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9. szfmri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserhdtszentivrin Kiizs6g Onkormfunyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. okt6ber 14.

napj 6n megtartott iil6s6r6l



IEGyz6Kowyv

K6sziilt: cserh:itszentivrin Kcjzs6g 6nkorm6n yzata Kepvisel6-testtile tenek 2016. okt6ber 14. napjhn aM6trasz6losi Kozos onkormdnyzati Hivatal Cserhritszentiv6ni Kirendelts6g6nek 6piilet6ben( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott filds6rdl.

Jelen vannak: Lord Eszter alpolg6rmester
Bal5s Istvdn Andrds k6pviselo
Bdnyey Zsolt k6pviselo
Cservrilgyi ZolthnBarnabi{s kdpviselo

Tanilcskoz6si joggal r6szt vesz: Nagyn6 KaszalaKatalin Kitti aljegyzo

Lqrd Eszter alpolgiirmester kiiszontcjtte a jelenl6v6ket. Meg6ll apitotta, hogy a kdpviselok koziilmindenki jelen van, a testtilet hatirozatkepes. Ivlegkdrdezte, ho-gy a meghiv6ban foglalt napirenddel ak6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbinapirendi pont felvdieldre. A tes-trrtet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

l. Nanirend

Falugondnok megvSlaszt6sa, kinevezdse
Eloterjeszto: Lord Eszter alpolgdrmester

Lord Eszter alpolgSrmester elmondta, hogy a hatrilyos Otv. szerint a K6pviselo-testiilet z6rt ilest tart
az 1tintett k6r6sdre, t<ibbek kozdtt kinevezdsi igy tilrgyal6sakor. Mivei az illet6kes szem6ly nincsjelen - nem nyilatkozott - ezert nyilvhnos iil6st tartanak. A falugondnoki k<izalkalmazotti munkakor
betdlt6s6re kiirt piiyLzati felhiv6sra kdt szem6ly jelentkezett. Az egyik szem6lynek a benyrijtofr
piiySzata 6rv6nytelen, ugyanis nem felelt meg a pillyinati kiir6snak, a sztiks6ges mell6kletet nem
csatolta, ds e-mailen nyrijtotta be. Nem Cserh5tszentivrlni lakos, val6jiiban azt sem tudjdk, hogy hol
lakik, ugyanis ez sem deri.ilt ki a pillyhzatitb6l. A mrisik szemdly Siraky Attila, aki jellnleg
helyettesk6ntli$ja el a falugondnoki feladatokat. Az o pillyhzata felelt meg a kiiresnak. Javaiolta, i
k6pvisel6testi.ilet 6t v6lassza meg falugondnoknak.

K6rte a jelenl6v6k 6szrev6teleit,hozzilsz6l6sit a napirendi ponttal kapcsolatban.

Bah{s Istv6n Andrds kdpvisel6 arr6l 6rdeklodott, hogy mennyi lesz a falugondnok besorolSsi bdre.

Nag-vn6 Kaszala Katalin Kitti aljeKvz6 til5koztatta, hogy a szakmunk6s besorol6si bdr jir neki brutt6
129 ezer Ft. BesorolSsnSl csak a k<jzalkalmazottijogviszonyban eltoltott iddt lehet figyelembe venni.
Ettol a b6rt6l el lehet t6rni, ha a testi.ilet munk5ltat6i dont6sen alapul6 r6szt is meg6llapit.

Bal6s IstvSn AndrSs k6pviselo szerint most kellene d<jnteni az onreszrol.

B6nyev Zsolt k6pvisel5 javasolta, hogy a besoroliisi b6r maradjon. megk6rdefie,hogy fat fog-e v6gni.

Bal5s Istvr{n AndrSs k6pvisel6 tudomSsa szerint kor5bban feladata volt a fa v6g5sa is.

Nag)rn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo thjeko4atta oket, hogy ez 8 6r6s kozalkalmazotti munkakor. A
munkaideje reggel 7.00 6rakor kezdodik 6s 15.00 oriigtart, azonban d6lut6n 16.00 6ra ut6n kell menni
a gyerekek6 Phsztora az iskol6ba. A munkaideje krjtetlen. A szakmai programban szerepl6 feladatokat
kell neki ell6tni, melyet jogszab|ly hatiroz meg. .
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Lord Eszter alpolgSrmester nem csak gyerekeket sz6llit, hanem egy6b feladata is van' pl'

betegsz6llit6s, v6s6rl6s.

Ak6pviselo-testi'ilettagjaiegyhangil|agaztazSll5spontotk6pviselt6k,hogyafalugondnokb6rea
kozalkalmazotti b6rtabla szerint legyen megSllapiwu, h6ro* h6napot v6rnak, 6s azut6n dtrntenek a

saj6t ero biztosit6s6rol. A pr6baido 6-h6nap, 
"t.ooo pyrto osszegti Erzs6bet utalv6ny't biztositanak'

A k6pviselo-testtiletegyhangirlag-4 igen szavazallal- azalfbbihatffiozatothozta"

Cserh6tszentiv6n Kozsdg OnkormSnyzata K6pviselo-testiilete, mint dontdshoz6

testiilet rigy hathrozott, hogy 2016. okt6ber 17. napj6t6l Siraky Attila 3066

Cserhatszentiv6n Kossuth utca 62. szhm alatti lakost nevezi ki falugondnoknak

Cserh6tszentiv6n kozs6gben'

A k6pvisel6-testiilet felk6ri a polg6rmestert, hogy az 5rintetteket t6j6koztassa a

testtilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket tegye meg'

Felel6s: Lord Eszter alpolgirmester
Hat6rid6: 6rtelemszerti

Miut6n egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzolt el, az alpolg6rmester asszony megkoszonte az aktiv

r6szv6telt, s az iil6st bezirta.
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JELENLETI IV

Cserhftszentiv6n Kiizs6g 6nkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. okt6ber 14. napjrin megtartott rendkiviili testiileti iil6s6re

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s Iswrin Andr6s k6pviselo

B6nyey Zsolt k6pvisel5

Cservdlgyi ZoltdnBarnab6s k6pvisel6

Taniicskozdsi joggal r6szt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

Dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

A lakoss6g r6sz6r6l megielent:
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