadisira

Cserh6tszentiv6n Krizsdg OnkormAnyzata K6pviselo-testiilete, mint a Dont6shoz6

testtilet - a csatolt 1. sz6mf mell6klet szerint - elfogadja PLsrto V6ros
Onkorm6nyzata iital a hiiziorvosi iigyelet szakszerti 6s j6 szfnvonahi ell6t6srlnak

biztosft6sa drdekdben el kdszftett feladat-el l6t6si szerz6ddst.

A k6pviselS-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, a feladat-ell6t6si szerzSdds

al6ir 6sir a, valam int a tovribb i sztiks6ges i nt6zked6sek m egtdtel6re.

HatSrid6: 6rtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolgilrmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, az alpolghrmester asszony

megkciszcinte a r6szv6telt, s az i.il6st bez6rta.
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C serhStszentiv6n Kozs6g Onkormilnyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 1.

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mail:csivan.korjegyzoseg@gmail.com.

Meghiv6

Magyarorszilg helyi <inkormSnyzatairol sz5l6 2011. 6vi CLXXXX. ttirv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapjin Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilet6nek iil6s6t

2016. mircius 10. napidn ( csiitiirtiiktin ) 10"00 6rfra

a M5traszolosiKozrjs OnkormsnyzatiHivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 term6be

osszehivom ( 3066 Cserhiitszentiv6n, Kossuth utca 1. ).

Napirendi iavaslat

1. Az onkormfnyzat 6ltal benyrijtand6 pfiyazatokkal kapcsolatos feladatok
ElSterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester; NagyneKaszala Katalin Kitti aljegyzo

2. Egyebek

Megj elen6s6re, aktiv kozremrikod6s6re felt6tlen sz6m itok.

Cserh6tszentiv 6n, 20 1 6. mSrcius 3.

t
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JELENLETI IV

Cserhf tszentivin Kiizs6g Onkormin yzata Kilpvisel6-testiilet6nek
2016. mircius 10. napjin megtartott testiileti iil6s6re

Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Lord Eszter alpolg6rmester

BalSs Istv6n Andr6s k6pviselo

B6nyey Zsolt kdpviselo

CservolgyiZoltinBarnabSs k6pviselo

TanScskozSsi joggal r6sa vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6sz6rdl megielent:

I
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Feladat-ell6t5si szerzildes

amely l6trejott
......Kozs6g Onkorm6nyzata

(Sz6khelv:

iOrzskonyvi azonosit6 sz6m: . K6pviseli: polgiirmester,
mint megrendelo (tov6bbiakban: Megrendel6),

m6s16sz16l:

P 6szt6 V6ro si Onkorm6nyzat
(Sz6khely: 3060 P5szt6, Kolcsey utca 35.
Torzsk<inyv azonosit6 szim: 7 3 53 19 K6pviseli : Domsodi G6bor polg6rmester
mint megbizott (tov6bbiakban: Megbizott) (a tov6bbiakban: felek) kiizott az alulirott napon 6s

helyen, az alilbbi felt6telekkel :

1. Felek meg6llapitj6k, hogy a hiiziorvosi tigyelet ellSt6sSnak megszervezese Magyarorszhg
helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (1) bekezd6s 4.) pontja 6s

az eglszsbgiigyi alapell6t6sr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. t6rv6ny 5. $ (1) bekezd6s c) ponda
alapjrin a helyileg illet6kes telepi.il6si <inkorm6nyzatok feladata, mely feladatok szakszerti 6s
j6 szinvonahi ell6tds6nak biztosit6sa 6rdek6ben sztletik e meg6llapod6s.

2. Megbiz6 tudom6sul veszi, hogy Megbizott a h6ziorvosi i.igyelet ell6t6sa thrgyilban
kozbeszerz6si elj6rtist folytatott le. Az eljrir6s eredm6nyek6nt tudom6sul veszi, hogy az
eljiriis nyertese a Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.(3070. B6tonyterenye, Moln6r S6ndor
ft l-3.).

3. Felek meg6llapodnak, hogy a Megbizottal szerzod6 Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.
2016. fipilis 0l-t6l 2020. mircius 3l-ig l6tja el Megrendel6 teleptil6s6n a hSziorvosi
iigyeleti feladatokat pitszt6i szdkhellyel, orvosi iigyelet form6j6ban. Megrendel6 kijelenti,
hogy az ell6t6ssal j6r6 ell6t6si kotelezetts6ge tov6bbra is fenn6ll.

4. A hSziorvosi tigyeleti beoszt6s elk6szit6se, a helyettesit6sek megszervezlse, az i.igyelet
folyamatosshgilnak biztosit6sa az igyelet mtiktidtet6s6t ell6t6 Pannon Paramedic Szog6ltat6
Kft. feladata.

A Pannon Paramedic Kft. a N6gr5d megyei Korm6nyhivatal Salg6tarjini J6r5si Hivatala
N6peg6szs6gugyi F6oszt6ly 6ltal engedllyezett szeruodlst kiitott 6s OEP-nek bejelentett
h6ziorvosokat foglalkoztat.

Az iigyelet h6tkoznap 16.00 orrlt6l mrisnap reggel 08.00 6r6ig, szabad-, munkasz0neti- 6s

iinnepnapokon reggel 08.00 6r6t6l m6snap reggel 08.00 6r6ig v6gzi a betegell6t6st.

Az iigyelet folyamatos mukod6s6hez sziiks6ges szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleket a Pannon
Paramedic Kft. biztositja.

Megrendel6 az OEP 6ltal az ell6t6si teriiletnek biaositott havi tigyeleti finanszirozhsi dijal a

Megbizottal szerzodo Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft-nak 6tengedi.

Megrendelti tov6bb6 v6llalja, hogy a 8. pontban szerepl6 fon6st kiegdszitend6 65 Ftlfoth6
osszeget iigyeleti t6mogat6sk6nt a lakosshgszitmfval ar6nyosan, minden h6nap 05. napj6ig a
Megbizott szhml|jhra utal.

5.

6.

7.

8.

9.



10. Amennyiben az utalSs k6sedelmesen bonyol6dik, irgy minden h6 10. napjht kovet<ien a

mindenkori jegybanki kamat k6tszerese keri.il felszSmit6sra, 30 napon tuli k6sedelem eset6n

pedig az elmaradt osszeg havi plusz 20oh-a keriil felsz6moliisra. A 60 napot meghalad6
k6sedelem eset6n ir6sbeli felsz6lit5st kovetoen Meebizott inkassz6val hivia le az elmaradt
iigyeleti t6mogatdst.

I l. A feladarell6t6si szerzcidesben a legrovidebb felmond6si idci: 6 h6nap.

12.Bhrmely felet megilleti a rendkiviili felmondils joga, ha a m6sik f6l sirlyos szerz6d6sszeg6st

kovetett el6s azt - amennyiben orvosolhat6 - a szerzldlsszeg6 f6l kiilon irfsbeli felhiv6s
ellen6re sem orvosolta a felhivrlsban megjelelolt, legal6bb l5 napos hatiiridcin beltil.

13. Felek meg6llapodnak abban, hogy a rendkiviili felmond6sra okot ad6 koriilm6ny, kiiliindsen:
. Megrendelo r6szerol: - ha fizet6si kotelezetts6g6vel 30 napon trili k6sedelembe esik,
o Megbizott rlsz1ro|. - ha a mrikodtet6st elliito szakmai tev6kenys6g6vel

tisszefiigg6sben b6rmely szakhat6s6g ill. bir6s6g joger6sen ismetelten hi6nyoss6got
6llapit meg.

14. Meg6llapod6 felek egyetdrtenek, hogy jelen meg6llapod6s kapcs6n felmertil6 jogvit6t
els6dlegesen peres elj 5r6son kivtili egyeztet6ssel kiv6nj6k rendezni.

15. Felek kozott felmeri.ilci, egyeztetdssel nem rendezhet6 vit6k eldontese cdlj6b6l a P6szt6i
J6r6sbir6s6g illet6kess6g6t jelOlik meg.

16. Meg6ltapod6 felek tudom6sul veszik, hogy jelen meg6llapod6sban nem szab6lyozott
k6rd6sekben a Ptk. szabSlyai az irinyad|k.

17. Jelen megdllapod6st elolvas6s 6s kolcsdnos 6rtelmez6st kdvet<ien felek, mint akaratukkal
egyezot irjhk al6.

2016. mircius P6szt6,20l6. m6rcius

polg6rmester
....... Kozs6g Onkormfunyzat

polg6rmester
P 6szto V6rosi Onkorm6nvzat

ZLrad|k:

A feladat-ell6t6si szerz6d6st .... Kozs6g Onkormrinyzathnak K6pviselo-tesfiilete a ....12016.
(IIL . . ..) sz6mir hatdrozatdv al,
Pi.s/r6 Vdrosi Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a ....12016 (III....) szdmir hathrozathval hagyta
j6v6.

jegyzo jegyzo


