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Cserh6tszentivf, n Ktizs6g Onkormf nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

12. sz{mit

jegyz6ktinyve

K6sziilt:Cserhitszentivin Kiizs6g OnkormAnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. december
napj 6n megtartott ktizmeghallgatfsri16l.

1.

JEGYZ6KONYV
K6sztilt: CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzataKdpviselo-testiiletenek20lT. december 1. napj5n a
C serh 6tszenti v5n i Kultu rhinban me gtartott kcizm e gh al g atbsir o1
I

Jelen vannak:

Siraky Attila
Lord Eszter

polgiirmester

Bal6s IstvSn AndrSs

kdpviselo
k6pviselo
kdpviselo

B6nyey Zsolt
C servol gyi Zoltin Barnab6s

alpolgSrmester

TanScskoz5sijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
Lakoss6g r6sz6r6l megielent: jelenldti iv szerint.

Sirahv Attila polg5rmester kdsz<int<itte a jelenl6v6ket. Meg5llapftotta, hory a k6pvisel6k kdziil
mindenki megielent, a testtilet hatdrozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovribbi napirendi pont felv6tel6re. A testtilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.
Napirend
I

.

T il6kortat5s a k6pvisel6-testiilet 20 17 . evben v egzett munkr{j 516l

El6terj esZ6: Siraky Attila polgSrmester

2.

Tervek

a

jcivore nlzye

ElSterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

3.

T6jdkorta6s CserhStszentivSn K<izs6g Telepiil6sk6pi Arculati K6zikdnyv6nek elk6szit6s6vel
kapcsolatban.

Eloterjeszt6: Usak Tibor (az ARCHITECHTON ZpiteszTervez6 6s Kivitelez6 KFT ( 3155
_M6tramindszent, Pet6fi rit 3 ) k6pvi selet6ben.
.

4.
1.

Lakoss6gi hozzisz6lilsok

Napirend

Sirahv Attila polg6rmester elmondta, hogy a k6pvisel6-testtilet munkhja a 2017-es 6vben sikeresnek
mondhat6. P6nziigyi szempontb6l az tinkormitnyzat megfelel6en gazd6lkodott, igyekeztek minden
szhmlSt kiegyenliteni. Megpr6b6lt[k - kisebb nagyobb sikerrel - a kintl6v6s6gek beszed6s6t is. Az
onkorm6nyzat szhmlaegyenlege: 7 .938.554 Ft.

A phlyinatokat folyamatosan figyelemmel kis6rik. A benyrijtott n6gy phlyilzatb6l harom elbir6lSsra
kertilt.
100%-os. A beruhSzSs 2018-ban kezd6dik.
osszeg6t az dnkorm6nyzatnak
megval6sitSsra keriil.

kell biztosftani. T<jbbek k6z<jtt tet6 6s nyililszfir6k cser6je

is

teleptil6s S6sharty6n. Osszesen 16 teleptil6s fogott ossze, 6s nyrijtotta be pillyizatit,
rendezv6nyre, illetve eszk<jzdk beszerz6sdre. Ennek eredm6nye 20 I 8-ban v5rhat6.

A

szigetbe kettS cs5hid cser6j6re lenne sztiks6g. Ennek anyagi vonzata Cserh5tszentiv6nt terheli, az
egyik cser6je 1,7 milli6 Ft-ba, mig a m6sik 1,3 milli6 Ft-ba keri-il. Jelenleg az onkorm6nyzatnak csak
azegyik cser6j6re van lehetos6ge, amelyik I 7 milli6 Ft-ba kertil. Ez a kolts6g h6t 6v alatt t6rtil meg a
Vizmiinek, azonban Cserh6tszentiv6nnak nem kertil penzdbe, mert a vizmi taga, 6s a
Cserh6tszentivrln 6ltal kapott 6llami t6mogatS:s nyirjtja 16 a fedezetet. Ez az 6llami t6mogat6s a vizmi
kolts6gvet6s6ben szerepel.

megoldSst. Tervezik magasabbra megemelni.
ezer Fl i llette meg.

Igyekeztek a teleptil6st szebb6, lakhat6bb5 tenni

A

kultrirhSz kiirny6ke is rendbe lett t6ve, 6s term6szetesen
folyamatosan nyirt6k a kozmunkSsok fiivet a telepiil6sen.

teriilet6t korbe keritett6k.

mellett l6vo patakmeder helyre6l I itSsrit munkag6ppel v6geztett6k el.
megakad6lyozni, azonban nem sikertilt. Ennek javitrisdrra mindenk6pp megoldSst kell tal6lni.
Erzs6betnek is.

C6lja, hogy a falut folyamatosan 6pitse, sz6pitse.
2. Napirend
Siraky Attila pole6rmester terveit az alibbiak szerint foglalta cissze.

D

D

Igyekszik maxim6lisan kihaszn6lni apiiyfzatok adta lehetos6geket. Term6szetesen ez fiigg a
megjeleno piiy|zati kiir6sokt6l is. Pillyizatir6kkal igyekszik felvenni a kapcsolatot, akik
figyelik a kiir6sra keriilo piiyizatokat 6s sztiks6g eset6n meg is irjhk azokat.
Folytatni kivSnja a temetokerit6s megemel6s6t, a temeto eg6sz teriilet6re tekintettel.
Az orvosi rendelo 6s a kultrirhivkozott l6v6 k5fal felirjit6sSt tartja jelenleg a legfontosabbnak.

D

teremteni a kar6csonyt v6r6 osszejtivetelekbol is.
Jovore is lesz nonapi rendezv6ny, falunap 6s kozos kir6ndul6s.

F

F A temeto rit siralmas 6llapotban van, szerinte mindenk6pp helyre kell6llitani.
} Tervei kozott szerepel az <inkorm6nyzatifiak folyamatos karbantartrisa.
) Tervezik akozvililgit:is korszeriisit6s6t is. Utina fog jSrni a lehet6s6geknek.
F Term6szetesen gyerekek kapnak Mikuldskor mikul6scsomagot, hagyomrinyt

A

teljess6g ig6nye n6lktil ennyit szeretett volna elmondani. Megkoszonte
melyet tobbek kozott a rendezs,lnyek sikeres lebonyolit6sa 6rdek6ben tettek.

a

szeretne

lakoss6g segits6g6t,

3. Napirend

A

polgSrmester besz6mol6ja ut6n megjelent Usak Tibor,
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv6rSl

aki

ti$ekoztatta

a

jelenldvoket

Usak Tibor elmondta, hogy Cserh5tszentivrin Krizs6g Teleptil6sk6pi Arculati K6zikonyv6nek
elk6szit6s6vel kapcsolatban elk6sziilt a szdveges anyag, melyben a lakoss6g v6lemdnyei

6s

javaslatai is

figyelembe lettek v6ve. Ennek alapj6n az onkorm6nyzat rendeletet alkot. F.z olyan rendelet lesz, ami a
lakoss6gnak tetszik, 6s a telepiildsk6pet meghatfirozza. A telepiil6st a k6zikonyv h6rom szempont
szerint osztja fel: Fejl6do teleptildsrdszre,6 falu teleptil6sr6szre valamint term6szetitertiletekre.
Az elkeszltelltervezet a lakossi{g rdszdre 6t lett adva megtekint6sre.
A lakoss6g rdszerolhozzitszol|sok, 6szrev6telek,javaslatok hangzottak el.
Usak Tibor elmondta, hogy az esetleges m6dosit6si javaslatokat a lakoss6g rovid idon beltil, a
megadott e-mail cimre ktildheti meg rdszdre.

A napirendi ponttal kapcsolatban egy6b 6szrev6tel hozzitszolfls nem hangzott el.
Siraky Attila polgrirmester megkoszonte Usak Tibor r6szv6tel6t 6s tijekoztatis6t a napirendi ponttal
kapcsolatban.
4. Narrirend

Szilass), S6ndor helyi lakos arr6l 6rdeklodott, hogy tervezi-e a testiilet
s6t, esetl e g en e piiy 6zat benyrijtris6t.

a

szennyvizcsatorna h616zat

k i 6p it6

Siraklz

jilr,

Attila polg6rmester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban nem tud kielegitS viiaszt adni. Utrina

6s mindenk6pp v6laszolni fog a k6rd6sre.

Lord Eszter alpolq5rmester szerint ez Cserh6tszentiv5non a megl6vo terepviszonyok miatt is nagyon
sokba kerillne.

Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg),zo hozzirszolilsiiban elmondta, hogy jelenleg van egy piiyAzati
kiir6s szennyviz csatornahhlozat ki6pit6s6re, melyet 6prilis 30-ig lehet benyrijtani. 150 milli6s a
tiimogat6s cisszege, de ezval6szintileg kev6s lenne a helyi adottsilgok miatt.
Sirak), Lajos hel)ri lakos elmondta, hogy o nem t5mogada, mert nagyon nagy a koltsdge.
BaL{s Istv6n k6pviselo szerint is nagyon magas lenne a k6lts6g, nem javasolja.

Sirak), Attila polgdrmester szerint

j6

lenne ha megval6sulhatna, azonban nem lStja re6lis es6ly6t.

Siraky Laios helyi lakos hozzbszolils6ban elmondta, hogy mindenkinek rendet kellene tartaniaahhza
elott.
S6ndor J6zsefnd hel)ri lakos megk{rdezte, hogy a Szabads6g utca mikor lesz karbantartva.

Siraky Attila polg6rmester villaszilban elmondta, iryekeznek minden utat karban tartani, kozottiik a
Szabads6g utat is.

Sirakv Lajos hel),i lakos megkdrdezte, hogy tdrt6nt-e annak 6rdek6ben int6zkedds, hogy

a

kintl6vos6gek behajt6sra keriilj enek.

Sirak), Attila polg6rmester elmondta, hogy ism6telten megteszi a sztiksdges l6peseket ennek
javult azado befizet6s, volt akinek a nagyobb tartozisa miatt rdszletfizetdst

6rdek6ben. 2017-ben m6r
is enged6lyeztek.

BalSs Istv6n k6pviselo szerint hosszri idon kereszttil nem tudtAk behajtani a kintldvos6geket, ebben az
dvben viszont trirt6nt befizet6s.

Nosk6 S6ndor helyi lakos szerint sokan temetkeznek a Cserhiltszentiv6ni temet6be, akik nem ide
val6siak.

Sirak), Attila polg6rmester v6lasz6ban elmondta, hogy a temeto boven ell6tja a feladat6t.

D6r J6zsefn6 helyi lakos szerint, hogy azon kellene viiltoztatni, hogy a kozmunkiisoknak ne keljen
lehrizni a szemeteskuk6kat a Hunyadi utc6b6l.

Attila polg6rmester tilekoztatta, hogy a nagy kuk6saut6 nem tud azon a sz[ik utc6n kimenni,
azertkell lehtzni a kukrikat azutca elej6re. O sem tartja norm6lisnak ezt, de az sem j6, ha az tt torik
ossze. Felveszi a kapcsolatot a VGU-vel 6s pr6b6l megold6st tal6lni ahelyzetre.
Siraklz

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgiirmester

tr

megkoszonte a

r6szv6telt, 6s a kozmeghallgatiist bezdrta.

kmf.

Siraky Attila
polgilrmester

Kitti

Nagyn6 Kaszala Katalin

aljegyz6
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Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserhritszentiv6n. Kossuth utca l.

m,

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026

"'::'-.

r:.-

e-mai I :csivan. korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete 2017 . december 1.
napj6n ( p6nteken ), 17.00 6rai kezdettel KozmeghallgatSst tart a Kultirrh6zban (
Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 3 I .).

Napirendi pontok
6vben Yegzett munk6j6r6l
El6terj esa6: Siraky Attila polgdrmester

1. Ti$ekortat6s a k6pvisel6-testtilet2017.

2. Tervek a jov6re

ndzve
El6terj eszt6 : Siraky Attila polg6rmester

3. TiljekoztatSs Cserh6tszentiv6n Kozs6g

Telepiil6sk6pi

Arculati

K6zikonyv6nek elk6szites6vel kapcsolatban.
esztb : Usak Tibor (az ARCHITECHTON EpiteszTervezS 6s
E1
Kivitelez6 KFT 3155 M6tramindszent, Pet5fi tt 3.) k6pviselet6ben.

4.

Lakos sdgi hozz6sz6lSsok

Megj elen6s6re 6s aktiv kcizremrikod6s6re felt6tlen sz6mitunk.

Cserh6tszentiv6n, 2017 . november 20.
g.OzSg6
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Siraky Attila sk.
polg6rmester

JELENLIiTI iV
Cserh{tszentivf n Ktizs6g 6 nkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. december 1. napjSn
m egtartott ktizm eghallgatris16l

Siraky

Lord

Attila

polgdrmester

Eszter

alpolg6rmester

./rc,l,:..:.,.L

Bal6s Istv6n Andr6s k6pviselo
Bdnyey

Zsolt

Cservolgyi Zoltdn Barnab6s k6pviselo
Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
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k6pviselo
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jegyzo

Lakoss6g kdrdbol megielent
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