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K6sziilt: Cserh6tszentivfn Kozs6g OnkormdnyzataKdpviselo-testiilet6nek 2016. mSrcius 31. napjSn a

M6traszolosi Kozos OnkormSnyzati Hivatal Cserh6tszentivrlni Kirendelts6g6nek 6piilet6ben
( CserhStszentiv5n, Kossuth utca l. ) megtartott rendkivtili iil6s6rol.

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

CservolgyiZoltSnBarnabSs k6pviselo

TanScskozSsi joggal r6szt vesz: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolgilrmester kosz<jntritte a jelenl6v6ket. MegSllapitotta, hogy a kdpviselok kciziil Cs6r6

Istv6n polgSrmester betegs6ge miatt t6vol van, a testiilet hat6rozatk6pes. Ismertette, hogy az

bnkormSnyzat hat6lyos SZMSZ-e szerint halaszt6st nem tiiro esetben a polg6rmester a kdpviselo-
testi.ilet til6s6t rovid riton is osszehfvhatja. Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesft6si m6d ig6nybe veheto.
F,zdrt nem kertilt sor ebben az esetben meghiv6 kiktild6s6re, hanem telefonon lett osszehiwa a testiilet.

Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a kdpviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat

tovribbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirendi javaslat

l. ThjekortatSs az Onkormbnyzat Sltal benyrijtand6 piiyLzatr6l, 6s egy6b akturilis feladatokr6l.
Eloterj eszt6 : Lord Eszter alpolg6rmester

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

2. Egyebek
EloterjesZo: Lord Eszter alpolg6rmester

1. Nanirend

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a testiileti iil6s az6rt keriilt osszehiv6sra, mert az rlltaluk
benyrijtSsra kertilo p|lyhzattal kapcsolatban lenne thjekoztatilsa, 6szrev6tele.

A telepiil6s beltertileti vizrendezls6re benyrijtando p|lyilzatukkal kapcsolatban thjekodatta a testiilet
tagjait, hogy a projektmenedzseri feladatokat T6bori Anita l6tja el a Teri.iletfejlesa6si Ugynoks6g

r6sz6rol. Ahhoz, hogy a pillyiaatot el tudj6k k6sziteni, k6rik a telepiilds rendez6si terv6t, a vizkir
elh6rit5si tervet, melyet az cinkormhnyzatnak meg kell csinilltatnia, 6s a Koz6p-Dunavolgyi

Yizgazdiikod6si T6rsul6ssal kell enged6lyeztetnie. Ennek azonban kolts6ge van. Erre a tervre a
kivitelez6s sorSn lesz szi.iks6g.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo elmondta, ha az cinkorminyzat megnyeri apillyinatot, akkor

k1zbeszerzdsi elj6r6st kell lefolyatni, amely meghiv6sos, tehifi hSrom kivitelezoi ajinlat koziJl az

egyik megnyeri, az, amelyet a k6pviselo-testiilet v61asrt. Altal6ban a legalacsonyabb ilrajilnlatot
benyujt6 kivitelezo szokott nyerni. Ebben az tigyben kizhr6laga k6pviselo-testiilet jogosult d<inteni.

Az aljegyzo elmondta aA is, hogy a kozmunkiisokat - a polgdrmester ir betegs6ge miatti trivoll6te

alatt - az alpolgirmester ir6nyitja. O adja ki a falugondnoknak az ell6tand6 feladatokat, aki a
kozmunk6sokat feliigyeli, 6s ir6nyitja.

z



Lord Eszter alpolg6rmester k6rte a testtlet tdbbi tagj6t6l, hogy fogadjdk el, o van most a polg6rmester
rir helyett, ha valakink gondja van, akkor ot keresse.

Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo elmondta, hogy a kozmunk6sokazert vannak, hogy ellSss6k a
feladatokat, hogy mit csiniiljanak, abban lehet segfteni az alpolgirmesternek.

Bal6s lstv6n Andr6s k6pviselo elmondta, hogy a falugondnok adja ki a munk6t a kozmunk6sok r6sz6re
ds kozvetleni.il o feliigyeli a munk6jukat.

Cservolg),i Zolt6n BarnabSs k6pviselo szerint a krizmunkilsok ha nem mondjik meg nekik, hogy mit
csindljanak. akkor nem csiniilnak semmit. 6 adott ki nekik munkiit.

Bdn),elz Zsolt k6pviselo szerint a fizet6siik6rt meg kellene nekik is dolgozni.

Lord Eszter alpole6rmester elmondta, a kozmunkSsok rigy dolgoznak, ahogy tudnak, amire k6pesek.
Tudni kell art, hogy nem minden dolgoz6 kdpes adotts6gaib6l ad6d6an .vonos minos6gti ds
mennyis6gii munkav6gzdsre. En tudom6sul kell vennie mindenkinek. Szerinte egydbk6nt a
lehet6s6geikhez k6pest minden kozmunk6s igyekszik a tole telheto legjobb teljesitmdny nyrijtani.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg),26 szerint az alegnagyobb gond, hogy azt a teljesitm6nyt vrirjuk el
toliik, amit magunkt6l.

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy besz6lni fog a k<jzmunk6sokkal, felhivja a figyelmiiket,
hogy munk6jukat a legjobb tud6suk szerint kiss5k el.

Az alpolgfirmester asszony szerint fel kell mdrni a telepiil6sen a lomtalanitSssal kapcsolatos ig6nyeket.
Kdsziil egy tilekortat6 6s egy nyilatkozat, amelynek alapj6n ez felmdrheto. A testiilet ennek
ismeret6ben fog donteni a lomtalanft6sr6l.

2. Napirend

A) Javaslat t6mogat6si igdny benyrijt6s6ra viz 6s csatornaszolgriltat 6s r6fordit6sinak
cs<ikkent6s6re.

{<****

Lord Eszter alpolgilrmester elmondta, hogy megjelent a 2016. 6vi lakossirgt viz-es csatornaszolgriltat5s

-t6mogatiis ig6nyl6s6nek ds elbirril6s6nak r6szletes feltdteleirol sz6l6 p|lyhzati kiir6s.
A pLlyLzati kiir6sban vizik6zmi rendszerenkdnt van lehet6s6g gesztor <inkorm6nyzat kijel6l6s6re,
azonban ez bonyolultt6 tennd a p6ly6zat lebonyolit5sLt, emiatt ugyanrigy, mint tavaly minden egyes
tinkormiinyzatnak kiilon-kiilon kell az igdnyt benyrijtania. Testiileti hatfirozatot kell hozni az 5'llami
tdmogat6s bead6srir6l.
A megktildcitthatfirozat mint6t a polg6rmester ismertetett a k6pviselokkel.

A k6pvisefo-testiilet - egyhang0lag 4 igen szavazattal- azalilbbihatirozatothozta

Cserh6tszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
13 / 2 0 | 6.(IlI..3 l.\ szhmft hathr o zata
timogatisi ig6ny benyrijtrisa viz 6s csatornaszolgriltatris riforditfsainak
cstikkent6s6re.

Cserh5tszentivrin K<izs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testi.ilete dontott abban, hogy
2016. evre vonatkoz6an a lakossilgi iv6viz 6s csatornaszolgriltat6s r6fordit6sainak
csokkent6s6 r e thmo gaths i kdrel met k f v6n benyrij tan i.
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A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a vonatkoz6 rendelet piiyhzathoz
sziiks6ges mell6kleteinek, nyi latko zatainak al|irishra.

Hat6rido: azonnal, illetve folyamatos
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, az alpolghrmester asszony

megkdsz<inte a r6szvdtelt, s az iildst bez6rta.

kmf.

Lord Eszter
alpolgiirmester

!lsrr1*] [q,,--d-t-i-

Nagynd Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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JELBNLBTI IV

Cserhritszentivdn Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. mircius 31. napjin megtartott testiileti ill6s6re

Cs6r6Isw6n polg6rmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Bahls IstvSn Andr6s k6pvisel6

B6nyey Zsolt k6pviselo

Cservcilgyi ZolthnBarnabiis k6pvisel6

Tan6cskozSsi joggal rdszt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

A lakossSg rdsz6rol megielent:
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