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K6sziilt: Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
napj6n megtartott nyilt iil6s6r6l

2017

- februfr 25.

JEGYZOKONYV
K6sziilt: Cserh6tszentiv6n K<izs6g OnkormiinyzataKepviselo-testtilet6nek 201 7. febru6r 25. napjhn a falugyri l6st kovetoen - megtartott i.ilds6rol.
Jelen vannak:

Siraky Attila

polgiirmester

Lord Eszter

alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt

k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

C serv<il

gyi Zoltin Barnab6s

Tan6cskoziisijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
Sirak), Attila polg6rmester ism6telten kciszrintotte a jelenldvoket. Megrillapftotta, hogy a kdpviselok
k<jziil mindenki megjelent, a testiilet hatfrozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt
napirenddel a k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testi.ilet
egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend
Falugondnok megvSlaszt6sa

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Sirak)' Attila polg6rmester elmondta, hogy a Magyarorsz6g helyi cinkormdnyzatair6l sz6l6 tdrv6ny
alapj5n a k6pviselo-testiilet zirt ilest tart az 6rintett kdr6s6re tobbek kiizott kinevez6s t6rgyal6sakor.
Mivel az erintelt nincs jelen - csak a kdpviselo-testiilet tagjai -, 6s nem kerte z6ri til6s elrendel6s6t,
ezert nyilt i.il6sen thrgyaljik a napirendi pontot.
A polgSrmester szerint egydrtelmtien l6that6 volt, hogy a jelenl6vo lakossSg Baros Erzs6betet
timogaLja a falugondnoki munkakcir betolt6sdre. Baros Erzs6betnek az volt a k6r6se, hogy
megviilasrtitsa esetdn Sthelyez6ssel keriilhessen 6t Cserh6tszentivSni munkahelydre. Ebbe jelenlegi
munk6ltat6j a is beleegyezett.
tagj ai Baros Erzs6betet j avasolt5k falugondnoknak.

A k6pvisel6-testtilet

A k6pviselo-testijlet egyhangrilag

- 5 igen szavazattal - az alilbbihatirozalothozta:

Cserhf tszentivdn Kiizs6s Onkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
5.\ szilmfi hat6r ozata

27 I 2017 .(11.2

a falugondnok vilasztds16l

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet ugy hathrozott, hogy a2017 . m6rcius l. napjSt6l Cserh6tszentiv6n kdzsdgben iithelyez6ssel - Baros Erzs6betet nevezi kihathrozatlan idore falugondnoknak.

A kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza apolgirmestert, hogy az drintetteket t6jdkoztassa a
testiilet dont6sdrol, valamint a kinevezdssel kapcsolatban a tovSbbi sztiks6ges
intdzkeddseket tegye meg.

Felelos: Siraky Attila polg6rmester
HatSrido: 2017. mrircius 1.

A napirendi pont keret6n beliil Bdnyei Zsolt k6pviselo megk6rdeze, hogy hol lesz a falugondnoki
gdpj5rmii telephelye.

2

A k6pviselok abban 6llapodtak meg, hogy a g6pj6rmii telephelye: 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca

l.

sz6m alatt lesz.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgiirmester rir megkoszonte az
aktfv rdszv6telt, s az ill6st bez6rta.

kmf.

Meghiv6

Cserh6tszentiviin Kcizs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testtilete 2017. febru6r 25. napjfn
( szombaton ), 15.00 6rai kezdettel Falugyril6st tart a Kultrirh6z kistermdben.

Javasolt napirendi pont
Falugondnok jeloltek bemutatkoziisa, 6s falugondnok szemelydre tortdno javaslatt6tel.

Cserh{tszentivfn Kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilete
kiivetden K6pvisel6-testiileti iil6st tart.

Javasolt napirendi pont
Falugondnok megvdlasztS,sa
El6terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

Megj elends6re 6s aktfv kozremtikciddsdre felt6tlen sziimitunk.

Cserh6tszentiv6n, 20

17

. februir 22.

a

kiizmeghallgatist

JELENLETI IV

Cserh6tszentivin KQryCg Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. febru 6r ..&5..... napjin megtartott testiileti iil6s6re

Siraky
Lord

Attila

polg6rmester

Eszter

Baliis Istv6n
B6nyey

alpolgiirmester

Andr6s

kdpviselo

Zsolt

k6pviselo

CservrilgyiZoltinBarnab6s kdpviselo
Tan6cskozi{si joggal rdszt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin
Dr. Turza Csaba

Kitti

J6zsef

aljegyzo

jegyzl
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