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K6sziitt: Cserhdtszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. augusztus 23.

napjdn megtartott rendkiviili iil6s6r6l



JEGYZ6K6NYV

K6sztilt: Cserhiitszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.iletdnek 2016. augusztus 23. napjhn
a MStraszolosi Kdzds OnkormrlnyzatiHivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendeltsdg6nek dpi.iletdben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott rendkiviili i.il6s6rol.

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

CservdlgyiZoltdnBarnabiis k6pviselo

Tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolg6rmester k<iszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok koziil
mindenki megjelent, a testiilet hat6rozatkdpes. Elmondta, hogy az onkorm6nyzat hatiiyos SZMSZ-e
szerint, halaszt6st nem ttiro esetben az alpolgfrmester ( polg6rmester ) a kdpviselo-testiilet i.il6s6t

rcivid riton is osszehivhatja. Ebben az esetben brirmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.
T|j1konatta a jelenl6voket, hogy az iil6s <jsszehfv6s6ra az a mindenki elott ismert szomorf esemdny
adott okot, hogy Cserhritszentiv6n polg6rmestere Cs6r6 Istvrin 2016. augusztus 21. napjSn elhalSlozott.
Napirendk6nt javasolta elfogadni, az onkorm6nyzat tekintse saj6t halottj6nak Cs6r6 Istv6n
Polg6rmester Urat. A k6pviselo-testiilet tagjai eryhangrilag elfogadt6k az alpolgilrmester javaslat6t.

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy Cs6r6 lstvrin polgdrmester 2016. augusztus 21. napjin
elhal6lozott. Javasolta, hogy tdbb 6vtizedes munk6j6nak elismer6sek1nt, az onkormdnyzat tekintse ot
saj6t halottjhnak, ezlltal a temet6s6vel kapcsolatban felmeri.ilo kOlts6geket biaositsa. Kerte az
6szrev6telek et, hozz6sz6l6sokat az elhangzottakkal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyetdrtettek az alpolg6rmester javaslat|val, ds egyhangrilag - 4 igen
szav azallal - az alfibbi hathrozatot hozta:

2 6 I 20 1 6. NlIl.23.\ szimlf hathr ozata
Cs616 Istvin Cserhitszentivin Polgirmester6nek temet6s6vel kapcsolatban

CserhS,tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete, mint dcjntdshoz6

testtilet iryy hatilrozott, hogy Cs6r6 IsfvSn Cserh6tszentiviin polg6rmester6t sajrit

halottj6nak tekinti, a temet6sdvel kapcsolatban felmeri.ilo kdltsdgeget a 2016. 6vi
kolts6gvetds6bol biztositj a.

A k6pviselS-testi.ilet felhatalmazta az alpolgitrmestert, hogy az elhunyt hozzitartoz6it
t6j6koztassa a k6pviselo-testi.ilet dcjnt6s6rdl, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket
tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolgSrmester

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

megkoszonte a rdsmdtelt, s az iil6st bez6rta

Lord Eszter
alpolg6rmester

(V!lge*.'...(***
Nagyn6 Kaszala

flffi3s.^d

kmf.



JELENLETI IV

Cserhitszentivfn Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. augusztus 23. napjfn megtartott rendkiviili testiileti iil6s6re

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s IstvSn Andr6s k6pviselo

B6nyey Zsolt k6pviselo

Cservcilgyi ZolthnBarnab6s k6pviselo

TanScskoz6si joggal rdszt vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Dr.Turza Csaba J6zsef jegyzo

A lakoss6g rdsz6rol megjelent:


