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Kdsziilt: Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek 2017. januir 26. napjhn a

MStraszol6si Kozcjs Onkormr{nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek tan5cskoz6 term6ben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott nyilt i.il6s6r6l.

Jelen vannak: Siraky Attila
Bal6s Istv6n Andr6s

Benyey Zsolt
Cserv<ilgyi Zoltin Barnab6s

polgSrmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Tan5cskoz6sijoggal r6szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

Siraky Attila polgrirmester k<jszrintotte a jelenl6v6ket. Megdllapitotta, hogy a kdpviselok kriziil Lord
Eszter alpolg6rmester igazoltan maradt t6vol, a testi.ilet hathrozatkepes. Megk6rdefie, hogy a
meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont
felv6tel6re. A testi.ilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

l. Javaslat az eg6szsdgiigyi ellSt5si kcirzetek kialakft5s6r6l 6s megSllapftisSr6l sz6l6 rendelet -
tew ezet el ozetes j 6v 6hagy itsir a, vd I em6nyezd s i e lj 6r6s e I indit6s6ra
Eloterjesao: Siraky Attila polg6rmester

2. Javaslat egyiittmiikoddsi meg6llapod6s elfogad6s6ra a fogorvosi kdrzetekkel kapcsolatban
El6terjeszto: Siraky Attila polg6rmester

3. Javaslat a polg6rmester tiszteletdijdnak 6s krilts6gt6rit6s6nek m6dosit6s5ra.
El6terjeszto: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

4. K6relem a Kultfirh6z berletere a 2017. jtilius 24. napj6n tartand6 IX. vildgtalillkozo
rendezv6ny lebonyol itris6ra.
El6terjeszt6: S iraky Attila pol g6rmester

5. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kribelszolgalmi szerzod6s megkot6s6re
El6terjesd6: Siraky Attila polgrirmester

6. Egyebek

1. Naoirend

Sirak), Attila polg6rmester elmondta, a napirendi pontoz kapcsol6d6 anyagot - melyet az aljegyzo
asszony k6szftett el - ( 1. szdmrl mell6klet ) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta,
6ttanulm6nyozhatta. A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi Feli.igyeleti F6osrt6lya 2016.
6vben tdrv6nyessdgi felhiv6ssal6lt, melynek 6rtelm6ben2016. december 15. napjiig gondoskodni kell
helyi eg6szs6giigyi tirgyi rendelet megalkotSs6rol az egdszsdgiigyi alapellittirsok 6s korzetek
kialakftSsrival osszefiigg6sben. Mivel az eloterjesnls tartalmazza mindart, amit ezzel kapcsolatban el
tudna mondani, ezdrt egydb hozzifizni val6ja nem volt.

K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6lilsait a napirendi ponttal kapcsolatban.
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A k6pviselo-testiilet egyetdrtett a polg6rmester eloterjesztds6vel, 6s egyhangrilag - 4 igen szavazattal

- az alihbi hatfirozatothozta'.

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| /2017 .(1.26.1 szhmrt hatilr ozata
az eg6szs6giigyi alapellitdsi ktirzetek meghathrozhs6,r6l sz6l6 rendelet-tervezetet
v6lem6nyez6si eljf rissal kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n K<jzs6g OnkormhnyzaLhnak K6pviselo-testiilete az eg6szsdgiigyi
alapellStSsi korzetek meghathroz6s6r6l sz6l6 rendelet-tervezetet v6lem6nyez6si elj6r6s
lefolyat6srira alkalmasnak minositi.

l. A K6pviselo-testiilet felk6ri a M6traszolosi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal
aljegyzojlt, hogy a rendelet-tervezetet a vdlem6nyez6,sre jogosult szerveknek kiildje
meg.

2. A k6pviselo-testiilet felk6ri a polg5rmestert, hogy az 1. pontban foglaltak

alapj6n vllemdnyezett rendelettervezetet a k6pviselo-testtilet soron kcivetkezd iil6s6re

terjessze elo.

3. A Kdpviselo-testiilet az eglszslgiigyi alapell6tSsr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII.
torv6ny 6.$ (l) bekezd6sben foglaltak alapjSn elfogadja a rendelet-tewezet l.
mell6klet6t kepezo meg6llapod6st a fogorvosi korzetrol. Felhatalmazza a

polgrirmestert a meg6llapod6s al6ir6s6ra.

Hat6rid6: 6rtelemszertien
Felel6s: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

2. Napirend

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
egyi.itt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (2. szitmrt mell6klet ). Priszt6 V6ros Onkorm6nyzata

elk6szitette a fogorvosi korzetek egyiittmiikdddsi meg6llapodils6t, melyet megktildott a kozs6gi

onkormSnyzatok r6sz6re, hogy azt kdpviselo-testiiltek fogadj6k el aA.

K6rte a k6pviselok 6szrev6telei t, hozzhsz6l6sait a napirend i ponttal kapcsolatban.

Akdpviselo-testiilet egyet6rtettapolg5rmesterel6terjeszitdsdvel,6segyhangrilag-3igenszavazattal-
az ali.Jobi hatinozatot horta:

Cserh6tszentivdn Kiizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 I 2017 .(I.26.1 szhmlf hathr ozata
Fogorvosi kiirzetek egyiittmiikiid6si
kapcsolatban

megillapodisinak elfogad6sdval

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormfnyzata K6pviselo-testiilete napirendre ttizte es

meglSrgyalta a P6szt6 Vdros Onkorminyzata altal elk6szitett egyi.ittmrikciddsi

megSllapod6st a fogorvosi korzetek kialakitris6val kapcsolatban, 6s a csatolt 2. sz6,mir

mell6klet szerint elfogadja azt.

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfirmestert az egyiltmrikod6si meg6llapod6s

al6irhsira 6s a tovribbi szi.iks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszenien
Felelos: Siraky Attila polg6rmester



3. Napirend

Na&yn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg)'zo thjekortafia a k6pvisel6-testiiletet, hogy 2017. januilr 1.
napj6t6l jogszab6ly alapjin emelkedik a polg6rmesterek tiszteletdija 6s kolts6gt6rftdse. Az 500 fo 6s
az alatri teleptildsek eset6ben a t6rsadalmi megbizatirsri polg6rmester tisztetetdija 149.600 Ft,
kolts6gt6ritdse pedig a tiszteletdij l5 yo-a a2a222.400 Ft.

A testiiletnek hatirozattal kell t6mogatnia a polg6rmester tiszteletdijSnak 6s koltsdgt6ritds6nek
emelds6t.

S iraky Atti I a pol g6rmester bej elentette szemdlyes drintetts6gdt.

A Kdpvisel6-testi.ilet a polgSrmester bejelentds6t kovetoen egyhangrilag - 3 igen szavazatlal - az
al 6bb i hat6r ozatot horta:

A polgrirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban a polg6rmesteri
tiszteletdij megSllapf t6sa sorin

A kdpvisel6-testtilet tudom6sul vette Siraky Auila polg5rmester bejelentds6t a
szemdlyes 6rintettsdgdvel kapcsolatban ds tgy hatirozott, hogy nem zhrja ki ot a
polg6rmesteri tiszteletdij meg6llapilisrival kapcsolatos hat6roz at meghozatal6b6l.

Hat6rid6: drtelemszeriien
Felel6s: kdpvise16-testi.ilet

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal- alSbbi hatirozatothozta:

A polgf rmester tiszteletdij6nak meg6llapit6s6r6t

A K6pviselo-testiilet Siraky Attila t6rsadalmi megbizat6sf polg6rmester tiszteletdij6t
2017. jantdr l. napj5t6l brutt6 149.600 FVh6 <isszegben 6llapitjimeg.

A k6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza az aljegyz6t, hogy a dont6snek megfelel6en a
munk6ltat6i int6zked6seket tegye meg.

Hat5rid6: 6rtelemszeriien
Felel6s : Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6 tilekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a tdrsadalmi
megbizathst polgrirmester, havonta kolts6gtdritdsre jogosuli, amely a tiszteletdlana1 15%o-6ban
meghathtozott cisszeg, jelen esetben a 149.600 Ft l|o/o-a, azaz 22.400 Ft. A k-olts6gt6rft6sr6l a
polgdrmester irSsos nyilatkozat6val lemondhat.
A kci I tsd gt6rf t6s cisszegd t hathr ozattat kell me gril lap f tan i.

Siraky Attila polgrirmester bejelentette szemdlyes 6rintetts6g6t.

A K6pviselo-testiilet a polg6rmester bejelent6s6t k<ivetden - 3 igen szavazaltal - az al1bbihat1rozatot
hozta:
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A polgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban a polgirmester
kiilts6gt6rit6se megillapitisa sorfn

A k6pviselo-testiilet tudom6sul vette Siraky Attila polg6rmester bejelentdsdt a

,r"*6ly"r 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s '6gy hathrozott, hogy nem ziria ki ot a

polg6rmesteri kolts6gt6rit6s meg6llapit6s6val kapcsolatos hatilrozat meghozatal6b6l.

Hat6rido: 6rtelemszertien
Felel6s: kdPviselo-testiilet

A k6pviselo-testiilet egyhangf lag - 3 igen szavazatlal - az alitbbi hatfutozatothozta:

Cserhftszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6Dvisel6-testiilet6nek

6 | 20 l7 .(1.26 ;t szirmfi hathr ozata
A polgirmester kiilts6gt6rit6se megillapitrlsir6l

A K6pvisel6-testiilet Siraky Attila t6rsadalmi megbfzatilsri polg6rmester

kolts6gt6rit6 set2017 .janu6r 1. napjSt6l 22.400 Ft/h6 osszegben 6llapitja meg.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy a tov6bbi sziiks6ges

intdzked6seket tegYe meg.

Hat6rido: 6rtelemszertien
FelelSs: Nagyn6 Kaszala Katalin aljegyzo

4. Napirend

Siraky Attila polg6rmester thjekoztatta a k6pviseloket, hogy lev6lben megkereste ot MurSnyi

Cyrtu *rul t-p"rolutban, hogy a 2017. jfnius 24. napjrin megrendez6sre keriilo

Cserh6tszentiv6niai Vil6gtal6lko tiiatu - az elozo 6vekhez hasonl6an - Kultrirh6z kis 6s

nagl,term6t valamint azuivariltbocs6ssa a rendelkez6siikre. A polg6rmester felolvasta a levelet

( 3-. sz6mf mell6klet ). A polg6rmester elmondta, nem 6rt azzal egyet, hogy a kozmunk6sok

k6szits6k elo a rendezv 6nyre^ ahelyszint. Szerinte t6mogatni kell a rendezvdnyt, de nem felt6telek

n6lktil. A vil6gtal6lkoz6t 6s a falunapi rendezv6nyt nem lehet egy lapon emliteni. A vil6gtal6lkoz6

magSnszem6lyek rendezv6nye, mig a falunap az onkorm6nyzati rendezvdny.

Balds Istv6n Andr6s k6pviselo hozzisz6l6s6ban elmondta, 6 sem t6mogatja azt, hogy a

kozmunk6sokkal rendelkezzenek, segiteni lehet nekik, de nem felt6tel n6lki.il.

Cservolg-vi Zolt5n Barnab6s k6pviselo hozzitszolils6ban elmondta szerinte p6nteken 6s szombaton

oda lehet oket ir5nYitani.

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzS elmondta, meg lehet a dolgoz6kat k6rni, de nem az a

feladatuk. Szombat nem munkanaP.

Cservolgyi Zoltfn Barnab6s k6pviselo szerint nem lehet r6juk m6st bizni legfeljebb pad 6s

vizhordSst.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo elmondta, hogy k6t dologr6l kell donteni'

l. p6ntekre, .ro.nbut* es vasirnapra rendelkezdsre bocs6tja-e a k6rt helyis6geket 6s udvart a

testiilet ingyenesen rezsi fizet6se n6lktil,

Z. Kozmunk6sokkal kapcsolatban pedig - mivel meghatfurozotl feladatok ellfitisilra van az

onkorm6nyzatnak meg5llapod6sa a munkatigyi kozponttal, amitol elt6rni nem lehet - az

elhangzotfak alapj6n JzaUaaiOeltikben illetve szabadsiig ideje alatt art csin|lnak amit akarnak'

OnszSntukb6l mehetnek segiteni. Ez vonatkozik a falugondokra is.



A k6pvisef o-testiilet tagj ai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A k6pviselo-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazattal - az alitbbihatilrozatothozta.

Cserhitszentivin Kiizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 /2017.(I.26.1 szfmlf hatirozata
Murfnyi Gyula k6relm6vel kapcsolatban.

Cserhiitszentiv6n K<izsdg OnkormSnyzata Kdpviselo-testiilete napirendre trizte
6s megtSrgyalta a kdrelm6t, melyben a Cserh6tszentivtnlrt Alapftv6ny 6s a
Cserh6tszentivriniak IX. Vil6gtaliikoz6ja szewezoi nev6ben k6rte a Kultrirh6z
nagy 6s kisterm6nek, valamint az udvafttnak 2017. jirnius 24. napjfira tcirt6no
biztositris6t.

Cserhiitszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete rigy d<jnt<jtt,
hogy 2017. jrinius 23. ( pdntek ),24. ( szombat ); 6,s 25. ( vas6rnap ) napjdn
ingyenesen rendelkezdsre bocs6tja a fent megjekilt helyis6geket es az udvart,
valamint a felmeriilo rezsikdltsdget az dnkormiinyzat sajdt k<ilts6gvet6s6b6l
biztositj a, ezzel is t6mogatva a rendezv 6ny sikeres megtartSstit.

A kcizs6g ,, k<izmunkasai" munkaid6ben csak aPSsztoi Munkaiigy Kozponttal
kdtdtt meg6llapodiisban foglalt feladatokat l6thatj6k el. Szabadidejtikben
azonban ( szabads6g ideje alatt, valamint szombat, vas6map ) <ink6nt v6llalt
feladatkdnt - sajrit ddnt6siik szerint - munkrij ukk al hozzi$ frrulhatnak a
rendezv6ny megszerve z6sehez, illetve lebonyolit5 sithoz.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgSrmestert, hogy a kerelmezot
t6j6koztassa a testiilet d<int6s6ro1, 6s a tov6bbi sztiksdges int6zkeddseket tegye
meg.

Hattuidf: 20 1 7. junius 24.
Felel6s: Siraky Attila polgSrmester

5. Napirend

Siraky Attila polg6rmester javasolta, hogy helyezzek hatillyon kiviil a kor6bban meghozott
50/2016.(XI.1.) sz6mri hathrozatukat, mert az t6vesen tartalmazza a TELEKOM Sltal elhelyez6sre
keriil6 telefontorony iramellithshnak biaositrisa 6rdek6ben a EMASZ reszere kezeldsre fltadando
v i I I anyo s zlopok 6 s vezet6kek hely r ajzi szSmht.

A k6pviselok egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s eryhangrilag - 4 igen szavazattal az alilbbi
hathrozatothozta:

Cserhdtszentivrfn Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I /20 l7 .(1.26.\ szhmi hathrozata
az50/2016.(X[.1.) sz6mf hatfirozat hatilyon kfviil helyez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Klpvisel6-testiilete, mint ddnt6shoz6
testiilet tgy hathrozott, hogy az 50/2016.(XII.I.) szitmt hatbrozatht hatalyon kiviil
helyezi, mivel az t6vesen tartalmazza a TELEKOM 6ltal elhelyez6sre keri.il6
telefontorony 6ramellit6s6nak bizositrisa 6rdek6ben az ntlASZ rlizlre kezel6sre
iltadandS vil lanyoszlopok 6s vezetdkek hely6t.



A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszenien
Felelos: Siraky Attila polgdrmester

Siraklz Attila polg6rmester javasolta, hogy hozzftkmeg helyesen a drint6siiket.

A kdpviselok egyet6rtettek a polgdrmester javaslat6val, 6s egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az
alSbbi hathr ozatot hozla'.

Cserhitszentivf n Kiizs6e 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
9 / 2017 .(I.26.\ szhmfi hathrozata
ilffAASZ r6sz6re villanyoszlopok 6s kibelek kezel6sre tiirt6n6 6tadisir6l

Cserh5tszentivSn Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet igy hatirozott, hogy a Magyar Telekom Nyrt.( sz6khely: l0l3.Budapest,
Krisztina krt. 55. ) 6ltal a Cserh6tszentiv5n 02196 hrsz-ri ingatlanon elhelyez6sre
keriilo Telekom Nyrt berendezls 6ramell6t6s6nak biztosit6sa 6rdek6ben a Dob6 utca
( hrsz:268 ) 6s a Kossuth utca ( hrsz: 28712 ) keresztezod6s6tol kezdodoen a

ravatalozoig ( hrsz: 242)bezSr6lag megl6v6 oszlopokat 6s vezet6keket azf}d1lSZ
H|lozati Kft ( 3525 Miskolc, D6zsa Gyorgy ft 13.) r6szdre, kezel6sre ifiadja.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a

k6pvisel6-testiilet dont6s6rol 6s a tov5bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat5rid6 6rtelemszeni
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megkiildte a megSllapodSs

ten/ezetet a Fom6ro ki6pit6s6rdl ( 4. szfmf mell6klet ), mely pontosan tartalmazza a kapcsol6d6
k6belnyomvonal ki6pit6s6hez sziiks6ges ingatlanok helyraj zi szfumilt 6s tertilet6t, amely sziiks6ges

Telekom Nyrt. berendez6s elhelyezdsdhez. Javasolta t6mogassSk a fom6ro 6s a hozzh kapcsol6d6
k6belnyomvonal ki6pitds6t.

A k6pviselok egyetdrtettek a polgSrmester javaslat5val, 6s egyhangrilag - 4 igen szavazattal az ali,Jlbi

hatinozatothozta:

Cserhitszentiv:in Kiizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l0 I 20 t7 .(1.26.1 szhmfi hatSr ozata
az iinkorminyzat tulajdon6ban l6v6 ingatlanokon f6m6r6 6s ahozzf kapcsol6d6
kfbelnyomvonal ki6pit6s6hez

CserhiitszentivSn Kozs6g Onkorm5nyzata K6pviselo-testi.ilete, mint dont6shoz6
testiilet '6gy hatilrozott, hogy hozzijitrul a Magyar Telekom Nyrt. ( sz6khely:
10l3.Budapest, Krisztina krt. 55. ) reszere fom6r6 6s a hozzt kapcsol6d6
k6belnyomvonal ki6pit6s6hez a tulajdon5t kepezo 268 hrsz-ri ingatlanon 12 m'
valamint a 263 hrsz-ri ingatlanon 60 m' teriileten, amely a 02196 hrsz-ti ingatlanon
mrikodS Te lekom Nyrt beren d ezdshez sziiksdges.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a

k6pviselo-testi.ilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi szi.iks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6 6rtelemszeni
Felelos: Siraky Attila polg6rmester
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6. Napirend

A) Az onkorm6nyzat ASP rendszerhez val6 csatlakoz6sa
B) A P6szt6i Kist6rs6g Tobbc6lf T6rsul6s6t alapito onkorm6nyzatok kozris tulajdonban l6vo

szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6se
C) Falugondnoki rendszer mrikod6s6vel kapcsolatos feladatok
D) Javaslat az orvosi rendelo terillet6n l6vo vesz6lyes fa kiv6g6s6ra
E) Egy6b javaslatok, t6j6koztat6sok

{<{.{<**

A)

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg),zo elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st
(5. szimrl mell6klet) mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta. Az onkormhnyzati ASP rendszer a
helyi cinkorm5nyzatok feladatell5t5s5t t6mogat6 sz6mit6stechnikai hSl6zaton kereszttil t6voli
alkalmaz6sszolgiitatilst nyrijt6 elektronikus inform5ci6s rendszer. Lehetos6g van a sziiks6ges technikai
6s szakmai felt6telek biztosit6s6hoz pillyizat benyrijt6s6ra a gesztor telepiil6snek M6trasz6losnek,
azonban azt a ktjzcjs hivatalhoz tartoz6 <inkormi{nyzatoknak is tilmogatniuk kell. Tcjbbet nem kiv6nt
elmondani a napirendi ponttal kapcsolatban, hiszen az el6terjesztds pontosan tartalmazza minda7-,
amit el szeretne mondani.

Siraklz Attila polgrlrmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzilsz6lisait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet egyet6rtett azeloterjesztdssel,6s egyhangrilag-4 igen szavazaltal-azalilbbi
hathrozatothozta:

Cserhitszentiv6n Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| 1 / 20 17 .(I.2 6.\ sz6'ml[ hatir ozata
ffi-f Op- t.2. I-VEKOP- t O azo nosit6 j elii tfmogatisi k6 relem benyrij tisdr6l

CserhStszentiv6n Kozs6g 0nkormdnyzata K6pviselo-testiilete, mint ddnt6shoz6
testiilet tgy hatfuozott, felhatalmazza a Mifiraszll6si Kozos Onkorm6nyzati Hivatal
sz6khelydnek feladatait ellit6 MStrasz6losi Onkorm6nyzat polghrmester6t, hogy a
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosit6 jehi,,Csatlakoztat6si konstrukci6 az
tinkorm6nyzati ASP rendszer orszfgos kiterjeszt6s6hez" cimii felhiv6s alaplirn
tSmogatSsi k6relmet nyrijtson be, valamint a t6mogat6si jogviszony l6trejotte esetdn a
kedvezm6nyezetti kotelezettsdgeket 6s jogokat gyakorolja.

Hatilrido: 2017 . februhr 28.
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

B)

Sirak), Attila polgrirmester thjekortatta a k6pviselo-testiilt tagSait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjeszt6st ( 6. szimri mell6klet ) az iil6st megelozoen mindenki megkapta,
Sttanulmiinyozhatta. Priszto V6rosi Onkorminyzat polgitrmestere kereste meg a volt P6szt6i Kist6rs6g
T<ibbc6hi Tiirsul6sa dnkorm6nyzatainak polg6rmester6t, hogy a k6t szem6lyg6pkocsi 6rt6kesitds6hez
jSruljanak hozz6. csatolta a gepjfirmivek 6rt6kbecsl6s6t, szitmlfit az ertdkbecsl6srol valamint egy
javit5sr6l sz6lo szhmlilt is. Az el6terjeszt6s hathrozati javaslatot is tartalmazott.

Kdrte a k6pvisel6k 6szrev6te lei t, hozzhsz6l6sait a nap irendi ponttal kapc solatban.
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A k6pviselo-testiilet egyet6rtett az eloterjesztdssel, 6s egyhangflag - 4 igen szavazattal - az alfbbi
hatbrozatothozta'.

1.

Cserhftszentivin Kiizs6s 6nkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 /2017 .(I.26.\ sz6mi hatir ozata
Suzuki szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban

Cserhitszentiv:in Kiizs6g dnkormdnyzata Kepviselo-testiilete megt6rgyalta a

2013. jrinius 30-6n megszrint, Pbs^6 Kistdrs6g Tobbc6lf T6rsul6s6t alapit6

<inkorm6nyzatok lakoss6gar6nyos kozos tulajdon6t k6pezo, Suzuki SX4 (KKG-019) 6s

Suzuki Ignis (KKG-080) tipusri szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6s6re vonatkoz6 javaslatot

es az al|bbiak szerint

hathroz:

P6srt6 VSrosi Onkormdnyzat r6szdre 6rt6kesiti a Suzuki SX4 tipusri, KKG-019

forgalmi rendsz6mir szem6lyg6pkocsiban fennSll6 tulajdonrdszdt. A szem6lyg6pkocsi

6rt6kbecsl6s alapjttn megSllapitott forgalmi 6rt6ke 960.000 Ft, melyet v6tel6rk6nt

elfogad. Ebb6l az onkorm6nyzatot a2013.janu6r 1-i lakoss6gi nyilv6ntart6s szerint,

3.349 Ft azaz hhromezer-h6romszilznegyvenkilenc forint illeti meg az L szhmtt

mell6klet szerint.

H6halom Kozsdg Onkormiinyzata (vagy a h6halmi orvosi iigyelethez tartozo

onkormSnyzatok) 16szdre 6rt6kesiti a Suzuki Ignis tipusri, KKG-080 forgalmi

rendsz6mri szem6lygdpkocsiban fennSll6 tulajdonr6sz6t. A szemdlyg6pkocsi

6rt6kbecsl6s alapjhn megSllapitott forgalmi 6rt6ke 610.000 Ft, melyet v6tel5rk6nt

elfogad. Ebb6l az onkormrinyzatot a2013.janu6r 1-i lakoss6gi nyilv6ntart6s szerint,

2.619 Ft azaz kettoezer-hatszlztizenkilenc forint illeti mes a 2. szhmlf mell6klet

szerint.

A szemdlyg6pkocsik 6rt6kbecsl6s6nek dija ar6nyos r6sz6nek (illetve a phszt6i orvosi

i.igyelethez tartoz6 onkorm6nyzatok eset6ben a javit6si kolts6geknek is, melyet az l-2.

szhm:f melldklet tartalmaz) levon6sSt k<ivet6en az iinkorm6nyzatot megilleto osszeg az

alSbbi szfimlaszimra utaland6, az adfls-veteli szerz6d6s megkot6s6t koveto 15

munkanapon belill.

Neve: Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata

Szimlaszim : I 17 41 024-1 5 452025

Kiilts6gekkel csiikkentett v6tel6r (iinkorminyzati r6szesed6s):

Suzuki SX4 3.3490-Ft, azazh5romezer-hSromszLzne,gyvenkilenc forint

Suzuki Ignis 2.619,- Ft, azazkettSezer-hatsz|rtizenkilenc forint

A K6pviselS-testi.ilet felhatalmazza a polgfirmestert, az l. es 2. pontban jelzett

jrirmri6rt6kesit6shez kapcsol6d6 adSs-v6teli szerzodds al|irilshra 6s az ehhez

kapc sol6d6 fel adatok ellfitSshr a.

Hat6rido: 6rtelemszertien

Felelos: Siraky Attila polgrirmester

2.

5.

A

c)
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Nag),n6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo tilekoztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy Siraky Afiila 2017 '

j"""6r l6, 
""pJ6" 

t"rnonaott falugondnoki munkakor6rol. Nem kell neki megindokolnia' hiszen

kinevez6s6tol sz6m(tott h6rom h6napon beliil tortdnt. Atadtu a sz6t Siraky Attil6nak.

Siraky Attila polgarmester elmondta, hogy a polgSrmesteri tisztsdget 6s a falugondnoki munkakort

*11 i.iuan3u egytitt 
"ttutri. 

Ugy gondolja, hogy a k6t feladat kdt egdsz embert kivSn- Javasolta, hogy

min6l elobt ttirt6jen kifr6sra a ialugonOnoki munkakor betciltds6re a p|lyinat. A piilyizati feltdtelek az

elozo ki ir6snak megfeleloen keriilj enek kiirSsra.

A k6pv i selo-testiilet tudom6sul v ette az e I h an gzottakat.

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazattal - az alilbbihathrozatothoda"

Cserhitszentiv6n Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 I 2017 .(1.26.\ szflmfi hatfr ozata
Falu gondnoki m unkakii 116l val6 lemondissal kapcsolatban

Cserh6tszentivdrn K<jzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete tudom6sul vette

a2016. okt6ber 17. napj6t6l kinevezett Siraky Attila 3060 Cserh6tszentiv6n Kossuth

utca 62. sziim alatti lakos falugondnoki munkakorrol tortdno lemond6s6t.

A k6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza a polghrmestert a tov6bbi sziiksdges int6zked6sek

megtdtel6vel.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Siraky Attila polgSrmester

Nagyn6 Kaszala Katalin kitti aljegyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo ism6telten tileko4atta a k6pviseloket a falugondnoki

*"rk"k6r p6ly6zat-nak kiirds6vaf kapcsolatban. Elmondta, a falugondnoki 5ll5s betoltdsdre - amely

kozalkalmazotti munkakrir - p6ly6zatot kell kiirni. A k<izszf6ra Sll6sport6lj6n l5 napra kell

meghirdetni, ahol a munkakor betolt6s6hez sziiks6ges felt6teleket is meg kell jelolni. A p6ly6zati

kiirast helyben szok6sos m6don is meg kell hirdetni a helyi lakosok kdr6ben. Az erre a c6lra

osszehivott k6zmeghallgatason vagy falugytil6sen a jelentkezok irrisos pillyhzatukat ismertetik,

szem6lyesen bemutatkoznak, jelzik a falugondnoki munkakorrel kapcsolatos elk6pzel6seiket. Fentiek

ut6n a jelentkez6k koziil a lakoss5g kiv6lasztja aszitmhra legszimpatikusabb szem6lyt, de a kinevez6

,r"* u h"lyi onkormSnyzat k6pviselo-testi.ilete, a munkSltat6i jogokat a polgSrmester gyakorolja.

A kor6bban tcjrt6nt megbeszdl6sek alapj6n elmondta, hogy a jelentkezoknek alSbbi piiyinati
feltdteleknek kellj en megfelelni
- 8 6ltalinos iskola
- Bkateg6ri6sjogositv6ny
- magyar6llampolg6rs6g
- cselekv6k6pess6g
- btintetlen elo6let
- falugondnoki k6pesitds, vagy a k6pesit6s megszerz6s6nek 2 6ven beli.ili v6llal6sa

A helyismeret ap5,lyilzat benyrijtSs6n6l el6nyt jelent.

A pofgdrmester k6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit,hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban'

A k6pv i se lo-testiilet tagi ai e gyet6rtettek az elhangzottakkal.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az alilbbi hatfirozatothozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
| 4 / 2017 .(1.26.\ szimft hfiAroztta
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A falugondnoki :ill6s betiilt6s6re l<tirt pillyizati felhivissal kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviseto-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet lf.gy hatirozott, hogy falugondnoki kozalkalmazotti munkakcjr betolt6s6re
p|lyilzatot fr ki, mely p|lyinatot a kozszflra 6ll6sport6lj6n 15 napra meghirdeti,
melyben a munkakdr bettiltds6hez sziiksdges feltdteleket megjeloli. A pbJylzaii kiir6st
helyben szok6sos m6don, a helyi lakosok kordben is meghirditi.
P6,ly6zatifeltdtelkdntazalilbbiakathatarozzamec.:
- 8 Sltal6nos
- B kateg6ri6s jogosftvriny
- magyar 6llampolg6rs6g
- cselekvdk6pess6g
- biintetlen elo6let
- falugondnoki k6pesit6s , vagy a k6pesit6s megszerzl,slnek 2 6ven beluli v6llal6sa
A pLlyinat elbirrililsSn6l elony't jelent: helyismeret, j6 kommunikrici6s k6pess6g,
I akoss6g e llit6s5val kapc so I ato s tapasztalt.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy a pillylzat kiir6s6val
kapcsolatban, a tovSbbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszeriien
Felelos: Siraky Attila polgrirmester, Nagynd KaszalaKatalin Kitti aljegyzo

D)

Siraky Attila polg6rmester tijekoztatta a k6pvisel6ket, hogy megkereste ot Dr. Fon6si Ottok6r
h6ziorvos abbol az okb6l, hogy az orvosi rendelo ds az orvosi lak6s teriiletdn l6v6 egyik fenyot ki kell
v6gni, mivel az eloregedett 6s vesz6lyess6 vrllt. 6 is megndne 6s rigy itdlte rn"g, hogy val6ban
vesz6lyes. Mivel nem k<izteriileten van, ezdrt nem kell fakivrig6si engeddlyt k6rni. Javaitltu, hogy
bizzanak meg v6llalkoz6t a fa kiv6g6s6val.

A kdpvi se l6-testi.ilet tagj ai e gyet6rtettek az elhangzottakkal.

A kdpviselo-testi.ilet egyhangrilag - 4 igen szavazal-tal - az alilbbihatirozatothoila:

Cserhitszentivf n Kiizs6g 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
15 / 2017 .(1.26.\ szhmfi hatflr ozata

orvosi rendel6 6s lak6s teriilet6n l6v6 fa kivfg6sdval kapcsolatban

CserhStszentivSn Kozsdg 6nkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dtintdshoz6
testi.ilet figy hathrozott, hogy szakembert biz meg az orvosi rendelo 6s lak6s teriilet6n
l6vo vesz6lyess6 v6lt fa kiv6g6s6val.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert a tov6bbi sziiks6ges intdzkeddsek
megt6tel6vel.

Hat6rido: 6rtelemszeriien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

E)

nem tud a hhza mellett parkolni, mert a R6k6czi utca elej6n - a hid miaff - srilykorl6toz6 t6bla van
kihelyezve. A hidat oner6b6l is karba lehetne tartani. Art szeretnl, hogy a ,, kiv6ve c6lforgalom" thbla
is kihelyezdsre kertljdn, ugyanis szem6tszrlllit6 aut6k is behajtanak.
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B6nyev Zsolt k6pviselo javasolta, hogy keriiljon elhelyez6sre a telepiil6s k6t pontj6n forgalom
technikai tiikor. Az egyik az orvosi rendel6 elotti kanyarban l6vo oszlopra, a m6sik pedig a kocsma
elotti kanyarban l6vo oszlopra keriiljon elhelyez6sre.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo szerint az oszlopok nem az cinkorm6nyzat tulajdonriban
vannak. F,zeket a kezdemdnyez6seket mindenkdpp a kozitkezelo kht krizremiikod6sdvel c6lszerii
megval6sitani.

A kdpv i se l6-testii let tagj ai egyet6rtettek az elhangzoftakkal.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 4 igen szavazattal - az al|bbi hatfrozatot horta:

Cserhitszentivdn Kiizs6e 6nkorm:invzata K6pvisel6-testiilet6nek
16 / 2017 .(1.2 6.\ szflmfi hathr ozata

stflykorldtoz6 thbla 6s forgalomtechnikai tiikiir elhelyez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentivrln Kozs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-te.stiilete, mint dont6shoz6
testtilet tgy hathrozott, hogy - a N6gr6d Megyei Allami Kozritkezelo KHT
kozremrik<id6s6vel szitndekftban 6ll a Kossuth utca 6s R6k6czi utca
keresztezod6sdben l6v6 hid elotti k<izriti jelzotabl6ra ,,kiv6ve c6lforgalom"
tihlfit kihelyezni, tov6bb6 a teleptil6s k6t pontj6n forgalomtechnikai ttikrdt
elhelvezni.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgSrmestert, hogy az illet6kes
szervekkel a hatinozat v6grehajt6sanak 6rdek6ben kapcsolatot vegye fel, 6s a
tov6bbi a sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

HatSrid6: drtelemszertien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg6rmester Cserh6tszentivin telepiildsen - el6zetes id6pont egyeztet6se mellett -,
javasolta bej6r6s kezdem6nyezeset a Magyar Koz'6t Nonprofit ZRT Balassagyarmati M6rnoks6g

illet6kes szakembereivel az utak 6s hidak 6llapot6nak felm6r6sdre, a k6s6bbi esetleges balesetek

elkerii16se v6gett.

A k6pvi se lo-testiilet tagi ai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A k6pv i s e I 6-te st0 I et e gyh an gfi I a g - 4 i gen szav azattal - az alilbbi hatir ozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 120 17 .(1.26.\ szhmlfi hathr ozata
a telepiil6sen l6vd utak 6s hidak 6ltapotinak felm6r6s6vel kapcsolatban

Cserhiltszentiv6n Kdzs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilete, mint
d<int6shoz6 testiilet rigy hathrozott, hogy Cserh6tszentiv6n teleptil6sen -
el6zetes idopont egyeztet6se mellett -, bejarrist kezdemdnyez a Magyar Kdzrit

Nonprofit ZRT Balassagyarmati M6rnriks6g illetdkes szakembereivel az utak 6s

hidak 6llapot6nak felm6r6s6re.

A K6pviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgfurmestert a tov6bbi sziiks6ges intdzked6sek

megtdtel6vel.
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Hat6rido: 6rtelemszeriien
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

telepi.il6sen felt6telekhez legyen kciwe.

magasabb b6rleti dij, legal6bb 140 ezer Ft
rendSri jelenl6t biztosit6sa
arendezvenyre csak a kultrirh6z nagl'terme legyen odaadva

Felt6tel tov6bb6, hogy a bdrleti dij kifizet6se elore tortdnjen, tov6bb6 rong6l6sra 100 ezer Ft
kauci6 legyen letdtbe helyezve. Ha nincs semmi, visszakapj6k a penzt.

Bdnyey Zsolt k6pviselo hozzhsz6lisiiban elmondta, ok m6r nem jonnek ide, errol szerinte felesleges

beszdlni.

Bal6s IswSn Andr6s k6pvisel6 szerint besz6lni kell r6la, mert a falu egyik fele akarja, a m6sik fele

nem.

Cservolgfi Zoltrin Barnabris kdpviselo elmondta, hogy o volt tobb csal6dnSl is, ebb6l csak egy csaldd

nem akarta a rendezv6nyt.

Sirakv Attila polgrirmester szerint ezt a dontdst a testiiletnek fel kell v6llalni.

Cservolg],i Zolt6n Bamab6s k6pvisel6 elmondta, lehet, hogy a korSbban meg6llapitott 70 ezer Ft
b6rleti dij az kev6s.

Bal6s IswSn AndrSs k6pviselo szerint a rendet mindenk6pp biaositani kell a rende^teny ideje alatt.

Cservolg.vi Zolt6n Bamabrls k6pviselo hozzirszolflsiiban elmondta, hogy a polgilrors6g sem vett rdsil. a
rend fenntart6sSban, pedig fizet 6rte az cinkormdnyzat.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6 ha esetleg m6gis a telepill6sen tervezik megrendezni a zenei
fesztiv5lt, akkor c6lszerti, hogy ir6sban t6jdkoztassSk a k6pvisel6-testiiletet, hogy legyen minek alapjdn
donteni.

B6nyey Zsolt kdpviselo elmondta, hogy o aA szerette volna, hogy nagyobb legyen a Kultrirhrlz
kihaszn6lts6ga.

tcirv6nyess6g keret6n beliil j6rjanak el.

Nag),n6 Kaszala Katalin Kitti aljeg_vzo felhivta a figyelmdt B6nyey Zsolt k6pviselonek, hogy
CserhStszentiv6n Ktjzsdg Kdpviselo-testiilete k6pviselet6ben csak Siraky Attila polg6rmester rir irhat
alii, tart6s akadiiyonatilsa eset6n az alpolg6rmester. Az tort6nt ugyanis, hogy Cservolgyi Zoltin
Barnabds kdpvisel6 ktizdpiskolSs gyermeke a Cserhiitszentiv6ni Konyvt6rban szeretn6 letolteni az 50
6r6s k<itelezetts6gdt. Kdsziilt egy Egyiittmtikod6si megrlllapod6s az iskola 6s az cinkormdnyzat krizritt,
ahol a tanul6 adatai nem keriiltek kit<jlt6sre, ez6rt vissza lett a sziilon ek az adva azzal az indokkal,
hogy p6tolj6k aA, 6s ha kitolt6sre keriil, a polg6rmester tn al6irja. A meg6llapodSs azonban nem kerillt
vissza a polg6rmester frhoz, aki art az iskolSb6l k6rte vissza. A megdllapodiison Bdnyey Zsolt
kdpviselo alSirflsa szerepelt a Cserhiitszentivrlni bdlyegzovel . Az aljegyzo asszony ism6telten felhilta
a figyelmet, hogy a k6pviselo-testi.iletben egy embernek van alilirhsjoga 6s az a polg5rmester, tart6s
t6voll6te eset6n az alpolgirmester. Ezt mindenkinek tudom6sul kell vennie.

Cservcilgy Zolt6n BarnabSs k6pvisel6 elmondta, hogy o a hib6s, mert o kdrte meg Bdnyey Zsoltot,
hogy irja azt al6.
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kapcsolatban. Osszesen 6 db kont6ner volt az rinkormSnyzat tulajdon6ban, amib6l 4 db kertlt
6rtdkesit6sre,2 db pedig m6g meg van. A kuk6k itrabe lett fizetve az onkorm6nyzathilzipenzl.hritba.
Szerinte ennek oriilni kellene.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti alieg.vz6 tifekoAatta, hogy nincs, megsziint.

Cservolgvi ZoltSn Barnab6s k6pviselo megkdrdezte, hogy t:i,zifatimogatds van-e.

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegvzS tillko4atta,hogy az el6z6 6vben a rendszeres gyermekv6delmi
kedvezm6nyben r6szesiilo gyermekek ut6n az onkorm6nyzat kb 1 m' f5t ig6nyelhetett volna, de a
sz6l I itSst az <inkormii nv zatnak <inerobo I kel I ett voln a biztositan i.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte az

aktiv r6szv6telt, s az iil6st bez6rta.

kmf.
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Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyz6
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Cserh6itszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentivSn. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszilg helyi cinkorm6nyzataftol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapjin Cserh6tszentivSn K<izs6g OnkormdnyzataKepviselo-testi.ilet6nek til6s6t

2017. ianuir 26. napi6n ( csiitiirtiikiin ) 12.30 6r6ra

a M6traszol6si Krjzos Onkormrlnyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 term6be

osszehivom ( 3066 CserhStszentivSn, Kossuth utca l. ).

Napirendi iavaslat:

1. Javaslat az eg6szs6giigyi elllt6si krirzetek kialakit6s6r6l 6s megSllapit6s6r6l sz6l6

rendelet _-ten/ezet elozetes j6v6hagy6s6ra, v6lem6nyez6si elj6r6s elindit6s6ra

Eloterj eszo : Siraky Attila polg5rmester

2. Javaslat egyiittmtikod6si meg6llapod6s elfogad6sara a fogorvosi kdrzetekkel

kapcsolatban
Eloterj eszt6: Siraky Attila polg6rmester

3. Javaslat a polg6rmester tiszteletdijanak 6s kolts6gt6rit6s6nek m6dosit6s6ra.

El6terjeszt6: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

4. Kdrelem a KultirhSz b6rlet6re a 2017.
rendezv6ny lebonyolit6sdra.
El6terjesztS: Siraky Attila polg6rmester

jrilius 24. napiin tartand6 IX. vil6glalflkoz6

5. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kdbelszolgalmi szerzod6s megkcitds6re

El6terj eszt6 : Siraky Attila polg6rmester

6. Egyebek

Megielen6s6re, aktiv k0zremtiktid6s6re felt6tlen sz6mitok'

Cserh6tszentiv6n, 2017 . ianuir 20.

fld



JELENLBTI IV

cserh6tszentiv6n Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. ianuhr 26. napjrin megtartott iil6s6re

Siraky Attila Polgiirmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Balls Istv6n Andr6s k6Pvisel6

B6nyey Zsolt k6Pvisel6

Cservolgyi ZolthnBarnab6s k6pvisel6

Tan6cskoz5si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegYzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

A lakossAg r6sz6rol megielent:

<L
/
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csBnnArszENTIVAN xozsnc ONroRuANyzara
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 1.

T el. :32 / 3 82-05 6, Fax : 3 2 / 3 82-026
e-mail : csivan.korj egyzoseg@gmail.com

A diint6s meghozatala mindsitett,
szav azattdbbs 6get ig6nyel !

JAVASLAT
az eg6szs6giigyi alapellftfsi kiirzetek megh athrozilsir6l

sz6l6 rendele t-tew ezet v6lem 6nyez6s6re

(1. fordul6)

K6sztilt: a Kdpviselo-testiilet 2017.janu6r 26. -i i.il6s6re.

Eloterj eszt6 : Siraky Attila polg6rmester



Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Epit6siigyi, Oktatdsi, Hat6s6gi 6s Tcirvdnyess6gi
Feliigyeleti F5osztrllya2016. szeptember h6napban - a Miniszterelnciksdg Tertileti
Kozigazgat6s6n Felel6s Allamtitkitrftnak TER-I/19221212015 szftmu utasitSsa alapjitn- 6tfog6
vizsg6latot v6,gzett a helyi onkorm6nyzatok egdszs6gi.igyi t6rgyri rendeletei tekintetdben,
ki.ilonds tekintettel az egeszs1,gi.igyi alapell6t6sok 6s a kcjrzetek kialakit6s6val cisszefi.igg6sben.

A vizsgSlat megfllapitotta, hogy az iinkorminyzat nem rendelkezik ilyen trirgyf rendelettel.

A N6gr6d Megyei Kormrlnyhivatal Epit6siigyi, Oktat6si, Hat6s6gi 6s Tcirvdnyess6gi
Feltigyeleti F6oszt6lya M NO/TFO/30-518/2016 szfmrl level6ben a tirgyi t6makcirben
torv6nyess6gi felhiv6ssal 6lt, melynek 6rtelmdben 2016 december 15. napjfig gondoskodni
kell a helyi rendelet megalkot6sar6l. /A levdl az el6terjesztds l. szdmil melldklete./

A teleptil6si <inkormilnyzatok a lakoss6g egdszsdgtigyi alapell6tisitr6l a Magyarorszdg helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (tov6bbiakban: Mcitv.) 13.$ (l)
bekezd6sdnek 4. pontja alapjhn kcitelesek gondoskodni. A teleptil6si dnkormitnyzat az

eg6szsdgtigyi alapell6tiis k<ir6ben gondoskodik:
a) a hitziowo si, h6zi gyermekorvo si ell6t6sr6l,
b) a fogorvosi alapell6t6sr6l,
c) az alapellSt6shoz kapcsol6d6 hriziorvosi iigyeleti ell6t6sr6l,
d) a v6don6i ell6t6sr6l, 6s

e) az iskola-eg6szs6giigyi ellit6sr6l.

Az eg6szs6giiryi alapelk[trisr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. tiirv6ny az alfbbiak szerint
rendelkezik a t6makiirrel kapcsolatban:

3. A teleptildsi \nkormdnyzatfeladatai az egdszsdgiigti alapelldtds kardben
5 S (1) A teleptildsi onkormdnyzat az egdszsig'ilgti alapelldtds kardben gondoskodik:
a) a hdziorvosi, hdzi gyermekorvosi elldtdsrdl,
b) a fogorvosi alopelldtdsrfl,
c) az alapelldtdshoz lmpcsol6d6 hdziorvosi, hdzi gtermekorvosi ds fogorvosi ilgteleti
elldtdsr6l,
d) a vddfndi elldtdsrdl, is
e) az iskola-egdszsdgilg,,i elldtdsr6l.
(2) Az alapelldtds nyiljtdsdt drintf jogviszony megvdltoztatdsdrdl szdl6 d1ntdsdnek
meghozatalq sordn a teleplildsi hnknrmdnyzat kikdri az alapelldtdst vdgzd orvos, illetve
v,!ddnd vdlemdnydt.
6 S (l) A telepaldsi dnkormdnyzat kdpvisel6-testillete - a Kormdny dltal kijel1lt praxiskezelf
dltal megadott szempontoknt fig,,elembe vdve - rendeletben megdllapftja ds kialakitja az

egdszsdgilg,ti alapelldtdsok kdrzeteit. Tabb tulepilldsre is kiterjedf elldtds esetdn a korzet
szdkhelydt az 4rintett telepilldsi dnkormdnyzatok ene irdnyulf megdllapoddsbon hatdrozzdk
meg.
(2) Az (l) bekezdds szerinti kdrzetek megdllapitdsa 6s kialak{tdsa sordn ki kell kdrni az
alapelldtdsdrt felelils orszdgos m6dszertani intdzet vdlem,inydt is

Cserhritszentiv{n Kiizs6g Onkormr{nyzata a kiitelez6 alapfeladatok ellitrlsira nem
hozott l6tre kiiliin int6zm6nvt.



Az esyes es6szsdsiisyi alapell6t6sokr6l az iinkormfnyzat a kiivetkez6ek szerint
gondoskodik:

A hriziorwosi, hizi gyermekorvosi alapfeladatokat a Cserhr{tszentivini Kiirzeti
Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki Szolgilat (3066 Cserhiltszentiviin, Kossuth ft 1.) tilrsul6s -
melynek az dnkorminyzat is tagja- l6tja el, a praxisjoggal rendelkezo Dr. Forrisi Ottokir
kcizremiik<id6s6vel.
A tarsul6si meg6llapodhs rogziti az elltttts r6szleteit. A feladatok ellfltilsfiltoz az <inkormhnyzat
ingyenesen biztositja a sajrlt tulajdonri ingatlanrlt a telepiil6sen tartott rendel6sek
vonatkoz6s6ban.

Az alapellitilshoz kapcsol6d6 hiziorvosi iiryeleti ellitr[st a mrik<iddsi enged6llyel rendelkez6
PANNON PARAMEDIC Szolg iltat| l(ft. v 6gzi, 6s a Piszt6 V6 ros 6 nkormf n yzatfv al
kdtdtt fe ladat- ell6t 6si szer zo dd s alapj an b iao sitj a az clnkorm 6ny zat.

A fogorvosi alapellitist Dr. Szabad Gerg6 mtik<jd6si enged6llyel rendelkezil viilalkoz6
fogorvos vdgzi,6s a Piszttf Viros Onkorminyzativalteriileti ell6t6si kdtelezettsdggel kdtdtt
fel adat- e I l6t 6si szer zo d6 s al apj an bizto s itj a az cinkorm iny zat.

A kdtelez6 alapfeladatkdnt ell6tand6 v6d6n6i ellftisfrt6l az onkormfnyzat a mrikdddsi
engeddllyel rendelkez6 Bakayn6 Her6di Livia vfllalkoz6 v6d6n6vel kdtdtt feladat-ell6t5si
szerzo d6s alapj 6n biztositj a.

Az iskola-eg6szs6giigyi feladatokat az rinkormftnyzatnaknem kell ellitni, mivel nevel6si-
oktat5si intlzmdny nem mtikridik a telepiil6sen.

Az alapell{rt6s nyfjtris6t 6rint6 jogviszony megvilltoztat6srir6l s2616 dtint6s6nek meghozatala
sor6n a teleptil6si dnkormiinyzat kikdri az alapellititstvegzo orvos, illetve v6d6n6 v61em6ny6t.
Azegdszsdgtigyi alapellltrisr6l sz6l6 2015.6vi OOilI. trirv6ny 6. $ (1) bekezd6se alapjina
telepiil6si cinkormiinyzat k6pvisel6-testiilete - a Korm6ny 6ltal kijelcllt praxiskezel6 6ltal
megadott szempontokat figyelembe v6ve - rendeletben meg6llapitja ds kialakitja az

eg6szsdgtigyi alapellittisok k<irzeteit.

A kiirzetek megillapit6sa 6s kialakitisa sorfn ki kell k6rni az alapellilths6rt felel6s
orszigos m6dszertani intOzet v6lem6ny6t. A krirzetek kialakit6s6n6l az Orsz6gos
Alapell6t6si Int6zet, mint a Kormilny 6ltal kijelcilt praxiskezel6 iltal megadott szempontokat
is figyelembe kell venni

Az el6terjesztds mell6klet6t kepezo javaslat, rendelettervezet a jelenlegi ktirzetbeosztiist,
illetve az erintelt telep0l6sek kozigazgat6si tertilet6t ttinteti fel. A rendelettervezet k6pvisel6-
testtilet 6ltal tdrtdn6 elfogad6sSt k<ivet6en kertil sor a hi2iorvos, fogorvos 6s v6d6n6, valamint
az Nemzeti Eg6szs6gfejleszt6si lntflzet (NEFI) v6lem6ny6nek beszerzds6re. A v6lem6nyek
rinkormrinyzathoz tcirt6n6 megdrkez6sdt k<jvet6en van lehet6s6g a rendelettervezet
megt6rgyalilsdra 6s a rendelet megalkotflsira.

A fentiek figyelembev6tel6vel kdszi.ilt el a rendelettervezet 6s az ahhoz kapcsol6d6 anyagok
szerint az alitbbiak:

-az elfterjesztds I. szdmil melldklete a N6grdd Megtei Kormdnyhivatal levele,

-az elSterjesztds 2. szdmil melldklete a rendelet tervezete,



-az elriterjesztds 3. szdmil melldklete a rendelet tervezet indokoldsa,
-az eldterjesztds 4. szdmil mell,lklete a rendelet tervezet hatdsvizsgdlata,
-az elSterjesztds 5. szdmil melldklete a hatdrozati javaslat.

Javaslom, hogy a Tisztelt K6pviselo-testiilet tdrgyalla meg az el6terjesztdst 6s a hatftrozati
javaslat 6rtelm6ben hozza meg dcint6s6t.

Cserh6tszentiviin, 2017 . januir 26.

Siraky Attila
polg6rmester
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Lord Eszter
Al polgirmester Asszony ftjAn

KrizsdgiOnkorminyzat
K6 pvise l6-testiilete r6szdre

Cserh6tszentiv6n
Tisztelt Al pol g6rmester Asszony!

Tisztelt K6pvisel6t-testii let!

Magyarorsz6g Alaptorv6nye 34. cikk (4) bekezd€s6ben, valamint Magyarorsz6g helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (tovdbbiakban: MOtv.) 132.S (1)

bekezd6s a) pontj6ban foglalt jogkorben eljiirva, a helyi Onkorm6nyzatok egdszsdgUgyi
tdrgyri rendeleteire, valamint az eg6szsegugyi alapellitdrsok megillapitdsSnak 6s a

kdrzetek kialakit6sdrnak szabdlyozds6ra vonatkoz6 c6lvizsgdlat alapj6n az alibbi

tcirvtinyess6gi fel hivissal 6lek:

Az eg6szsegilgyi alapellat6sr6l szol6 2015. 6vi CXXlll. tdrv6ny (lovabbiekbalt Eatv.) 5.$
(1 ) bekezdEse €rtelm€ben:
,A teleptilisi 1nkormdnyzat az eg*szs6gtigyi alapellhtds kdrdben gondoskodik:

a) a hdziorvosi, hAzi gyermekaruosi ell6tdsr6l,
b) a fogoruosi alapellhtdsr6l,
c) az alapelliltdshoz kapcsolodo hAziorvosi, hdzi gyermekoruosi 6s fogorvosi 0gyeleti

ellitasrol,
d) a vdddndi ell&tdsrol, 6s
e) az iskola-eg6szsigtigyei elldtdsrdl.n

Az Eatu. 6.S (1) bekezd6se alapjdn:
,,A telepilllsi 1nkormitnyzat kdpviselltesfii/efe - a Korm1ny 6ltal kijel1lt praxiskezel1 eftal
megadott szempontokat figyelembe vdve - rendeletben megdllapitia 6s kialahitia az
egdszs6gdgyi alapetlfltAso? kfineteit. TObb telepdl6sre is kiteriedl ellfltds esef6n a kdzet
sz\khelydt az {rintett teteptil€si 1nkormdnyzatok effe irdnyul5 megAllapod1sban
hatdrozzdk meg."
Az Eatv. 6.5 (2) bekezd6se el6irja, hogy a k6rzetek megdllapitdsa 6s kialakit6sa sordn ki

kell kdrni az alapelldt6s6rt felel6s orszdgos m6dszertani intdzet v6lem6ny6t, melyre
hivatkozni kell a rendelet bevezet6 r€szdben a jogszabdlyszerkeszt6srfl sz6l6 61/2009.
(X11.14.) IRM rendelet 52.$ (3) bekezd6se alapj6n.

A vizsgAlat eredmdnyek€nt megdrllapitottam, hogy Cserh€tszentivSn Kiizs€g
Onksnniny;a€nak K6pvisel6-testtilete eg€szs6gtigy'i alapell6t{sok k6rzeteit
meghatSroz6 rendeletet nern alkotott, eziltal mulasztSsos jogszab6lys6rt6s val6sult
meg.

Epites0gyi. Hat6siigi. Okar{si Cs Tsn'dnycsscgi Felugyeleti Ftiosadly
3 100 Salgotarjan^ Rati6czi itt 36. Tel: (3?) 620-735. Fax; (3?) 6?0-196. e-mail: torvenycsseg@nograd-gov.hu
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Mindezek alapj*n, az Mdtv. 134.S () bekezd6sdben foglaltak szerint felhivom a
K6pviselo-test0let figyelmet, hogy a felhlvdsban foglaltakat vizsgdlja meg €s a
jogszabdlys6rtds megszuntetds6rol az Eatv. vonatkozo rendelkez6seinek betartdsdval

2016. december 15- napjSig

gondoskodj€k.

Egyuttal felhivom a K6pviseld'testiilet figyelmet arra, hogy az onkormAnyzati rendeletet a
Nemzeti Jogszabdtytdrr6l sz6l6 33e12011. (X11"29.) Korrrrlr'lrendelet 4.$-a 6rtetm6ben
kdzz6 kell tenni a nemzeti jogszabdlyt6r elektronikus felUlet6n, tov6bb6 az inform6cios
onrendelkezdsi jogn6l es az inform6cioszabadsdgrol szol6 2011. 6vi CXll. torv6ny
vonatkoz6 rendelKez6sei [37.$ (1) bekezd6se, 33.S {3) bekezd6se] marad6ktalan
betartiis6r6l (az Onkorm6nyzati rendelet honlapon tdrtdnfi feltoltdserol) is gondoskodni
kell.

A megadott hatdridon belul a felhiv6s alapjan rnegtett int6zked6sr6l vagy a K6'pviselo-
testUlet egyet nem 6rtds6r6l ir6sban tdjekoztat6st k6rek.

Felhivom a K6pviseld-testtlet figyelmdt, hogy az Mdtv. 134.S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a
megadott hatdrid6 eredmdnytelen eltelt6t kdvetoen a Korm6nyhivatal a torvEnyess6gi
feliigyeleti eljdrds egy€b eszkdzeinek alkalmazds*16l m6r'legel6sijogkdrben d6nt.

Salgotarjiin, 2016. okt6ber ao.

Tiszielettel:

Dr, Szab6 Sdndor kormdnymegbfzott
nev6ben 6s megbfz6sdb6l:

: L4"^'t{.\*

Csilla



Az elriterjesztds 2. szdmil melldklete.

Cserhdtszentiv:in Kiizs6g Onkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
../2017 (........) iinkormfnyzati rendelete
az eg6szs6giiryi alapellitfsi kiirzetekr6l

Cserh6tszentiv6n Krizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6 - testiilete az eg6szsdgi.igyi

alapell6t6sr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. tcirv6ny 6.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s

alapj(n, az Alaptrirv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pontj5ban, a Magyarorszitg helyi
onkormiinyzatair6l sz5l6 2011.6vi CLXXXX. tdrv6ny 13.$ (l) bekezd6s 4. pontjdban

meghat6rozottfeladatkcirdben eljirva,azeglszsdgtigyi alapell6tdsr6l sz6l6 2015.6vi CXXU.
torv6ny 6 $ (2) bekezd6s6ben biztositott vdlemdnyezdsi jogkdr6ben elj6r6 alapell6t6s6rt

felelos orsz5gos m6dszertaniintezetv6lem6ny6nek kik6r6s6vel a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatflva

1.$

A rendelet hat6lya kiterjed Cserh6tszentiv6n kozs6g kozigazgat6si tertilet6n tertileti ell6t6si

k6telezettsdggel mrikod6 haziorvosi korzetre, hazi gyermekorvosi kcirzetre, fogorvosi

kcirzetre, v6d6n6i ell6t6s korzetere, az alapellft6shoz kapcsol6d6 iigyeleti ell6t6sra, valamint

az iskola-eg6szs6giigyi ell6t6sra.

A vegyes hiziorvosi kiirzet

2.$

Cserh6tszentiv6n kdzsdg teljes kdzi gazgatdsi tertilete Als6told Kozs6g- Bokor Kdzs6g-

Felsotold Kdzs6g - Gar6b Kozs6g- Kozird K<izsdg- Kutas6 Kozs6g kozigazgat6si tertileteivel

egyi.itt egy felnott 6s gyermek (vegyes) h6ziorvosi korzetet alkot.

A kdrzet kozponti rendeldje: 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth tit 33.

A kdrzet kihelyezett rendeloje: -
3.S

A hfuziowosi alapellififushoz kapcsol6d6 tigyeleti ell6t5st az <inkormtnyzat feladat-ell6t6si

szerzodlskeret6ben l6tja el. Az ilgyeleti el16t6s sz6khelye: 3060 P6szt6, Semmelweis rit 2.



V6d6n6i kiirzet

4.$

Cserh6tszentiv6n kcizsdg teljes k<izigazgatisi teriilete Als6told Kozs6g- Bokor K<izs6g -
Fels6told Kozsdg - Gar6b Kdzsdg- Kutas6 Kcizsdg kozigazgat6si tertileteivel egyiltt egy
vddSn6i korzetet alkot.
A vddonoi tandcsad6 helye: 3069 Als6told, Nagymezo tft32.

Fogorvosi kiirzet

s.s

(l) Cserh6tszentiviin kcizs6g teljes ktizigazgatdsi teriilete aPdsztli 3. szttmt fogorvosi korzet
rdsze. Az alapellffifst az dnkorm6nyzat feladat-ell6t6si szerzodds keret6ben l6tja el. A
fogorvosi kdrzet sz6khelye: 3060 Pdsa6, Semmelweis rit 2.
(2) A fogorvosi ell6t6sra vonatkoz6 k6pviselo-testiilet 6ltal kotott meg6llapod6st az 1. sz6mri

me I I 6klet tartalmazza.

Iskola-eg6szs6giigyi kiirzet

6.S

Cserhiitszentiv6n kiizigazgattlsi tertiletdn kciznevel6si intdzmdny nem mrik<idik.

ZirS rendelkez6sek

7.$

Jelen rendelet a kihirdet6sdt k<jvet6 napon l6p hat6lyba.

Siraky Attila
polg6rmester

dr.Turza Csaba J6zsef
jegyzo

l.
2.



1. mell6klet a ...12017. (.......) tinkormiinyzati rendelethez

EcyurrMuronnsr MEGALLAPODAS ( TERVEZET)

mely l6trejdtt egyr6szr6l Pr{szt6 Vfrosi Onkorminyzat (sz6khelye: 3060 Plszto, Kdlcsey utca

35.), k6pviseldje: Diimsiidi Gibor polgfrmester,

m6sr6szr6l Cserhftszentivfn kiizs6g Onkorm6nyzata (szdkhelye: 3066 CserhdtszentivSn,

Kossuth utca 1.), kdpviseldje: Siraky Attila polg6rmester (a tov6bbiakban egyi.itt Felek) kdzott
alulfrott napon 6s helyen az al6.bbiak szerint:

Az Egyiittmrikdd6si Megrlllapod5st a Felek azeglszslgiigyr6l s26162015.6vi CXXII. ttirvdny 6.

$ (1) bekezddse, valamint az 6n6ll6 orvosi tevdkenys6gr6l sz6l6 2000. 6vi IL tdrvdny, ds az 6n5ll6

orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000.6vi II. tdrvdny v6grehajtris6r6l sz6l6 313/2011. (XII.23.)

korm6nyrendelet rendelkezdsei alapj6n kdtcitt6k meg.

1)A p6sztoi fogorvosi kdrzetek mrikoddsi (ellit6si) teriilete P6srt6 V6rosi Onkorm6nyzat

Kdpvisel6-testiilet6nek az egdszsdgtigyi alapelkit6si kdrzetek megSllapit6s6r6l sz6l6

cinkorm6nyzati rendeletben meghat6rozott teriiletekre terjed ki, mely .mag6ban foglalja

Cserh6tszentiv6n kdzs6g teljes teriiletdt is. Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzathnak

Kdpvisel6 - testiilete 6n6l16 rendeletben szabillyozza az eglszsdg-iigyi alapellStrlsi kdrzetell6t6st.

2) Az l. pontban meghathrozott korzetek sz6khelye: PLsz1',6

3) A MegS,llapod6s 2016. november .... napjrit6l hat|rozatlan id6re jon l6tre, a megrillapodris

m6dositis6hoz, felmondas5hoz mind a k6t fdl egyet6rt6se sziiksdges.

4) A Felek megSllapodnak abban, hogy vit6s i.igyek rendez6s6hez hat5sk6rt6l fiigg6en a Pflsrtoi

Jir6sbir6s6g, ilietve a Balassagyarmati Tdrv6nysz6kkizhr6lagos illet6kessdgdt kdtik ki. A Felek

az egyUttmiikOd6si Meg6llapod6st elolvas6s 6s 6rtelmez6st kdvet6en, szabad akaratukb6l

j6vrihagy6l ag irtik al6.

Pilsrto, 201 6. november .....

Domsodi Grlbor
polgdrmester

Ellenjegyezte:

Dr. Gajdics Grlbor
jegyzb

Siraky Attila
polgSrmester

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyzo



Az elfterjesztds 3. szdmil mell4klete

...../2017. (........) iinkormfnvzati rendelet6nek
az eg6szs6gii gyi alapelkftrflsi kiirzetekr6l - indokolis a

Altalfnos indokoL[s

Az egdszsfgiigyi alapell5t6sok kdrzeteinek megrillapitiisa vonatkozfsitbarr az rjnkormfnyzat
nem rendelkezik hat6lyos <inkormdnyzati rendelettel, ez6rt a tcirv6nyi felhatalmaz6sb6l fakad6
jogalkotSsi kcltelezetts6g6nek tesz eleget e rendelet elfogadrisrival. A rendelet tervezet
tulajdonkdppen a jelenleg is mrikdd6 egdszs6giigyi alapellSt6si k<irzeteknek helyi
jogszabillyba foglal6srlt p6tolja. A rendelet tewezet az eddigikorzethatinok tekintet6ben
v iltozist nem tartalmaz.

A rendelet tervezet struktur6ja megfelel a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. trirv6ny,
valamint a jogszabitlyszerkesztlsr6l sz6l6 6112009. (XII.I4.) IRM rendelet el5iriisainak.

R6szletes indokolfs

l.$- hoz
A teriileti hat6lyr6l rendelkezik.

2.$- hoz
A hfuiorv osi al apel I 6t6s i ko rzete t hatin o zza me g.

3.$- hoz
A htiziorvosi alapellltiishoz kapcsol6d6 tigyeleti ell6tdst hatitrozzameg.

4.$- hoz
A vdd6n6i k<irzetet hatinozza mes..

5.$- hoz
Afogorvosialapellfttdsik< jrzetethathrozzameg.

6.$- hoz
Az iskola-egdszs6giigyi ell6t6si korzetr6l rendelkezik.

7.$- hoz
A rende I et hatflyb a l6p 6 s 6nek napj 6t me ghatitr o z6 rende lkezd s.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo

Cserhdtszentiv6n, 2017 . janrin 26.



Az elfteriesztds 4. szdmil melldklete.

HATASVIZSGALATI LAP

Cserh{tszentivrin Kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
- az eg6szs6giigyi alapellftrisi kiirzetekr6l - sz6l6 iinkorm6nyzati rendelet6nek

megalkot:{sihoz.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. torv6ny 17. $ (1) bekezddse 6rtelmdben a
jogszab|lyok elokdszitdse sor6n el6zetes hat6svizsgiilatot kell lefolyatni. A (2) bekezd6s
alapjfn az elozetes hat6svizsg6lat keretdben, az alftbbitenyezokvizsgfiata sztiks6ges:

I. Vfrhattf tfrsadalmi hatisok:
A rendeletalkot6s a lakoss6g zavartalan, folyamatos ell6t6sa 6rdekdben elengedhetetlen.

II. Vr[rhatti eazdas{ei. kiilts6svet6si hat{sok:
A rendeletben fo glaltak v6grehaj t6s inak gazdasrigi, ko lts6gvet6 si hat6sa c sek6ly.

III. V:{rhat6 kiirnvezeti hatfsok:
A rendeletben foglaltak v6grehajt5s6nak k<irnyezetre gyakorolt hat6sa nincs.

IV. Vf rhat6 ee6szs6gi kiivetkezm6nvek:
A betegeknek alapveto 6rdeke ftiz6dik a rendelet megalkot6sithoz, a h6ziorvosi, fogorvosi
ellrltrls ig6nybev6tel6n6l az ellfithst kdtelezoen biaosit6 kdrzetek pontos tertileti leirlstrhoz

V. Adminisztrativ terheket befolvisol6 hatrisok:
Az adminisztrativ terhek nem novekednek.

VI. A rendelet megalkotr{sinak sztiks6gess6ge. a iosalkotfs elmaradfsfnak vfrhat6
k0vetkezm6nvei:
Az egdszsdgtigyi alapell6t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. tcirv6ny 5.$ (l) bekezddse
meghatinozza az <inkormiinyzat k<jtelezoen ell6tand6 feladatait. Ehhez kapcsol6d6an
sziiksdges a rendelet megalkot6sa. Ennek elmarad6sa mulaszt6sos tdrv6nys6rt6st eredmenyez.

VII. A rendelet alkalmazfsihoz sziiks6ses szem6lvi. szervezeti. tfrsvi 6s p6nziiwi
felt6telek:
A rendelet vdgrehajt6s6val kapcsolatban sztiks6ges szem6lyi, szewezeti, titrgyi 6s p6nztigyi
felt6telek rendelkez6sre 6llnak.

Cserh6tszentiv6n, 2017 . ianuir 26.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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Cserhiltszentiviin Kozsdg Onkorm6nyzatilnak Kdpviselo-testtilete az egdszs6giigyi alapell6t6si
k<irzetek meghatiroz6srlr6l sz6l6 rendelet-tervezetet vdlemdnyez6si eljSrr{s lefolytatr{sdra alkalmasnak
minositi.

1. A K6pviselo-testi.ilet felk6ri a MitraszolSsi K<jzris Onkormriny zati Hivatal aljegyz6j6t, hogy a
rendelet-terv ezetet a v6lem6nyez6sre jogosult szerveknek ktildje meg.

2. Felkdri a polgiirmestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapjiln v6lem6nyezett rendelettervezetet a
k6pviselo-testiilet soron krjvetkezo ill6s6re terjessze elo.

3. A K6pviselo - testiilet az egeszsegiigyi alapell6t6sr6l szolo 2015.6vi CXXIII. t<irv6ny 6. $ (l)
bekezddsben foglaltak alapjin elfogadja a rendelet-tewezet L mell6kletet kepez1 meg6llapod6st a
fogorvosi korzetrol. Felhatalmaz za a polgdrmestert a meg6llapod 6s al6ir6s6ra.

Hathridf: 201 7. febru6r 10.

Felel6s : Nagyn6 Kaszala Katalin K itri alj e gyzo

Cserhiitszentiv 6n, 20 1 I . januilr 26.

Siraky Attila
polg6rmester

A hathr ozati j avaslat tii rv6nyes !

Nagynd Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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mely l6trejott egyr6szr6l P6szt6 V6rosi Onkorm6nyzat (szlkhelye: 3060 P6szt6, Kolcsey utca
3 5.), kdpviseloj e: Doms<idi G6bor polg6rmester,

m6sr6szr6l . Kozs6g Onkorm6nyzata (sz6ldrelye: .. ......), k6pviseloje:
... polg6rmester (a tov6bbiakban egyutt Felek) kozott alulirott napon 6s helyen az

al6bbiak szerint:

Az Egyiittmiikod6si Meg6llapod6st a Felek az eg€szsbgiigyr6l sz6l6 2015. 6vi CXXII. tdrv6ny
6. $ (1) bekezd6se, valamint az on6ll6 orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000. 6vi II. torv6ny, 6s az
on6ll6 orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000. 6vi II. torv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 313/201I.
(XII.23.) korm6nyrendelet rendelkez6sei alapj6n kotott6k meg.

1) A p6szt6i fogorvosi korzetek miikod6si (ell6t6si) teriilete Pilszt6 Varosi Onkorm6nyzat
K6pvisel6testiilet6nek az eg6szs6giigyi alapellit6si korzetek meg6llapit6s6r6l sz6lo
onkormrinyzati rendeletben meghathrozott teriiletekre terjed ki, mely mag6ban foglalja

....... kozs6g teljes teriilet6t is. .... ... Kozs6g K6pvisel6 - testiilete on6ll6
rendeletben szabLlyozza az egflszs5,gltgyi alapell6tisi k<irzetellit6st.

2) Az l. pontban meghat6rozott ktirzetek sz6khelye: Priszt6

3) A Meg6llapod6s 2016. december . . . . napj6t6l hatirozatlan id6re jiin l6tre, a meg6llapod6s
m6dositas6hoz, felmondis6hoz mind a ket fel egyet6rt6se sztiks€ges.

4) A Felek megillapodnak abban, hogy vit6s iigyek rendez6s6hez hat6skort<il fiigg6en a
P6szt6i Jririsbir6s6g, illetve a Balassagyarmati Ttirv6nysz6k kiz5r6lagos illet6kess6g6t kdtik
ki.

5) A Felek az Egyiittmtiktid6si Meg6llapod6st elolvas6s 6s ertelmez6st kiivet6en, szabad
akaratukb6l j 6v6hagy6l ag irtil< al6.

Piszt6, 201 6. december .....

polg6rmester polg6rmester

Ellenjegyezte:

jegyzo jegyz6
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Tisztelt Polgirmester Ur!
Tisztelt Onkorminyzati K6pvisel6k!

Cserh6tszentiv6n-Budapest, 20 I 7.0 i.06.

A Cserh6tszentiv6ndrt Alapitvany 6s a Cserh6tszentiv6niak IX. Vil6gtaliikoz6ja szewezoi nevdben

k6rem, hogy sziveskedjenek 
"trg"i6ly"rni 

6s el6segiteni, hory a Kultrirhaz nagy 6s kis terme, valamint

udvara, 2017. jirnius 24-6n, szombaton, a koribbi 6vekhez hasonl6an, a tal|lkozo r6sztvev6inek,

minden 6rdeklod6nek a rendelkezlsdre 6lljon.

A hagyomanyosan megrendezett tal6lkoz6 olyan kdziigy, ami a falu, az itt-lak6k, az elszirmazottak, a

rokonok 6s bar6tok, olykor kdzigazgatitsi eloljar6k szhmfuranyujt tal6lkoz{si lehetdsdget.

Term6szetesen, a kulturhriz 6s akonizemi szolg6ltatisok haszn6lat66rt a szpwez1stvegzl AlapiWlny

.p6nzt juttat az lnkormhnyzat szimlfiitra.

Kdrj1k, hogy a kdzs6g kcizmunk6sai a rendezv lnyhez sziiks6ges asztalok 6s padok rakod6s6t, oda-

vissza a trirol6si helytikdn 6s a KultirhLzban, Bakai irr jSrmiiv6-re/r6l elv6gezhess6k, s hogy

munk6jukkal honAjfruljanalq hogy a temet6 6s a k0zs6g k<jzteriilete a megszokott rendezetts6get

mutassa.

2009 6ta tartjuk a tal6lkoz6kat a falu n6vad6janak 6s temet6i templom6nak Qtn.2$ eml6kiinnep6n,

ill. jirnius utols6 szombatjrin. A nagyszAmfi (350 f6) r6sztvev6 aktivit6srin felb6torodva hoztuk l6tre az

alapitv6nyt, majd
- lebonyolitottuk egy 8,5 milli6s 6s 4 milli6s nyertes pillyiuat 6s 2 milli6s adomriny segits6g6vel a

helyi vddetts6g alatt 6116 templom 6s pl6bania fehijitas6t,
- l6trehozuk 6s fenntartjuk a k<iziiliink val6 Bakallir J6zsef fest6mfiv6sz 30 mfib6l 6116 6lland6

ki6llitas6t,
- tr{mogattuk az Onkormrinyzatot (osszesen 427 ezer Ft-al) a temet6keritls, az irtfelirjitisi tervek 6s a

2016 evi Falunap megtart6sfban
- Szalay professzor ajand6kak6nt minden 6vben, tdbb mint 300 p6ldrinyban k6sztilt szines 6vk6nyvben

szamolunk be a kiizs6g milltjar6l, esem6nyeir6l - hiszem, hog az ut6kornak is,

- A mindenkori polg6rmester 6s k6pvisel6k bemutatkozis6t a vil6gtal6lkozon 6s az dvkdnyvben is

szivesen vetttik 6s a jiiv6ben is k6rjtik.
- Magrinemberk6nt is, a vil6gtal6lkoz6 szSmos r6sztvev6j6vel egyiitt segidiik a Falunapok megtartas6t

- (adom6ny, munk4 eii- s6tor, gyermekraj z- p{ily iaat, stb.),

Megemlitem, hogy dijmentesen, soron kivi.il elk6szitetttik az Onkormiinyzat Munkav6delmi

Szabfilyzatfut 6s Kock6zatelemzes6t. A magam r6sz6r6l, mint ilyen ir6nyu szakk6pzetts6ggel 6s

tapasztzlaltal rendelkez6 szem6ly, k6szen 6llok segiteni a T$zx1delmi Szab6lyzat megirilsiban, s a

dolgoz6k szAmfura6vente k6telez6 munka- 6s tfizv6delmi oktatds megtartris6ban.

A koribbi sikertelen pr6bflkoz[sok ellen6re tewezziik az evangllikus templom 6s haranglAb

me gment6s6t, felirj itasSt.

Alapelviink, hogy szentiv6nyi az a helyben lak6, nyaral6 6s elsz6rmazott , aki annak tartja mag6t, s a

maga m6djfn tesz is a ktiz(6s)s6g6rt. Ugy gondoljulq hogy a Vil6gtalilkoz.6 6s arendkivtil n6pszer( 6s

szinvonalas Evkdnyv, amib6l azok is k6rnelq akik a tal6lkoz6n nem tudtak r6szt venni, megfelel6en

el6segitheti a k6zds firadozilst, az 6rt6kek meg6rz6s6t.

K6rem k6rdstink trlmo gatrisSt.

Tisztelettel
Dc.,

//f-^A*.i ts+-
muranyi.qyuszi@cserhatszentivan.com
1106 Bp. Nagdcce u. 15. 06 30 4002439, wr.rv.cserhatszentivan.com
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Cserhdtszentiv6n I
NeeAlupooAs

f6m616 ki6pit6s616l

amely ldtreJdtt egyrdszr6l

a Cserhdtszentivdn Kozs6g Onkormdnyzata (szdkhelye: 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth u. 1.

ad6szdma: .,.., sz6mlasz6ma: ........., minl "b6rbead6", a
tov6bbiakban 86rbead6

m6sreszr6l:

a Magyar Telekom Nyrt. (sz6khely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely:1117 Budapest,
Kaposv6r u. 5-7., c6gjegyz6ksz6m: Cg. 01-1G041928, ad6sz6m: 10773381-2-M, statisaikai szamjel:
10773381-61 10-1 14-01 , sz6mlaszem: Kereskedelmi 6s Hitelbank 1020100G21512087-00000000), mint
86116 (tovSbbiakban: 86116) kdzott, a lent megjelolt helyen 6s napon, az alabbi felt6telekkel:

Berbead6 hozzStarul B6dd r6sz6re f6m6r6 6s hozz6 kapcsol6d6 k6belnyomvonal ki6pit6s6hez a
tulajdon6t k6pez6 a Cserhatszentivan 268 hrsz-0 ingatlanon 12 m2 6s a Cserhetszentiven 263
hrsz-d ingatanon 60 m2 teriileten a Cserh6tszentivan 02/96 hrsz-0 ingatlanon m0kdd6 Telekom
Nyrt. berendez6shez.

1. A 86116 tev6kenys6g6hez szUks6ges teljesitm6nyig6ny: max. 4,6 kW., biztosit6 6rt6k 20A

2. B6rbeadd jogosult jelen meg6llapodes al6k6s6val egy id6ben 200.000.-Ft, azaz kett6szazezer torint
egyszeri koltseg16l sz6mlat kiallitani az al6bbiak szerint:

B6rbead6 a szamldt az alabbi ndvre 6s cimre kdteles ki6llitani:
ilagyar Telekom Nyrt.
l0l3 Budapest, Krisztina krt. 55.

B6rbead6 a sz6ml6t az al6bbi cimre kiiteles megkiildeni:
Magyar Telekom Nyrt.
Kiizponti Szolg6ltat6si lgazgat6srig (riividitett elnevezcis: KSZI)
Levelez6si cim: 1438 Budapest ff. 380

3. A 2. pontban jelzett egyszeri kolts6g kifizet6senek halirideje a sz6mla k6zhezv6tel6t6l v6mitott 30
napt6ri nap, melyet a 86116 a B6rbead6 .....,........ sz6m0 bankszeml6jera
dtutal6ssal teljesit.

4. A munk6latok megkezd6s6nek felt6telei:
. j6v6hagyott kivjteli terv megkr.lld6se B6rbead6 r6sz6re,
o rendszeres karbantar6s, 0zemk6szseg biztositasa

5. B6d6jelen szez6d6s szerint kiiteles:
. betartani a fogyaszt6r berendez6sek l6tesit6sere, lizemeltetds6re vonatkoz6 el6ir6sokat,
r betartania villamosenergia-szolgaltat6s kodatozesara vonatkozo rendelkezdseket.

6. B6ri6 ktitelezetts6get vdllal ana, hogy a szez6d6sben szerepl6 felt6telek mellett a villamos energiet
csak sajet sziiks6gleteire haszn6lja, azt tovdbb csak a B6rbead6 irasos enged6ly6vel adhatja

7. 86116 a jelen szez6d6s al6iresiival kijelenti, hogy olyan belfiildi vagy kiitftitdi jogi szem6ty vagy jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a k6vetkez6 felt6teleknek:

. - tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosds 6s a tenorizmus finanszirozdsa megel6z6ser6l 6s

_ megakadelyoz6s6r6l sz6l6 tiirv6ny szerint meghatarozott t6nyleges tulajdonosa megismerhet6,



. - az Eur6pai Unio tagallameban, az Evipai Gazdas6gi T6rs6grol szol6 meg6llapoddsban r6szes

dllamban, a Gazdasegi Egyiittmiikcidesi 6s Fejleszt6si Szervezet tagdllam6ban vagy olyan 6llamban

rendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel l\4agyarorszagnak a kett6s ad6ztatds elkenl16s6r6l sz6l6

egyezm6nye van

. - nem min6sLll a tersasegi ador6l 6s az osztal6kad6r6l szol6 torv6ny szerint meghat6rozott ellendrzott

kiilfoldi t6rsasegnak
. - a gazd6lkod6 szervezetben kozvetlen lvagy kozvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal

vagy szavazati joggal biro jogi szemely, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet

tekintet6ben fenti alpontok szerinti felt6telek fenn6llnak

. A fentiek szerint atlethat6 szeNezetnek min6s lo B6dti v6llalla tovdbb6, hogy

. - a szez6d6sben el6irt beszdmolasi, nyilventadesr, adatszolgaltatesi kotelezetts6geket teljesiti,

. - az irtengedett nemzeti vagyont a szerz6d6si elokesoknak 6s a tulajdonosi rendelkez6seknek,

valamint a meghat6rozott hasznosit,rsi c6lnak megfeleloen haszn5lja,

. - a hasznosit6sban - a hasznosit6val kdzveflen vagy kozvetett m6don jogviszonyban 6116 harmadik

f6lkent - kizdrolag term6szetes szem6lyek vagy aflethat6 szervezetek vesznek r6szt."

8. Berbead6 fenntartja azon jog5t, hogy a B6rlo villamos energia ell6t6s5t tlzemzavar eset6n, vagy a

tervezett karbantartasi munkalatok miatt sziineteltesse.

9. B6rbeado a tervezett karbantart5sok eset6n 10 nappal, azok megkezd6se el6tt, koteles a B6rlot

6rtesiteni. Egy6b esetekben, mint pld. iizemzavar, vagy a hibaelhdrit6s v6rhat6 id6tartam6rol a

lehet6segekhez k6pest B6rbead6 azonnal 6rtesiti a Berl6t.

10. Felek jelen meg6llapodSst hat6rozatlan id6tartamra kOtik.

11. B6rbeado vagy B6rlo a masik felhez int6zett b6rmely bejelent6se, felsz6litdsa,6rtesit6se akkor

tekinthet6 kell6k6ppen elfogadhat6nak, ha azt a fogad6 f6l iresban visszaigazolta, a fogad6 f6lnek

aj6nlott vagy tertivev6nyes kiildem6nykent az alhbbi cimre kik6zbesitettek a helyszin nev6nek

megjelol6sevel:

B6rbead6 kapcsolattart6ia:

N6v: Lord Eszter

Cim: 3066 Cserhetszentivan, Kossuth u. 1

Telefon: 06/30 243-67-43,
Fax

E-mail: eszter.lord@gmail.com

86116 kapcsolattart6ja :

N6v: G5ier G6za

Cim: '1117 Bp. Kaposv6r u. 5-7.

Telefon: 1t265-7921

Fax 265-9409

E-mail: Galer.Geza@telekom.hu

Sziml6ziisi 0gyekben 6rtesitend6:

Nev: K6lm6n Mdria

Cim: 11 17 Bo. Kaposver u. 5-7

Telefon: 1 | 265-7 326, 30/930-501 I
Fax 1t265-9367

h-ma : kalman.maria@strabag-pf s.hu
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12. A megallapod6sban nem szab6lyozott k6rd6sekben a PTK, valamint a Szakteriiletre vonatkozo
jogszab6lyok szerint kell eljerni.

Jelen szeeod6s egymessal megegyez6 4 (negy) p6ld6nyban k6szrllt, melyet Felek mint akaratukkal
mindenben egyez6t - elolvases 6s 6rtelmezes utan - j6vilhagyolag al6irj5k.

Budapest, 2017. janu6r

Cserhdtszentivdn Kiizs6g dnkormdnyzata MagyarTelekom Nyrt.
B6rbead6 B6d6

3
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Eloterjeszt6s

T6rgy: Csatlakoztat6si konstrukci6 az onkorm(nyzati ASP rendszer orszflgos kiterjesa6s6hez
cimri felhiv6sra beadan d6 piiy inat

Ti sztelt K6pvi sel6-testiilet !

Magyarorszilghelyi <inkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX .trirv6ny (tov6bbiakban

Motv.). az cinkorminyzati ASP rendszenol sz6lo 25712016 (VIII.31.) Korm. rendelet

(tov6bbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus tigyint6z6s 6s a bizalmi

szolgiitatitsok rlltalinos szab6lyair6l sz6l6 2015. 6vi CCXXII. t<irv6ny rendelkezdsei

szerint 2018. janu6r 1- tol biztositani kell az elektronikus iigyint6z6s lehetrisdg€t. Az
elektronikus kozigazgat6s kiterjeszt6s6nek legfdbb eleme az rjnkormftnyzatoknftl foly6
kozigazgatisi munka informatikai eszk<izdkkel val6 titmogathsa. Az rinkorm6nyzati
feladatelldtiis egys6gess6g6nek biztositiisa, az orszfig p6nziigyi stabilit6s6nak meg6rz6se

6rdek6ben a feladatell6t6shoz az iilarn biaosit kdzponti informrlci6s rendszer szintti

t6mogat6st . Ez a rendszer az ASP.

Az cinkorminyzati ASP rendszer a Mcitv I 14 $ (2) bekezddse szerint, a helyi dnkormiinyzatok
feladatell6t6st t6mogat6, szfrmititstechnikai hiiflzaton kereszttil t6voli alkalmaz6sszolg6ltat6st
nyijt6 elektronikus informiici6s rendszer. Az ASP rendszert a Korm6nyzat a Magyar
Allamkincst6r ritj6n mrikridteti.
Az <inkormfnyzati ASP rendszer szak,rendszerekb6l (iratkezel6, telepiil6si port6l;
e-tigyint6zdsi port6l; gazd6lkod6si; ingatlan-vagyon, ad6; ipari-kereskedelmi; valamint
hagyat6ki leltar rendszer), keretrendszerbol, trlmogat6 rendszerekbSl, valamint az
cinkorm6ny zati adattfirhdzb6l 6piil fel.
Az cinkorminyzati ASP rendszerhez val6 csatlakoziis valamennyi <inkorm6nyzat szirmina
kotelezS.
Csatlakoz6si id5pontok:2017.janu{r elsej6vel az rjnkormitnyzati ASP rendszer gazdilkodilsi
rendszer6hez 6s dnkorrninyzati ad6rendszerdhez csatlakoznak az ASP rendelet 4. mell6klete
szerinti helyi cinkorminyzatok (ebben a Mfutrasz6l6si Krizcis Onkorminyzati Hivatalhoz
tartoz6 <inkormiinyzatok nem szerepeltek).
2017. oktriber elsej6vel az <jnkorminyzati ad6rendszerhez csatlakozik valamennyi helyi
<inkormilnyzat.
2018. janurir elsej6ig M dnkorm6nyzati ASP rendszer valamennyi szakrendszerehez
csatlakozik az <isszes helyi dnkorrninyzat. Az ASP rendszerhez val6 csatlakoz6s id6pontja
esetiinkben teh6t legk6s6bb 2018. janurlr 1.

A csatlakoz6s kdtfele m6don val6sulhat meg; rendszercsatlakoz6ssal, vagy interfesz
segits6g6vel. (Interf6szes csatlakoziist kizitrolag az e-kozigazgatiis6rt felelos miniszter
enged6lyezhet egyedi k6relmek eset6n, aki drint6s6t indokolni nem kciteles, piiyinati
tiimogat6s nem ig6nyelhet6 rA). Rendszercsatlakoziis esetdn - a keretrendszer 6s a
szakrendszer 6ltal t6mogatott feladatainak informatikai t6mogatisi"/- a helyi <inkormSnyzat a
keretrendszer 6s a szakrendszer ritj6n l6tja el.

Fent r6szletezett feladatok megval6sitiishoz megjelent a Csatlakoztatisi konstrukci6 az
rinkormiinyzati ASP rendszer orsz6gos kiterjesadsehez cimii, KOFOP-I.2.1-VEKOP-16
k6dsz6mti piiyinati felhiv6s, melynek keret6ben lehet6s6g van a sztiksdges technikai-,
szakmai felt6telek frnansziroz6sra. A t6mogat6s feltdtele az ASP rendeletben foglalt el6ir6sok
6s k<itelezetts6gek betart6sa, az ott rogzitett el6feltdtelek megl6te. A t6mogat6s intenzit6sa
100yo, mely teljes eg6sz6ben lehivhat6 el6legkdnt.



A pSlydzati kiirris szerint ig6nyelheto koltsdeek rdszletez6se:
Elsz6molhat6 maxim6lis brutt6 kolts6gek, adatok Ft-ban (3000 fo lakoss6gn6l kisebb
telepiil6sekre vonatko z6an)

Eszkdzbeszerzls 3 300 000 (szftmit6gep, k6rtyaolvas6 -k<jtelezo minden ASP gephez-,
nyomtat6, laptop).
-Mrikod6sfejleszt6s 6s szabdlyoz6si keretek kialakit6sa 780 000 (szab6lyzatok - biztons6gi,
iratkezeldsi - k6szit6se).
-Onkorm6nyzati szal<rendszerek adatminosdg6nek javitfsa, migr6ci6ja 1 320 000 ( a kor6bbi
nyilv6ntart6sokb6l az ASP rendszernek megfelel6 adatok 6temel6se).
-Oktat6sokon t<jrt6no r6szvdtelhez kapcsol6d6 utazfs 180 000 (az ASP kdzpont fital
szervezett M ASP szolgiltatits bevezetds6hez kapcsol6d6 oktat6son val6 r1,szvetelhez

sziiks6ges utaz6sok k<iltsdge).
-Tesztel6s, 6lesitds 240 000 (az dnkormdnyzatoknak tesztelni 6s ellenorizni kell a sziimukra
ki alakit6sra kertil6 szolgiitatitsokat).
-Proj ektmenedzsment (2,5yo), tf$ ekoztattrs, nyi lv6no ss6g I 8 0 0 0 0.

Osszesen: 6 000 000 Ft.

Mittraszolos 6s a hozzfttartozo teleptil6sek egyiittesen tehdt a maxim6lis igdnyelhet6 dsszeg 6

milli6 Ft, melyet apiiylzatban szeretn6nk teljes eg6sz6ben lehivni.
Apiiyfuatot a2017. febru6r es20l7. febru6r 28. k<izotti idoszakban lehet benyrijtani.
A piiyfnat benyrijt6sakor sztikseges csatolni a t6mogat6si k6relem benyrijt6s6ra 6s a

t6mogat6s felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 kdpvisel6-testiileti felhatalmazhst.

Kdrem a tisztelt K6pviselo-testiiletet az el6terjeszt6s megvitatitsra 6s a vonatkozo hatinozati
j avaslat elfo gad6s6ra.

Cserh6tszentiviin, 2017 . janufu 26.
Siraky Attila
polg6rmester

Hat6rozati javaslat

Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata k6pvisel6-testi.ilete hatirozatot hoz annak

6rdek6ben, hogy Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata - a Magyarorczitg helyi

6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 114.$-5nak illetve az dnkormfinyzati

ASP rendszerrol szol6 25712016 (VIII.31.) Korm. rendeletdben meghatitrozottak szerint -
onkorm6nyzati ASP rendszerhez 1rlrteno csatlakoz6si k<itelezetts6g6nek eleget tehessen,

melyben felhatalmazza Mffirasz6l6s K<jzs6g Onkorminyzatinak polgdrmesterlt, hogy az

cinkormiinyzat nevdben a fOf'Op-1.2.1-VEKOP-16 azonosit6 jelu ,,Csatlakoztat6si

konstrukci6 az rjnkormfnyzati ASP rendszer orszitgos kiterjesddsdhez" cimri felhiv6sra

t6mogat6si k6relmet nyrijtson be 6s a t6mogat6si jogviszony l6trejotte eset6n a

kedvezm6nyezetti kdtelezetts6geket 6s jogokat gyakorolja Cserh6tszentiv6n Kdzsdg

Onkorm6n y zata nev 6ben 6 s j av6ra.

Felel6s: Siraky Attila polgSrmester

Hat6rido: 2017 . febru6r 28.
Kdzremrikddik: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti jegyzo
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Pdszto Vilrosi 6nkormd nyzat Polg6rmestere

3060 Piszto, Kcilcsey F. u. 35. Tel: O6-321 460-753 Fax: Q6-321460-9tB
E-mail: forunr @ paszto.hu

Iktat6szirn:1'93-4/2017 Tdrgy: Suzuki g6pj6rmiivek 6rt6kesit6se
U gyint6z6; M 6szd ros Sii nd o r
Tel.: [06-32) 460-090

P 5szt6 Kist6rs6g Tiibbc6lf Tirsul6sit
alapf trir iin korm{rryzatok r6sz6rc

Tisztelt Polgrirmcstcr Asszony/Ur!

Priszt6 Kistirseg l'<tbbcdhi Tdrsulfsa 2013. jfnius 30-an megszfint. A..Meg6llapod6s a rdrsu-
l:is vagyoni iigyeirrek rendezdsir<il" nregnevezdsfi dokumentumban P6szt6 Vdrosi Onkor.-
rttdnyzat kapott fblhatalmaztist a kdzris tulajdonban levti aut6buszok dlldkesitesdre. amely
201-5-ben bcfcjcz6ddtt. A tdrsul6st alapit6 onkorn:r6nyzatok lakossdgar6nyos (2013.01.01.
l6tsziirnadatok alapj6n) kdzds tulajdonrit kepez-ti. KKG-019 fbrgalmi rendsz6mir Suzuki SX4
ds a KKG-080 fbrgalmi rendszdmf Suzuki Ignis tipusfi szemilygepkocsik az onosi tigyelet
nrrrkdd6sdt szolgriltdk. illetve szolgAlja ma is. A priszt6i (15 dnkorm:6nyzat) is a hdhaln:i mik-
ro tcrsegekben (11 cinkclnndnyzat) is vfltoztak a.jiu'mrivck miikijdesdnek fultdtelei. P6sztiln az
ot'vosi i.igyeleti elldt6st 2016. riprilis 1+61 a Pannon Paramedic Kft. vigzi sa.iiit.i6rmrivevel.
Hehalonrban a j6rmti iizembenlart6i.jogait 2016. lbbrudr 1-t6l a.lunimed Kft. gyakololja.
Pitszt6 Vdrosi Onkormdnyzat a SIJZIJKI SX4 szemily gdpkocsi esetleges veteli szdnddkdnak
megisnterese drdekdben, iginy{bhn6rdst vdgzett az drintett dnkorm6nyzatokniil. Vds6rl6si
szdndekot egyik tinkormdnyzal sern jelz.ett. llzt kdvettien tdrtent meg zr j6rmti rniiszaki ellen-
6rzise. mely tdbb hibdt is lbltrirt. A gipkocsi rnegbizhat6 rnrikdd6kipessdge es a kdsobhi 6r-
tekbecslis drdekdben azokal kiiavftattunk (SX4 javitdsi sz6mla. 3. sz6mt melleklet).
A.i6t'mtivek irtdkesitesenek el6keszitdsc sor.{n. tijbb iinkornr6nyzat jelezte, hogy csak g6pjrtr-
rrrfi drtdkbecslri 6ltal meg6llapitott becsiilt ertiket fbgad el kiindul6 alapkdnt. Tor,6hbi egyez-
tetdsek alapj6rr a volt kistirsdgi br:szok drldkbecsleset r,6gz6 VAMOSTECII Kll-t kdltiik lbl
(NAV hivatalos szakirtdic) a szemelygdpkoosik irtikbecsldsere. Az crtekbccslcs 6s a szttmla
kiegyenlitdse rnegtdrtent (4. sziulir ds -5. szrirndl melldklct).
Az 6rt6kbecsl6s alapjdn:

l. Suzuki SX4 tfprrsfi gdpjrirmii bccsiilf 6rt6l<c 960.000.- Fr
A 30.000.- l't-os drtekbecslds a 26 telcpiildst, nrig a javitzis (122.076,- 1.'t; csak a terii-
letileg illetdkes l5 telepiilestdrinti (1. sz6rnri tdbkizal mellekelve).

2. Suzuhi Ignis tipusri g6pjrirmii bccsiilt 6r{6kc 610.000,- Ft
A 30.000,- Ft-os irtikbecsles a 26 teleptilest terheli. Val6szintileg Ildhalom dnkor-
tnirnyzata az 6rintctt l0 tcleptildssel (Vanyarc nilktil) megv6sfrolia az orvosi tigyeleti
cf lirtirst szolgdI6.i6rmiivel (2. sziurrh tthllzaI mel.ldkelve),



,)

A gdpjanniivek ertcikcsftisc (a nregsziirtt tdrsulds u1ols6 r,agy'ontdrgyai) I)6szt6 Kistdrseg

1'obbcelir'l'drrsuliisa vagyoni licly7s16,r.k viglcgcs renclczdsit creclminyezhetne.

Ennck drtlchdbcn javaslonr, lrogv telelriil6si iinkornr/rnyzatuk K6pviscl6-tesfiilcte $(,ron

kiivctkezd iildsdn (2017. fcbru:ir 6-ig) tArgyalja rneg 6s fogadja el a Suzuki SX4 tipusir,
KKG-019 frrrgalmi rendsz{mt szemdlygdphocsiban fcnnrilld tulajdonr6szdnek Priszt6

Vrirnsi (inkormrinyznt r{sz/rc tiirtdn6 6rt6kcsitds6t, (a szcnr6lygdpkocsi 6rt6kbecsl6s
tulapirin mcgdllapitott forgnlmi 6rtdkc 960.000 Ft), r'alamint a Suzuki Ignis tipusfi, I(KG-
080 lbrgalmi rcndszrimri szcm6lyg6pkocsi l{dhalorn Kiizsdg Onkormirrryzatn, vagy a

hdhalmi orvosi iigyelcthez tartoz(t iinkormf nyzatoli rdsz6rc tiirt6nd drtdhcsitdsft, (a szc-

rndlyg6pkocsi 6rt6libecsl6s alapjrin nrcgflhpitott firrgalmi 6rtdhc 610.000 F't). Az iinkor-
m{nyzafot nregillctd iisszegbdl az aclott g6phocsival knpcsolntos kiadrlsok tulnjdonrfsz-
rr:inyos iisszegc rnell6klet szerint levoniisra kcriil. Az igy rnrrgr'rllapftott v6tclir rz 6n-
kormdnyzatok r6sz6rc Inhossrigariinyosan keriil mcgfizctdsrc, az l. 6s 2. szl'rmri mell6klct
szcrint.

Pdsztti, 20 1 7. .ianuirr I 6.

l'idvozlettel:

t*
l

I)iinrsiidi Gdbor
polgzimrester

Mcll6klctck:
1. 'l-irblhzat veteliir: l'elosztrisa (1 . szaurf is 2. szdmir melleklel)
2. Suz.uki SX4 javitirsi sziirnlii.ia (3. szdunri rnelleklet)
3. Erlikbecsldsek 6s ezek szirmliija (4. ds 5. szdmir melldklet)
4. Kdpviselo+estiilcti lratdrozat nrinta ((r. szdntir melliklei)



Hathrozati javaslat

jo,",,o-u"-"r,,u,,t'1T,1,r"T:H::;'T:#:il'Tf;Tiff "'ffi*Jl'#h:";::.
lakoss6gariinyos kozos tulajdon6t k1pez6, Suzuki SX4 (KKG-019) 6s Suzuki Ignis (KKG-
080) tipusti szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6s6re vonatkoz6 javaslatot 6s az al6bbiak szerint
hathroz'.

l. Phszt6 V6rosi Onkorm6nyzat rbszere 6rt6kesiti a Suzuki SX4 tipusri, KKG-019
forgalmi rendszdmt szem6lygepkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6szet. A szemelyg6pkocsi
ertdkbecsl6s alapj6n meg6llapitott forgalmi 6rt6ke 960.000 Ft, melyet v6telirk6nt
elfogad. Ebb6l az tinkorm6nyzatot a 2013. janu6r l-i lakoss6gi nyilv6ntartds szerint,

....... Ft azaz . .forint illeti mee az l. sz6mi
mell6klet szerint.

2. H6halom Kozs6g Onkorm6nyzata (vagy a h6halmi orvosi iigyelethez tartoz6
onkorm6nyzatok) rlszlre 6rt6kesiti a Suzuki Ignis tipusri, KKG-080 forgalmi
rendsz6mri szem6lyg6pkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6szet. A szem6lyg6pkocsi

6rtdkbecsl6s alapj6n meg5llapitott forgalmi 6rt6ke 610.000 Ft, melyet v6tel6rkent

elfogad. Ebb6l az onkormiinyzatot a 2013. janu6r 1-i lakoss6gi nyilv6ntart6s szerint,

....... ....... Ft azaz . ........forint illeti mes a 2. szhmfi melleklet

szennt.

3. A szem6lyg6pkocsik 6rt6kbecsl6s6nek dija ar6nyos r6sz6nek (illetve a pinzt6i orvosi
iigyelethez tartoz6 onkorm6nyzatok eset6ben a javit6si koltsegeknek is, melyet az l-2.
szfimu mell6klet tartalmaz) levon6s6t kovet6en az onkormbnyzatot megillet6 osszeg az

al6bbi szhmlaszhmra utaland6. az adis-v6teli szerzodds meekotes6t koveto 15

munkanapon beliil.
Neve:

SzimlaszSm: ......
Kiilts6gekkel csiikkentett vdtelSr (iinkorm:flnyzatt r 6szesed6s) :

Suzuki SX4 .....-, Ft, azaz.. ........forint
Suzuki Ignis ......,- Ft, azaz.. ........ forint

4. A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgfurmestert, az l. 6s 2. pontban jelzett
j6rmfi6rt6kesit6shez kapcsol6d6 ad6s-v6teli szerzfidls al|iri-shra 6s az ehhez

kapcsol6d6 feladatok ell6t6s6ra.

Hat6rid6 : 6rtelemszertien

Felel6s: polg5rmester

Kelt: . . . . .. 2017 .janu6r .. ..



polg6rmester jegyzo
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VAMoSTEGH Szak6ft6iroda
Szolg6ltat6 6s Kereskedelmi Kod6tolt Felel6ss6gfi T6rsasig
H-3lOO Salg6tari5n, Damjanich rtt ,1O8.

77ff

GEPJARMU
7r,
ERTEKBECSLES

Phszt6 Kist6rs6g Tiibbc6lf Tirsul6s6t alapit6
iinkormhnyzatok kiiziis tulaj donfban t6vd

szem6lyg6pj 6rmiivekr6l

Pf szt6lSalg6tari 6n, 2016. novembe r 23.

t
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TARTALOMJEGYZhK^

Szak6rt6i nyllztkozat
Ert6kel6si bizonyitvriny

SZAKERT6T NYTT,,q.TKOZAT

Jelen 6ll6sfoglal6s a 2016.6vi XXIX. szfrmu, azigazsilgltgyi szak6rt<ikr6l sz6l6 tdrv6ny

rendelkez6seinek betart6sdval k6sziilt.
Kijelentem, hogy azrill6sfoglaldst, mint fiiggetlen szak6rt6 teffem, 6s az Erintett szerepl6k tekintet6ben

semminemti iizleti, vagy befektet6s c6lir 6rdekelts6ggel nem rendelkezem.

A kialakitott 6ll6spont semmilyen jogi, vagy iizleti osszefirgg6sben nincs a kialkudott dijazSssal,

jav adalmazilssal, att6l fiiggetlen.
Ezen nyilatkozatunkat a szak6rt6k iisszef6rhetetlens6g6re vonatkoz6 el6ir6sok r6sziinkr6l val6

betartdsa c6lj 5b6l tessziik.

Prlszt6/Salg6taqfin, 20 I 6. november 23.

"#rrur*N.-&grvezet6
VAMOSTECE Szakartdiroda Kft
3100 Salg6terjtn Damienich [t 108.

'*f"* ",,--p-rr-ry,#t{*

J"'"ffittoldalb6l61l.K6sziilt6p6ldrinyban.Ezaz[]sz6mrip6ld6ny
Kapj6k: l.-5 sz6mfp6ld6ny amegbiz6 c6gnek iltadva

6. sz. p6ld6ny Szak6rt6 iratt6r6ban elhe

Oldal

1 El6zmdnyek, felk6r6s 4/ 9

2 Alkalmazott m6dszerek. eli 6rrlsok 4t 9

J Az eszkozok bemutatSsa 6s 6rtekel6se 5l o

3.1. A szem6lyg6piArmtivek 6ltaliinos tipus bemutat6sa 9

3.1.1. Suzuki SX4 5l 9

3.1.2. Suzuki lsnis 6/ 9

3.2. Az 6rt6kelt szem6lyg6pi6rm[ivek bemutat6sa 9

3.2.1. Suzuki SX4 8l 9

3.2.2.Suzuki Isnis 9/ 9
Aa. Osszefoslal6s 2l 9
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ERTEKET,NST BIZONYiTVAXY

Megbiz6:pAszro vARosr oNromnANYZAT
(3060 Pirszto,KiilcseY F' u' 35')

Megbizott: VAMOSTECH Szak6rt6iroda Szotgiltat6 6s Kereskedelmi Kf1
(3100 Salg6tarj6n, Damjanich irt 108')

A megbiziis tixgya: a Piszt6 Kist6rs6g Tiibbc6lrri Tirsul6s6t alapit6 iinkormfnyzatok

kiizii s tutaj don 6b an l6v 6 2 dalr ab szem6lyg6pkocsi forgalmi 6rt6k6nek

megillaPitisa.

Az 6rt6kbecsl6s c6lja: A megbiz6 tili'koztatSsa a g6pj6rm{ivek piaci

forgalmi 6rt6k6r6l.

Az 6rt6kbecsl6s eredm6nye:

Salg6tarj6n, 20 1 6.november 23.

V6mos Tibor
iigyvezet6

VAMOSTECH Szak6rt6iroda Kft
3100 Salg6tarj6n Damjanich rrit 108.

Tel/Fax.: 00 36 32 316-620
Ad6szf m: 12410932-2-12

G6pirflrmii tipusa GvSrt6si 6v Rendsz{m Becsiilt 6rf6k (F0

1. Suzuki SX4 2006 KKG-019 960 000

) Suzuki Ignis 2006 KKC-O8O 610 000

plszro rAnov owxonat{uvzqr szEuzrycE zJ./\RMUVEK ERTEKB E csLE sE
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l. El6zm6nyek, felk6r6s

2016' november 15'-6n felk6r6s lrkezettPitsrto vi4ros onko rmhnyzatatol a szak6rtti c6g fel6, hogy a2013' jfinius 30'-5n megsziint' Pirszto Kist6rs6g Tobbcehi rdrsulisrit alapit6onkormdnyzatok koz<istulajdonriban l6v6 k6t darab szemllyg6pkocsi 6rtetet attupitr" rn"g, 
":armiivekr6l dtldthato, a

ft6bbi:I9:n is felhasm6lhat6 fot6m.il6kl.t"kk"l ellitott dokumint6ci6t rillitson ossze.
to. r. melteKlet)
Sz.ak6rt5_a megbizitst-2016.november 25.-itervezett teljesit6ssel - erfogadta
Jelen szak6r16i 6rt6kbecsl6s a fenti 2 darab szem6lyg6pkolsit 6rt6keli.

2. Alkalma zott mfidszerek, elj 6r6sok

A vagyon6rt6ket6si megbizr{s c6lja:

Az tinkormiinyzatokkozos tulajdon6ban l6vri g6pj6rmiivek redlis, val6s 6rt6k meg5llapitrisa.
Megrillapitdsa annak apiaci 6rt6knek, amely 6rt6ken a szem6lyg6pjrirmrivek eladhat6k.
Vul6s drtik alatt ad. az tisszeget 6rtji.ik mely6rt az eszkozoU atEiikercs napjdn gazdiltcser6lhetnek
egy hatitozott sz6nd6kot mutat6 elad6 6s egy t6le fiiggetlen hatSrozott szrind6koi mutat6 vris6rl6
kozott, szok6sos piaci feltetelek szerint 6s megfelel6 6rt6kesit6si id6tartamot kcivet6en, ahol a felek j6l
inform6ltan, kortltekintSen 6s k6nyszertcll mentesen jrirnak el.(RICS 32.KSZ)

A vagyon6rt6kel6si megbizris tirgy u

A 3 .2. | . 6s 3 .2.2 pontok tihlilzatalb an leirt 2 dar ab szemdlyg6pkocs i.

A vagyon6rt6kel6s elvi mridszere:

Az aktu6lis forgalmi 6rt6k meghathrozisfna szolg6l6 6rt6kel6si m6dszerek (piaci osszehasonlit6
m6dszer, jtivedelem direkt t6k6sit6s6t hasm616 m6dszer, avultatott helyettesit6si kolts6g m6dszer)
jelen esetben val6 alkalmazhat6s|gitvizsgillva meg6llapith4t6, hogy a piaci osszehasonlit6 m6dszer a
felk6r6s c6lj6t teljes eg6sz6ben kiel6giti.

A jelen 6rt6kbecsl6sben felhasmdlSsra keriil6 fo m6dszer tehilt a kovetkez6:

- Piaci iisszehasonlit6 m6dszer.

Enn6l a m6dszern6l az 6rt6k azon alapul, hogy a hasonl6 gdpj6'rmiivek6rt hasonl6 osszeget

fi zetnek a haszniit g6pj 6rmtivek piac6n.

A vizsg6lt eszkiizok esetiinkben szem6lyg6pkocsik, ezeknekhozzhf1rhet6 6s 6rt6kelhet6 piaci

kin|lata van ahasznillt aut6 piacon.

Az alapvet1en slkalmuzoft mhdszer tehdt a piaci \sszehasonlitd mddszer leszielen drtdkbecsldsben.

Az 6rt6kbecsl6s gyakorlati megval6sitfsa:

A megbiz6s alkalm6val amegbiz6 r6sz6r6l 6tad5sra keriilt a g6pj6rmiivek forgalmi enged6ly6nek

m6solata.
Szak6rtti a tov6bbiakban f6 dokumentumk6nt ezt vette alapul'

2016. noember 18.-5n aszak6tt6 helyszini szeml6n tanulm6nyozta a j6rmiiveket'

A helyszini szeml6ken keriilt sor:

- a jrlrmiivek azonosit6s6ra
- rlllapotuknak, karbantartottsiigrinak felm6r6s6re

- f6nyk6pfelv6telekk6szit6s6re

pl{SZrO V,,]ROSI OwrOnutiUYZAT SZEMELqCE pttinUUVEK E RTEKB E C SLE SE
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A felk6res szerinti szem6lygepkocsik azonositiisa 6s rillapotfelm6r6se ut6n az aktuiilis haszniilt
g6pj6rmti piacon tiirt6nt ritfog6 jellegii adatgyujt6s.

A helyszini szeml6n a g6pjdLrmiivekrdl 86 db f6nyk6pfelv6tel k6szi.ilt, amelyek r6szben jelen
6rt6kbecsl6s mell6klet6t k6pezik.
Teljes terjedelmiikben a szak6rt6 irattbrirbantalilhat6k meg digit6lisan t6rolt form6ban.

3. A g6pjirmffvek bemutatisa 6s 6rt6kel6se

3. 1. A szem6lyg6pjrirmiivek r{ltalr{nos tipus bemutatrisa

3.1.1. Suzuki SX4

Kateg6ria Kisaut6k
Gyirtrisi id6szak: 2006-2009
0jkori 6ra 4 805 000 Ft

Fogyasztds, gyorsulis- 6s sebess6gadatok
V6rosi fogyaszt6s:

Orszrigirti fogyaszt6s :

Vegyes fogyasztds:

V6gsebess69:

7,9 vt00km
5,5 y100km

6,3 l/l00km
190 km/h

Gyorsul6s 0-161 100 kmAr-ra: 10,5 s
Maximiilis forgat6nyomat6k: 2g0 Nm
Maximiilis teljesitm6ny: gg kW, 120 LE
Gumim6ret: 20sl60 Rt6

Lehets6ges felszerelts6g:
Elektromos ablakemel6k elol-h6tul. Fejt6mlSk elo-l-h6tul [5 db]. F6krendszer: blokkol6sgritl6fdkrendszer [ABS], F6nysz6r6-trivotsaialtitas belilr<il. r'ordutaiszamm6r<i. Gyermekiil6s er6k6szit6sIISOFIX]' H6ts6 ablaktorl6-mos6 berelndez6s. Inditrisblokkords. Iniorm6ci6s rendszer: fedelzetialapszirmit6gep' Krlrpit: szcivet. Keyless-Go y2lsryrJmrcsntiniiij, u.i.b"r,onaru sebess6gv6lt6kar.Kormdnyoszlop: rilithat6 magassiigri. Konnytif6m kerektrrrcsrik: lo''.Ko.zp.ontiz6r tilvirrinyitrissat. rtitsri visszapiliant6 tiikritk a karossz6ria szin6ben.Ktils<i visszapillant6 tiilaok elektromosan6llithat6k 6s fiithet6t.
L6gkondicion6l6 berendez6s [AC]. Llgzsaka vezet6-6s utasoldalon, oldall6gzs6kok eltil,fiiggtinyl6gzsrik.
Mikr. ofilter [9o1js pollensztir6]. Poh6rtart6 ekil, korm6nyoszlopr6l vez6relhet6 riidi6.Rddi6-magn6 el6k6szit6s
Sebess6gviilt6mri: 6 fokozatri mechanikus. Spoiler_szett.
Szervokormiinymii: elektromos. Szinezettuig:\ Szinezett iivegek: stit6titett iivegek az utast6rben.
Y19r:f h6tul: lehajthat6 6s oszrhat6. ul6sek: a[ittrato .ugur.agr-;ezetoues.
ul6sflit6s: flithet<i til6sek ercil. utk<iz6sv6delem: ordals6 ,i"r"u7t6, az ajtokban.v6szhririt6k 6s kilincsek a karossz6ria szin6ben. viligitris: toarenysrorok elol.

Karossz6ria
Kivitel:
Ajt6k sziima:

Ferdehdtu

5 ajt6
Szrillithat6 szem6lyek szitma: 5 f6

p"{szro viRosr oNKoRM.,iNyzAT szEMELyGEpJiRMhvEK ERTEKB ECSLESE
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M6retek 6s tiimeg

Sajdt tiimeg:

0ssztomeg:

Sz6less6g:

Magassiig:

Hosszfs69:

Tengelyt6v:

Legkisebb fordul6si sug6r:

Uzemanyagtank:

Csomagt6r t6rfogata:

Hasznos teher:

Motor 6s sebess6gvilt6

lJzemanyag'.

COz-kibocs6t6s:

Kornyezetv6delmi oszt6lY:

Hengerelrendez6s:

Hengerek szilma'.

Sebess6gv6lt6:

Hajt6s:

Hengerftrtartalom:

1 320 kg

I 790 kg

I 730 mm

1 620 mm

4 100 mm

2 500 mm

ll m

501

2',70 |

410kg

Dizel
168 g/km

: EURO 4

Soros

4 henger

Manu6lis (6 fokozatu) sebess6gv6lt6

Els6 ker6k

I 910 cm3

3.1.2. Suzuki Ignis

Kateg6ria: Kisaut6k

Gy6rtr[si id6szak: 2003-2008

Ujkori 6ra: 3 290 000 Ft

Lehets6ges felszerelts6g

csomagt6rrol6. Elektromos ablakemel6k elol. Fejtrimlak eltrl-h6tul t5 dbl'

Eet "nitr"t: 
blokkol6sgStl6 f6krendszer [ABS]'

Fordulatsz6mm6ro.
H6ts6 ablaktiirl6-mos6 berendez6s'

Indit6sblokkol6's'
K6rpit: szilvet.

Kirzpontiz6r.
iitii.ti uir.rupillant6 ttikritk etektromosan rillithat6k es fiithetSk.

Llgzs/ix a vezet6-6s utasoldalon'

Poh6rtart6 el ol-hritul.
RAdi6-CD 6 hangsz6r6val'

Sebess6gv6lt6mii: 5 fokozatir mechanikus'

Szervokorm6nYmii.
Szinezett iivegek.
Ul6sekh6tul:lehajthat66soszthat6'V6szh6rit6kakarossz6riaszin6ben'

piszr,ViRoSIowxonuiwYzATSzEMELvctplAnuuVEKERTEKBECSLESE
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Karossz6ria
Kivitel:
Ajt6k szrima:

Kombi

5 ajt6

Szrillithat6 szem6lyek sz6ma: 5 f6

M6retek 6s tiimeg
Saj6t tomeg: I 020 kg

Ossztomeg: 1 480 kg

Sz6less6g: I 605 mm

Magassrig: I 565 mm

Hosszirsiig: 3 770 mm

Tengelytriv: 2 360 mm

Legkisebb fordulisi sug6r: l0 m
Uzemanyagtank: 4l I

Csomagt6r t6rfogata: 2361

Hasznos teher: 460 ke

Motor 6s sebess6gvilt6
IJzemanyag: Dizel
CO2-kibocsrltas: 133 g/km

Kornyezetv6delmi osztiily: EURO 4

Hengerelrendez6s: Soros

Hengerek szima: 4 henger

Sebess6gviilt6: Manurilis (5 fokozatu) sebess6gvrilt6

Hajt6s: Els6 ker6k

Hengerfirtartalom: | 248 cm3

Fogyasztis, gyorsulis- 6s sebess6gadatok

Vrirosi fogyaszt6s:

Orsz6griti fogyasztris :

Vegyes fogyasztris:

V6gsebess69:

6,2 V100km

4,41ll00km

5,01/l00km

155 km/h
Gyorsulls 0-161 100 km,/tr-ra: 15,0 s

Maxim6lis forgat6nyomat6k: 170 Nm

Maxim6lis teljesitm6ny: 5l kW, 69 LE
Gumim6ret: 165/70 Rl

3.2. Az 6rt6kelt szem6lyg6pjirmiivek bemutatisa

A j6rmtivek azonosilisa 6s mtiszaki 6llapotrinak felm6r6se elsrisorban szemrev6telez6ssel tiirt6nt.
Az 6rv6nyes miiszaki vizsg|val rendelkez6 szem6lyg6pkocsik forgalmi enged6ly6nekmilsolatit a 6.2.
6s 6.3. szrimir melleklet tartalmazza.
A g6pj 6rmiivek forgalmi 6rt6k6nek meg6llapit6s irhoz felhasnt6lt referencia hirdet6seket az | . szimi 6,s

2. szirmt tiblinatokban foelaltuk 6ssze.

piszrd vARosr oNK)Ruiuyztr sztuETyGEpJARMUVEK ERTEKBECSLESE
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3.2.1. Suzuki SX4
Sor-
szim

Megnevez6s Jellemz6 fotri
Tovibbi fot6kaz 5.1. mell6kletben

Mfiszaki jellemz6k Becsiilt
nettd 6rt6k

(Fr)

001. Suzuki SX4
Forgalmi
rendszim:
KKG OI9 ffi

ffiffi

0vjSrat:2006
lzine: feh6r
Els6 nyilvintartisba v6tel
,d6pontj a: 2006.11.23.
Wotorszim : D19AA5 I 79877
\lvizszhm:.
rsMEYA61500135330
Hajt6anyag: diesel

[Iengeriirtartalom:
I 910 cm3

Ieljesitm6ny:88 kW
Saj6t tiimeg: 1 265 kg
Egyiittes tiimeg: 1 790 kg
Ut6seh szilma vezet6vel: 5

Km 6ra rillisa: 313 903 km
A,
Ervenyes muszaKr vrzsga:
2016.1 1.18.

Gumik illapota: 90 7o-os

960 000

Refe r e n c ia h irdet6se kb6 | szir maztatott f.tlagf t t I 331 r70

Korrigilt 6rt6kmeghatirozhsz (100-28y100 x I 331 170 Ft : 958 442 Ft, kerekitve: 960 000 Ft

Korrekci6s ok Megjegyz6s Korrekci6s t6nv ez6 (V"l

1 Aiinlati 6r 8

) Futott km A referencia hirdet6sekben szerepl6
futisteljesitm6nyek 6tlzga:174 000 km, az
6rt6kelt iirmii futott km 6rt6ke 313 903 km.

-10

3. Tiir6s/s6riil6s Az 6rt6kelt g6pjirmii bal oldala s6riilt (l6sd fenti
2. fot6)

10

Itrt6kcs6kkent6 korrekci6 iisszesen (7o) -28

piszr1 vA RosI Ou x O nutiwrztr szE MELYGEPJLRUUqz x n nrE x a E csLE sE

6rt6k 960 000
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3.2.2. Suzuki
Jellemz6 fot6

Tov{bbi fot6k az 5.2. mell6kletben

002. Suzuki Ignis

Forgalmi
rendszfm:
KKG O8O

s6 nyilvtintartisba v6tel
tjaz 2006.12.14.

: Zl3DTl484779

ajt6anyag: diesel

fesitm6ny:51 kW
it tiimeg: I 020 kg

ttes tiimeg: I 480 kg
szima vezet6vel: 5

6ra ill6sa: 248 419 km
,yes miiszaki vizsga:

16.12.14.

illapota:80 7o-os

610 000

Referencia hirdet6sekb6l sz6rmaztato tt 
^tl^gar 

2 762 830

Korrekci6s ok Meqiegyz6s Korrekci6s t6ny ez6 (o/ol
l. Aiinlati {r 8
) Futott km A referencia hirdet6sekben szerepl6

fut{steljesftm6nyek fltlaigaz 197 700 km, az
6rt6kelt jirmii futott km 6rt6ke 248 419 km.

-6

3. Gyirtr[si 6v A referencia hirdet6sekben szerepld szgk.-ik
gyrlrtrisi 6ve r6szben 2005 6v.

+2

4. Tii16s/s6riil6s Az 6rt6kelt g6pi6rmii bal oldala korrodilt, s6riilt -8
Ert6kcs6kkent6 korrekci6 iisszesen (7o) -20

Korrigilt 6rt6kmeghatirozhs: (100-20y100 x762830 Ft = 610 264Ft. kerekitve: 610 000 Ft

6rtdk 610 000

p/iszrd vA Rosr oyxorutAt tvztr szEMELvGEpJi RMrivEK E RTE KB E csLE sE

Sor-
szim

Megnevez6s Miiszaki jellenz6k Becsiilt
nett6 6rt6k

rF f)

*fp.

Yryp..*;

M#



1. szimri ti,}.lhzatz Referenciahirdetdsek Suzuki SX4

IIirdet6s forrrisa Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

10838052

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

t0622626

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

10501447

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

r0079310

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

1 074093 1

Haszniltauto.hu
hirdet6sk6d:

t074093r

Jellemz6 fot6

,,

ffi #ffiw
Gvirt6 SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI

Tipus SX4 I.9 DDiS GS SX4 1.9 DDiS GS SX4 I.9 DDiS GS
4WD

SX4 I.9 DDiS GS SX4 I.9 DDiS GS SX4 1.9 DDiS GS

Kivitcl Ferdeh6tti Ferdehitri Ferdeh6tti Ferdeh6tti Ferdehritf Ferdeh6tri

Ailapot Kitiin6 Kitiin6 Norm6l Normil Megkim6lt Kitiind

Futott km 198 057 240 000 250 000 133 000 118 900 102 000

Gvdrtisi 6v 200618 2006lrr 2006t4 2006t9 20t6tr0 2016n0

Uzemanvaq diesel diesel diesel diesel diesel diesel

Henser ii. tart. I 910 cm' I 910 cm' I 910 cm' I 910 cm' I 910 cm, I 910 cm'

Teliesitm6ny 88 kW 88 kW 88 kW 88 kW 88 kW 88 kW

Szill. sz. szima 5 f, ! 5 5 5

Sebess6gvrilt6 manuilis 6 fokozatri manuilis 6 fokozatri manuilis 6 fokozatri manuilis 6 fokozatf manu6lis 6 fokozatri manuilis 6 fokozati

Miiszaki vizsga 2018/10 6rv6nyes 2076n1 2016/8. leirirt 2018/10 ervenYes

F elszerelts6g ABS, ASR, ESP, CD
aut6ridi6, MP3
lej6tszis, fed6lzeti
komputer, elektromos
ablakoh
fiithet6 elektromos
tiikriik, kiinnyiif6m
felni, szinezett iiveg,
fiithetd iil6s

ABS, ASR, CD
aut6r{di6, MP3
lej6tszis, fed6lzeti
komputer, elektromos
ablakok, fiithet6
elektromos tiikriilq
multifunkci6s
korminy

ABS, ASR, ESP,
tolat6radar, CD
aut6r6di6, elektromos
ablakok. fiithet6
elektromos tiikriik,
kiinnyiif6m felni,
szinezett iiveg,
fed6lzeti komputer,
von6horog

ABS. ASR. CD
aut6rriditi,
elektromos ablakok,
ffithetti elektromos
tiikriik.
multifunkci6s
korm6ny fed6lzeti
komputer,
von6horog

ABS. ASR. CD
aut6r6diti,
kihangosft6,
fed6lzeti komputer,
manuilis klima,
elektromos ablakok,
fiithet6 elektromos
tiikrtik, kiinnyiif6m
felni, szinezett iiveg,

ABS. ASR. EPS. CD
aut6r6di6. fiithet6
iil6s, multifunkci6s
korminy,
elektromos ablakok,
fiithet6 elektromos
tii krii k, kulcsn6l kiili
inditris, fed6lzcti
komputer,

Ai6nlati 6r (Ft) 1 349 000 l 099 000 I 200 000 I 350 000 1 490 000 r 499 000
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2. szhmfiti,},l{tzat: Referenciahirdet6sek Suzuki
Hirdet6s forrdsa Haszn6ltauto.hu

hirdet6sk6d:
10841499

Haszniltauto.hu
hirdet6sk6d:

t0835998

Ilaszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

108500s4

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

10790008

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

10056079

Haszniltauto.hu
hirdet6sk6d:

1457778s
Jellemz6 fot6

V;
I

"i ffi;
*&

H
*n
ry

il

&*"

ffiF
t

Gvdrt6 SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI SUZUKI
Tipus IGNIS 1.3 DDiS GLX IGNIS I.3 DDiS GS IGNIS 1.3 DDiS GLX

AC
IGNIS 1.3 DDiS

GLXAC
IGNIS I.3 DDiS GS

AC
IGNIS 1.3 DDiS

GLX
Kivitel Ferdehftri Ferdehitri Ferdehitrl Ferdeh6tri Ferdehftri Ferdehitri
Allapot Norm6l Norm6l Megkim6lt Kitiin6 Norm6l Normil

Futott km 234 000 222 000 140 000 150 000 246 470 r93 721
Gv6rtdsi 6v 2005 2005t4 2006tr0 2006tr 200st6 2005/5
Uzemanyag diesel diesel diesel diesel diesel diesel

Henger ii. tart. I 248 cm' I 248 cm' I 24E cm' I 248 cmr I 248 cm' I 248 cm'
Tel.iesitm6ny 5l kw 5l kw 5l kw 5l kw 5l kw 5l kw

5z6ll. sz. szrima f, 5 f, 5 5 5
Sebess6gv6lt6 manuilis 5 fokozatri manurilis 5 fokozatrl manu6lis 5 fokozatri manurilis 5 fokozatri manuilis 5 fokozatri manu6lis 5 fokozatri

Miiszaki vizssa 2017 201712 2018/ll 2018 20t7t8 2018
tr'elszerelts6g ABS' inditisgdtl6,

centrh|r;hr,
sebess6gfiig96
szervokorm6ny, CD
aut6ridi6, szinezett
iveg, fed6lzeti
komputer, elektromos
tiikiir, pliiss k{rpit,
elektromos ablak eliil

ABS, inditisg6tl6,
centrLlzir,
szervokorminy, CD
aut6rddi6, elektromos
tiikiir, elektromos
ablakok, szinezett
iiveg,4 hangsz6r6,
HiFi

ABS, indftrisgftl6,
centrAlr;ir,
szervokorminy, CD
aut6ridi6, elektromos
tiikiir. elektromos
ablakok" szinezett
iiveg, manuilis klfma,
vehir krlrpit, frissen
szervizelve

ABS, inditdsgdtl6,
centrillzir,
szervokorm6ny,
manu{lis klfma,
elektromos tiikiir.
elektromos ablakok,
szinezett iiveg, , 4
hangsz6r6, HiFi

Multim6dia,
navigici6, HIFI,
elektromos ablak
eliil, ESP,
centrfilzhr,
von6horog,

ABS, indftfsgitl6,
centrllzhr,
szervokorminy,
velfr k{rpit,
elektromos ablak
eliil, szinezett Iveg,
von6horog, , CD
aut6rddi6,
garizsban tartott

Aiinlati 6r (Ft) 780 000 649 000 899 000 899 000 630 000 720 000

r 762 830

pliszT) yA Ro sI oyrAnutit ryzlr szEMELy GE pJ.,ikMuvnt< EnrExn n csLE sE



4. Osszefoglalis

Jelen 6rt6kbecsl6s a 2013. jrinius 30.-rin megsziint, Priszt6 Kisters6g Tiibbc6lri Tiirsul6srit alapit6
rinkorm5nyzatok kozos tulajdoniiban l6v5 k6t darab szem6lyg6pkocsi aktudlis forgalmi 6rt6kbecsl6s6t

tartalmazza.

Az drtdkbecslds tervezettfelhaszndldss: a jdrmiivek val6s drtikinek megdllapitdsaegt esetleges

drtdkesitds ciljdbdl

A helyszini szeml6n estetdben meg6llapithat6 volt, hogy a g6pj6rmiivek iizemk6pesek, koruknak
megfelel6 ritlagos mtiszaki 5llapotban vannak.
A Suzuki SX4 esetdben a karossz6ridn tobb kisseb s6riil6s lithat6. Fontos koriilm6ny m|g az

6tlagost6l l6nyegesen magasabb fut6steljesitmeny, illetve azat€,ny, hogy a forgalmi enged6ly

6rv6nyess6ge a helyszini szemle napj6n lejdrt.

A Suzuki Ignis mtiszaki 5llapota 6tlagos, de a karossz6riSn, tobb helyen kezd6d6 korr6zi6 nyomai

l6that6k.

Az 6rt6kel6s piaci osszehasonlit6 m6dszer felhasznrillsrival tort6nt.

A meghat6roz6 m6dszer a hasonl6 jellegii, jellemz6en azonos mtiszaki param6terekkel 6s 6llapottal

rendelkezri, piacon hozzhflrhetoj5rmiivek 5rait vette alapul, ezeket t6ritve el a j6rmiivek

fut6steljesitm6nye, param6terei, kora, feszerelts6ge, stb., alapj6n az lrt€kelt jirmijellemz6i szerint.

A figyelembe vett inform6ci6kat az lrt1kelt g6pj6rmrivenk6nt referencia trlbldzatokban foglaltuk
6ssze.

A g6pjdrmtivek meg6llapitott 6rt6k6t az 6rt6kel6si bizonyitv6ny tartalmazza.

Salg6tarj6n, 2016. november 23.

Vimos Tibor
iigyvezet6



5. F6nyk6pmell6kletek
Suzuki SX4
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elldkletek Suzuki

PASZTI VA RzSI ONKORM/|IryZAT SZEME LYGE PJLRMUVEK E RTE KB EC SLESE
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6. Egy6b mell6kletek
6.1. Megbfzis

PASZTd VAROS I oN xonnnANYZAT
p",i] 3060 P6szt6, Kolcsey F. u" 35.
ffi [06-32J 

*460-753; *460 155
Fax: [06-32] 460-918
u^ - nia i I : f-o lu rti @ p,ir;z.t-ri.l t u

Ikfzrt6sz:irn: 5895- I i20 I 6.

Ugyintdzri: Mdsziros SAncior
'l elclbn: A6-32- 460-090

VA IV{O$TECH Szal<6rtiiiroda K{t.
3t$$ Salg6tarjrin, llamjanich rit 108-

va rnos. srakcrtoi rcrcla(n)g ln a i l.co m

T'isztclt Ydrmos tr'ilior!

T{rrgy: Mcgrendelds

Az iigi'intiziivel ttiltdnt tclel'onegycztetdsre hivatkozva meglendelem 6rrtiil a 201i. jinius 30-dn
nregsz-iint. P5szf6 Kisterseg "l"ribbcdlfr Tdrsul6sit alapft6 6nkonrrinyzatok k<tz0s tula.iclorrriban

| 6vii szcme I ygipj drmtivek rniiszaki irtikbecslisCt.
t. A gcpj:lrrniivek fonlrlsabb :rd*(ai :

l.l &t-:tttt 8X4
Cyirtdsi dve ?006, rcndszirma KKC-0 19. lirlgalnii cngeddly sz-1nt:r CDB6034. hengertil-
{artalnta l9l0 ctn'. {cl.icsltrninyc 88 KW. hajtdanyaga diesel. Mr"iszaki dlverrycssigi ic{ii:

2016.1l^18. A-idrnrii telephelye:3060 Pdszrir, Kdlcsey l;. Lr. 35.

1.2. Suzuki lgib
Gyri{6si dve 2006, rendsziinra KKG-0{i0, {brgalnri cngcdily szrlnra l-lT 98397, }rengcriir-
tartahna 1248 cmr" teljesitr:rdnye 5l KW. lrajt6anyagtr dicsel. Mt'rszaki 6n€nyessdgi idii:
2016.1?.14. A jrirrnii telcphelyc: if]41 Ilihalom" AranyJ. ?la.

!ll6l'e esveztetelt rd6non{ alqtrjiiti. :St1-dnl1g!.i060 1'6s,tl6' Kiilcs

Er,:glgdCle_gzdkbCl:g&_Az dfidkbecslisekct 5 - 5 pdlddnyban, fi'lzve^ szines *€nyk6pekliel kdrent

elkesz-iteni.
Teljesit6si h:rt*riclii: A rnegrcndclds elcktronikLrs titvdtclct kdvetdcn 5 tnunkanapori belill, a

rrrcglcnde16 lelephclycn Atadva.

V:iltuit*si dfjr Brtttd 1f1.000.- FtigdpjiLnril, iissz.esen 60.{}$l},- l:1. azaz hatvanezer forirrt. A
hillz,ctes az irtdkbecsldsck 6s a szdnrla artvitel€t kcivet6en li urutikatraporr beiiii 6tutaliissal

tiirlenik,

llisztd, 20 16. november I5.

A l<otclez-ettsigvillal6sl el lenjcgyz.cnr ;

Ilrisz.tir, 20 I (r. novelrrirer I 5,
1,

.--1 l ' :- i.
':d,....r.t. ii 4..{- -lq t r, t i., i{.

" "t .,' 
.luhiiszrrc Must6 Mdlia

k ]i\_/"'l
I

lliimsticli Gibor
polgarnrcster



6.2.Forgalmi enged6ly misolat KKG 019 Suzuki SX4
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6.3.Forgalmi enged6ly misolat KKG 080 Suzuki Ignis
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Sz6mla ki6llit6 adatai:
N6v: Ger-S6n Auto Kft.
Cim: 3060 Pdszto, Fo rlt 149.

BankszimlaszAm: 11741024-20032283-00000000
Ad6sz6m: 23797699-2-12

EU ad6sz6m:

Cegbejegyz6si szdm '12-09-007809

Fax,

Vev6 adatai
N6v:
Cim.
BankszdmlaszAm:

Ad6szAm:

EU ad6szim:

i Tel:

i E-mail:

I wuo'

Sz6mla eredeti 1. p6ld6ny
Munkalap sz5ma: 5476

SZAMLA
Km. 6llis: 313512 Alvazszim: TSMEYA61500135330

PAszro vARosr OlrxonmAruvzer
3060 P6szt6, KOLCSEY UTCA 3s

111. oldal
Rendsz6m: KKG019

FIZETES M6DJA

Atutales
Megnet.ta;-
Munkaszdm / Cikksz6m

TELJESITES KELTE
2015.09.29.

SZAMLA KELTE
2016.09.29.

SZAMLA ESFD€KESSEGE
2016.10.07.

SZAMLA SZAMA

5583

SZJMTSZ Menny. M.e. Nelt6 e.ar Neil6ert. AFA%
Brult6 ertek

AFA 6rt. HUF

Munkafolyamatok

STABILEATOR KAR FS SZILENT CSERE
5476

LENG6KAR CSERE

KORMANYKEREX IE ES FELSZERELEE

Munka ossze$en

Anyag

LENG6KAR
45201 -54120

PATENT
351 53-75H00

STABILIZATOR KAR
42420.80J000

STABILEATOR TARTO
42431 -79J00

l&6T4V,t
10574082

Aru osszesen

71-211

71-211

71-211

1,500 6ra

1,000 6ra

1,000 6ra

1,000 DB

1,000 DB

2,000 DB

2,000 DB

2,000 D8

3 650,00 5 475,00

3 650,00 3 650.00

3 650,00 3 650.00
" liiisoo

52 660,34 52 680,34

831,00 831,00

12 519,99 25 039,98

2 359,04 4 718,08

39,10 78,20
- -._BJ 34teo

Nettd

Sz5mf a iisszesen: 
- *** 

gO 112,460

Kerekit6sek: o'40

Nett6

1478,25 6 953.25

985,50 4 63s,50

985,50 4 635,50

s +ab)d to iii,x

27,0/o

27,V/o

77,V1:

27,8/o

27,e

27,8/o

27,C/o

27,ek

14 223,69

224,37

6 760,79

1273,48

21,11

)r5oa;sa 
--

Arn

66 904,03

1 055,37

31 800,77

5 991,96

99,31

aos BFii+

Brutto

irtdA6025 953,09

-0,09 0,31

Arn Brutt6

Fizetend6:

azaz egyszdzhuszonkett5ezer-hetvenhatHUF

Afa bont6s

Az 6ltalunk elvegzett munka megfelel6, a felhaszndlt alkatrdsz (ek) rendeltet6sszer( haszn6latra alkalmas (ak)' Az

etuegzett munk6;6rt, a vAllat6si siab6lyzatban leirtak szerint j6t6ll6st v6llalunk. A mtiszaki vizsgdra val6 felk€sz.it6s a

kif1{gesztett drjegyz6k szerinti munkikat foglalja magaba. A,g€pkocsit javitott dllapotban. a leaddrskor " vallalesi

szeiz-6desben d rdizitett felszereltsdgben, a szamlen szerepl6 tetelekkel kiegOszitve etvettem.

96 123

Ad6alap (nett6 dsszeg) Ad6

96 123 25 953

KOSZON J U K, HOGYM I N KET VALASZTOTT!!!

A sz6mla ki6llitoja:

i,::-1 ; .'i'1

Az elso eredeti p6ld6nyt drtvettem:

ft#/

25 953

{ier*$*rl F,tet* S(fi
lilJ; Btbl$i'

l:*is;.;*b;r'.lr :l;i.r : t I r'.r l'
{t1tlr;;q:irlr: 'i ;{,:f}t}c I -

I '{.i',} {x!'71{}i:"

P" H.

122076

27%

Ka'rziia{l€f2ii(asK{l a.irl;rtlZlt6cra3s:ofi?Qre tel {116-'1iz!,{l}"1tj1l5tar:(iai' 1g-ii'u i ri irail. irdins(*{'i'1as irri l"teb nitpl/i't!$! !ili!::' hr !

i:

ii
Ii



SUZUKI SX4 SZEMELYGEPKOCSI 6rt6kesit6s6b6l terv--e--zh-e16 -ti-.n lg.h.. .............i t. sz6m0 mell6klet

Teriilet N6pess6g (fO)

2013.01.01.
R6szesed6s

lak6n6pess6g
Javitis 15

telepiil6s
960 000 Ft 30 000 Ft 122 076 Ft 6nkorminyzatok

16szesed6se

Teleptil6s neve
31888 Yo 20663

R6szesed6s
Ert6kbecs6s
26 telepul6s

15 teleptil6s Osszesen
Als6told 258 0,8091% 1,2486% 7 767,2 Ft 242,7 Ft 1 524,3 Fl 6 000,2 Fl
B6r 388 1,21680/o 0,0000% '11 680,9 Fl 365,0 Ft 11 315,9 Fl
Bokor 128 0,40140/o 0,6195% 3 853,5 Ft 120,4 Ft 756,2 Ft 2 976,8 Fl
Buj6k 2145 6,72670/o 0,0000% 64 576,0 F 2 018,0 Ft 62 558,0 Fl
Cs6cse 936 2,9353% 4.5298o/o 28 178.6 Ft 880,6 Ft 5 529,8 Ft 21 768,2 Fl
CserhAtszentiv6n 144 0,45160/0 0,6969% 4 335,2 F 135,5 Ft 850,7 Ft 3 349,0 Fl
Ecseg 1 198 3,7569% 5,7978% 36 066.2 Ft I 127,1 Ft 7 077,7 Ft 27 861,4F1
Egryhdzasdengeleg 502 1.5743% 0,0000% 15 112.9 F 472,3 Fl 14 640,6 Fl
Erd6k0rt 541 1,6966% 0,0000% 16 16 t,U t 509,0 Fl 't5 776,0 Fl
Erd6tarcsa 569 1.78440/o 0,0000% 17130.0 F 535,3 Ft 16 594,6 Fl
Fels6told 147 0,4610% 0,7114% 4 425,5 Fl 138,3 Ft 868,5 Ft 3 418,7 Fl
Gardb 55 0,1725% 0,26620/o 1 655,8 Fl 51,7 Ft 324,9 Ft | 279,1F1
H6halom 990 3.10460/o 0,0000% 29 804,3 F 931,4 Fl 28 872.9 Fl
Jobbdgyi 2142 6,7173% 10,3664% 64 485.7 Fl 2 015,2 Ft 12 654,8 Ft 49 815,7 Fl
Keil6 1538 4.8231% 0,0000% 4A 3Q2,1 ? 1 446,9 Fl 44 655,1 Fl
Kisbdgyon 441 1.3830% 0,0000% 13 276,5 Fl 414,9 Ft 12 861,6 Fl
KozArd 178 0,5582% 0,8614% 5 358,8 Ft 167,5 Ft 1 051,6 Ft 4 139,7 Fl
Kutas6 'l'15 0,3606% 0,5566% 3 462,1 F 108,2 Ft 679,4 Ft 2 674,5 Fl
Mdtrasz6l6s 1 566 4,9109% 7,5788% 47 145,0 F 1 473,3 Ft I 2s1,9 Ft 36 419,9 Fl
Palotds 1641 5,1461% 0,0000% 49 402,9 Fl 1 543,8 Ft t7 E59,1 Fl
P6szt6 9454 29.6475o/o 45,7533% 284 616.2 Ft 8 894.3 Ft 55 853,8 Ft 219 868,1 Ft
Szarvasgede 409 1,2826% 1,9794% 12 313,1 Ft 384,8 Ft 2 416,4 Ft 9 512,0 Ft
Szir6k 1 168 3.6628% 0,0000% 35 163,1 Ft 1 098,8 Ft 34 064,2 Fl
Szurdo@0spoki 2005 6,2876% 9,7033% 60 361,3 Ft 1 886,3 Ft 11 845,4 Ft 46 629,5 Ft
far 1928 6,0462% 9,3307% 58 043.2 F 1 813,8 Ft 11 390,5 Fr 14 E3E.E Ft
Vanyarc 1302 4,0830% 0 39 197,2 Ft 1 224,9 Ft 37 972,3 Ft

100,0000% 100,0000% 960 000,0 Ft 30 000,0 Ft 122076,0 Ft 807 924.0 Fl



Peszt6.2017 . ianudr 02.

l\il6szdros Sandor



SUZUKI IGNIS s-?g.n_elygfph_o_-e_qi frt-6kes[!6s6b6_] te_rvezhet6 bev6telek
2. szimu mell6klet

Mutat6k
2013. janudr 1 Gtipj6rmfi becsti lt 6rt6ke Ert6kbecsl6s Onkorm6n

Telepill6s neve
Lak6n6pess6g

szAma (f6) R6szesedds

lak6n6pess69 alapjrin
610 000 Ft

30 000 Fl 580 000 Ft
Pdsztdijdr6s 31 888 R6szesed6s 16szesed6se
Als6told 258 0,8091% 4 935,4 Ft 242,7245 F 4 692,6744 Fl
B6r 388 1,21680/0 7 422.2 Ft 365,0276 F 7 057,2002 F1

Bokor 128 0,4014% 2 448,6 Ft 120,4215 Fl 2 328,1485 F
BujAk 2145 6,7267% 41032,7 Ft 2 018,0005 F 39 014,6764 Ft
Cs6cse 936 2,9353% 17 905,2 Ft 880.5820 F 17 024,5861Ft
Cserhdbzentiv6n 144 0,4516Yo 2754,6 F1 135.4742 Ft 2 619.1671 Ft
Ecseg 1 198 3,7569% 22 917.1 Ft 1 127.0697 F 21790.0151 Fl
Egyh6zasdengeleg 502 1,5743% 9 603,0 Ft 472,2780 F I 130,7075 Ft
Erd6Kirt 541 1,6966% '10 349,0 Ft 508,9689 F 9 840,0652 F
Erd6tarcsa 569 1,7844% 10 884,7 Ft 535,3111 Ft 10 349,3477 Ft
Fels6told 147 0,4610% 2 812,0 Ft 'r38,2965 Ft 2 673,7331 Fl
Gardb 55 0,17250/o 1 052,1 Ft 51,7436 Ft 1 000,3763 Fr
H6halom 990 3,1046% 18 938.2 Ft 931.3848 Ft 18 006,7737 Fr
Jobb6gyi 2142 6,7173% 40 975,3 Ft 2 015,1781 Ft 38 960,1 104 Ft
Keil6 1538 4,92310/o 29 421,1 Ft 1 446,9393 Ft 27 974,1596 F
Kisb6gyon 441 1,3830% 8 436,1 Fr 414,8896 Fr 8 021.1992 F
KozArd 178 0,5582% 3 405,0 Ft 167,4611 F 3 237,5815 F
Kutas6 115 0,3606% 2 199,9 Ft 108,1912 Fl 2 091,6959 F
Mdtrasz6l6s 1 566 4,91090/o 29 956,7 Ft 1 473,2815 F1 28 483,4420 F
Palotds 1641 5,1461% 3't 391,4 Ft I 543,8409 F1 29 847.5916 Ft
P6szt6 9454 29,6475% 180 849.8 Ft 8 894,2549 F 17'1 955,5946 F
Szarvasgede 409 1,28260/o 7 823,9 Ft 384,7842 F 7 439.1621Fl
Szir6k 1 168 3,6628% 22 343,2 Ft 1 098.8460 F 21 244.3552 Fl
Szurdokptspdki 2005 6,28760/0 38 354,6 Ft 1 886,2895 F 36 468,2639 Ft
Tar 1928 6,04620/o 36 881.6 Ft 1 813,8485 F 35 067.7371 Ft
Vanyarc 1302 4,0830% 24 906.5 F 1 224,9122 F 23 681,6357 Ft

't00,0000% 610 000.0 Fl 30 000.0000 Fl 580 000,0000 Ft

M6szSidSaiiac;;


