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JEGYZ6KONYV

K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozs6g 6nkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek 2017. augusztus 31. napj6n
megtartott til6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istviin Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservril gy i Zolthn Barnab6s

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pviselS
k6pviselo
k6pvisel6

Taniicskoz6sijoggal rdszt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Sirak), Attila polgiirmester ktiszontotte a megfelenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koziil
mindenki meglelent, a testiilet hatirozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a

k6pviselok egyetdrtenek-e, van-ejavaslat tov5bbi napirendi pont felv6tel6re.
A k6pviselo-testtilet egyhangirlag elfogadta a meghfv6ban foglalt napirendet.

Nanirend

l. Javaslat iskolakezd6si trimogatSs megrlllapit6srira
Eloterjeszto: Siraky Atti la polg5rmester

2. Javaslat 6vod6s 6s 6ltal6nos iskolis gyerekek szhllitistra
Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

3. Javaslat hatirozat meghozatalfira a Cserh6tszentiv6n kozs6g telepiil6sk6pi arculati k6zikonyve
6s teleptil6sk6pi rendelet elk6szit6s6re
ElSterjeszto: Siraky Attila polgdrmester

4. Javaslat a kistelepti16si cinkorm6nyzatok alacsony osszeg[i fejleszt6sdnek tSmogat6sa
felhaszn6liis6ra
Eloterjesao: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

Siraky Attila polg5rmester

5. Egyebek

l. Napirend

Javaslat i skol akezd6si timogat6s megdl lapft6srlra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Siraklz Attila polg5rmester javasolta, hogy az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad5sok enyhit6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezd6si t6mogat6ssal segits6k az drintett csal5dokat. Ismertette a tavalyi
t6mogat6si cisszegeket.

2017.6vre a iavaslata a kovetkezo
5.000 FYfo

10.000 Ft/fo
20.000 Ft/fo
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javasolja kifizetni a menetrendszerintij6rat b6rlet iir6t havonta 2.500 Frig, tov6bb6 aki nem

menetrendszerinti j6rattal jrir ( Holl6ko, Cs6cse ) csal6donk6nt maximum 2.500 Ft/h6
tSmogat6st javasol figy, hogy csak a 201712018-as tan6vben lehessen azt drv6nyesiteni, utSna

nem.
Ebben a tandvben van egy egyetemre felv6telt nyert tanul6 is, ot egyszeri 30.000 Ft-tal
javasolta tiimogatni.
K6rte a j elen l6vok 6 szrev6telei t, hozzisz6lilsait az el h an gzottakkal kapcso latban.

Cserhitszentiv{n Ktizs6s 6nko K6nvise16-testiilet6n ek
62 I 20 17 .(V lII.3 1.) szi[lqf hatirozatt
A 2017 2018-as tan6vre nyrij tand 6 iskolakezd6si timogatisokr6l

Cserl-r6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet ugy hatirozott, hogy a 201112018-as tan6vre a csalSdok iskoliiztat6ssal
kapcso latos ki ad6sai nak enyh it6s6re, az ali.}bi t6mogat6sokat b iztos fd a:

Ovod6sok 5.000 FYfo
Altal6nos iskol6sok 10.000 FVfo
Koz6piskol6sok 20.000 Ft/fo
Felsofokri oktat6si int6zm6nybe j6r6k ( foiskola, egyetem ) 30.000 Ft/f6

aut6busz b6rlet megvitsbrlilsbhoz - azon tanul6k rdszdre, akiket nem az

Onkormrinyzati busz sziilit Piszt6ra az iskol5ba, vagy nem P5szt6ra jir
menetrendszerinti j6rattal iskol6ba. Aki nem menetrendszerinti j6rattal j6r (

Holl6ko, Cs6cse ) csal6donkdnt maximum 2.500 Ft/h6 t6mogat6st 6llapitanak
meg.

szeptember l-t6l - 2018. jrinius 15-ig. ), kdsobb nem.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazta a polg6rmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a

k6pviselo-testiilet dont6s6rol 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: folyamatos
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

A polg6rmester e napirenden beltil javasolta megt6rgyalni az 6vod6s 6s 6ltalinos iskokls gyerekek

6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny6t, ugyanis ezt a k6pviselo-testiilet egy tan6vre Sllapitja meg, p6nztigyi

helyzete fiiggv6ny6ben.

Siraky Attila polgrirmester az elozo 6vekhez hasonl6an a 201712018-as tan6vre 25%o-os 6tkez6si

tdritdsi dijkedvezm6ny meg6llapit6s6t javasolta a K6pviselo-testiiletnek.

A K6pviselo-testiil et tagj ai egyet6rtettek a pol g6rmester j avaslatSval.

A K6pvisel6-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal -, az alitbbihathrozatothozta:

Cserhrltszentiv6n Ktizs6g 6nkorm:inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
63 12016.(YllI.26.) szimi hatirozata
6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny megillapitisri16l

J

A kdpviselo-testiilet tagjai egyetdrtettek a polgrinnester 6ltal elmondottakkal, 6s t6mogatt6k azt is,
hogy csak a201712018-as tandvben lehessen azokat 6rv6nyesfteni,

A k6pviselo-testi.ilet egyhangtilag - 5 igen szavazatlal - az ali$bihatirozatothozta'.



Cserh6tszentivSn Kozs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testtilete ugy hatirozott, hogy a
201712018-as tan6vre a Cserhiitszentivrlni 6vodrls ds iiltal6nos iskol6s gyerekek rdszdre
25oh-os 6tkez6si tdrit6si dijkedvezm6nyt Sllapit meg.

A k6pvisel6-testi.ilet felhatalmazta a polg6rmestert, hogy az oktat6si int6zm6nyeket
trijdkoztassa a k6pviselo-testiilet dont6sdrSl, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket
tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polgdrmester

2. Napirend

Javaslat 6vodi4s 6s 6ltal6nos iskol6s gyerekek sziilititsira
Eloterj eszto: S iraky Atti Ia polg6rmester

Siraklz Auila polgdrmester tilekoztatta a k6pviselo-testi.ilet tagjait, hogy ebben a tan6vben is
biztosftani kell az 6vod6s 6s 6ltal6nos iskol5s gyerekek sziillitisifia PSszt6i oktat6si int6zm6nyekbe. Ez
kotelez6 feladata az onkorm6nyzatnak. Cserh5tszentiv6nnak aPhsztoi 6ltalSnos iskol5val van 6rv6nyes
meg5llapod6sa, de azidej616 6vod5s gyerekeket is sz6llftani kell. A KLIK csak az r{ltal6nos iskol6ba
j6r6 gyerekek utaztat6s6t trimogatja abban az esetben, ha legalSbb hat 5ltalinos iskollba jrir6 gyerek
veszi ig6nybe a szolg6ltatSst. Besz6lt Bokor polg6rmester6vel 6s igy egyeztek meg, hogy egyiitt
felv6ltva kdt teleptilds falugondnoka szilllitja a gyerekeket. A kdt telepiildsrol sincs meg a sziikseges
hat fo. Szerinte ez a megold ds azert is j6, mert a falugondnokuk Bokor ol jhr, ds igy reggel tudja is
hozni a bokori gyerekeket. Ez is megtakarit6st jelent, hiszen nem kell mindennap Piszt6ramenni.

K6rte a k6pvi se lok 6szrev6tel e i t, hozzisz6l6sait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A k6pv i s e I o-te stii I et tagj ai e gyet6rtettek az elhan gzottakka l.

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazaltal - az alibbihathrozatotho4a:

cserhftszentivin Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
6412017 .(YlIl. 3l.l szimfi hatirozata

^z 6ltal6nos iskolis gyerekek oktat6si int6zm6nybe ttirt6n6 utaztatisfuval
kapcsolatban

Cserh5tszentiv6n K<izs69 Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint d<intdshoz6
testtilet rigy hathrozott, hogy a 2017/2018-as tan6vben Bokor Kozs6g
Onkormrinyzatilal k<izcisen, meg6llapodris alapj6n biztositja az 6vod5s 6s 6ltalfnoi
i sko I 6s gyerekek utaztat6s6t a P isztoi oktat5si i nt6zm6nyekbe.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a megSllapodds alilirhsbra, 6s a
tov6bbi sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: drte lemszeni
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

3. Napirend

Javaslat hatirozat meghozatalirra a Cserh6tszentiv6n kozs6g teleptil6sk6pi arculati k6zikcinyve 6s
telepi.il6sk6pi rendelet elk6szit6s6re
Eloterjeszto: Siraky Attila polgrirmester
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Sirakv Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesz6st (1. szfmri
mell6klet) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, iittanulm6nyozhatta. Jogszab6ly irja elo, hogy a

telepiil6seknek meg kell alkotniuk a teleptil6sk6pi rendeleti.iket. A napirendi ponthoz kiilonosebb

hozzbfizni val6ja nincs, hiszen a kikiildott anyagot mindenki 6ttanulm6nyozta.

K6rte a k6pviselok hozzisz6ltsait a napirendi ponttal kapcsolatban'

A k6pviselok rdsz6r6l egy6b 6szrev6tel, hozzbszolils nem hangzott el.

A k6pviselo-testtilet egyhangLilag - 5 igen szavazallal - az alilbbihatirozatothozta'.

Cserhitszentivf n Ktizs6s 6nkorminyzata K6rrvisel6-testiilet6nek
65/2017.(V[I.3 1.) sz:lmri hat6rozata

CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete dontott

Cserh6tszentiv6n Kozs6g teljes igazgatisi tertiletdre kiterjedo telepiil6sk6pi arculati

k6zikonyve 6s telepiil6sk6pi rendelete elk6szit6s6rol.

A telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv 6s telepiil6skdpi rendelet c6lja a telepiil6s
jellegzetes 6s 6rt6kes arculatiinak meg6v6sa, kialakitSsa, illetve azepitett 6s term6szeti

kornyezet egys6ges v6delme.

A teleptil6sk6pi arculati kdzikonyv 6s teleptil6sk6pi rendelet vSrhat6 hat6sa az epitesi

beruh5z6sok jellegzetes teleptil6sk6pbe tort6no illeszt6se, illetve az 6rt6kes term6szeti

6s 6p(teu kornyezet meg6v5sa.

A Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgdrmestert a tov6bbi szi..iks6ges int6zked6sek

megt6tel6re

Hat6rido: folyamatos
Felelos : Siraky Atti la polg6rmester

dr. Turza Csaba lozsef jegyzo

4. Napirend

Javaslat a kisteleptil6si cinkorm6nyzatok alacsony osszegti fejleszt6s6nek t5mogatrisa felhasznSlSsSra

Eloteriesa[qiNagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polgSrmester elmondta, piiyhzat kertilt kiiresra a kistelepiil6si <inkorminyzatok alacsony

osszegti fejlesztdseinek t6mogat6s6ra. A phlyhzati kiir6s tartalmazza, hogy az onkorm5nyzatok mire

ig6nyelhetnek t6mogat6st, a polg6rmester ismertelte ezt a jelenl6vok r6sz6re.

Titjdkortafia tov6bbS arr6l is oket, hogy ez lakoss5gsz6m szerinti t5mogat5s, melynek alapjSn

Cserh6tszentiv6n telepiilds eset6ben a tSmogat6s tisszege legfeljebb 750.000 Ft.

Javasolta, eztazosszegetazonkorm6nyzat tulajdon6t k6pezo Hunyadi rit egy r6sz6nek karbantart5s6ra

fordftsS'k.

K6rte a k6pviselok 6szrev6teleithozztrszolirsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet egyet6rtett a polg6rmester rir javaslat6val, 6s egyhangrilag - 5 igen szavazattal -
az alilbbi hatbr ozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkormf nvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
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,,Kisteleptil6si tinkormAnyzatok alacsony iisszegii fejleszt6s6nek timogat6sa"
p 6ly 6zat beny rij t{srl 16l

Cserh{tszentivfn Ktizs6g 6nkorm6nyzata Klpvisel6-testiilete, mint dcjnt6shoz6
testiilet figy hatbrozott, hogy piiyinatot kiv6n benyrijtani a 201J. evi Kvtv. 3.
rnell6klet II. 12. pont szerinti kistelepiil6si tinkorminyzatok alacsony tisszegii
fejleszt6s6nek timogatdsira, az tinkormhnyzat tulajdoniban l6v6 Hunyadi ut"ca
egy szakaszf nak karbantartisdra.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a piiyizat benyrijt6srira ds a
toviibbi sztiksdges int6zkeddsek megt6tel6re.

Hatdrido: 2017. szeoternber 7.
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

5. Napirend

Egyebek

Egy6b t6j6koztatSsok

Siraky Attila polgrlrmester az alt$biakr6l tajeko^atta a kdpviseld-testiiletet.

F Marosv6ri Imre ds Marosv6ri Imr6nd Budapesti lakosok, akiknek Cserhdtszentiviinon a Dob6
utca I . szdm alatti ingatlan van a tulajdonukban. Az ingatlanuk melletti 263 hrsz-t tt
onkorm6nyzati tulajdon, melyre 6k kokerftdst 6pitettek. A tertiletet ftjldm6ro kim6rette,
melynek alapj6n meg lehetett bizonyosodni arrol, hogy val6ban a k6kerit6st kozteriiletre
6pitettdk. A polg6rmester lev6lben kereste meg oket, hogy SllftsSk vissza az eredeti 6llapotot
az lrintett ingatlanon. Erre azonban nem hajland6k.

Naglznd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo javasolta, hogy k6rjen az cinkorm6nyzat birtokv6delmet.

Bal5s lstv5n Andr6s kdpviselo szerint ezt mindenkdppen rendbe kell tenni, vissza kell dllftani az
eredeti 6llapotot k6kerit6s n6lki.il.

B6n},ev Zsolt k6pviselo szerint is rendezni kell ezt aztttal kapcsolatos viti{t.

A k6pviselo-testtilet tagiai egyhangrilag egyet6rtettek abban, hogy ezt a vit6s k6rd6st mindenk6pp
rendezni sztiksdges, ezert figy hatilroilak, hogy birtokv6delmet kdrnek. Ennek lebonyolft6Jr;
felk6rt6k az aljegyzl asszonyt.

A k6pviselo-testtlet egyhangilag - 5 igen szavazattal az alSbbihatdrozatothozta:

Cserh{tszentivin Ktizs6s Onkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
67 /2017 . (Ylll.3l.\ szhmrt hafiir ozata
bi rtokv6delmi eljr{ r6s kezdem6nyez6s6vel kapcsolatban

Cserh5tszentiv6n Kcizs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testtilet tgy hatirozott, hogy. a263 hrsz-i [t mellett ldv6, kozteriileten 6ptilt kokerit6s
miaff Cserh6tszentiv6n Onkormiinyzata birtokv6delmi elj6rrlst 'kezdemdnyez

Marosv6ri Imre 6s Marosv6ri Imr6n6 1173 Budapest, Fcjldmrives u. 10. lll12 szim
alatti lakossokkal szemben, kialakult vit6s k6rd6s rendez6s6re.
A kdpviselo-testtilet felhatalmazta az aljegyzot, a tovSbbi sziiksdgesint6zked6sek
megt6tel6re.
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Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

D Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg),zo tilekoztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy a fogorvosi

,gy"l.t bttos(trlsa valamennyi teleptildsi onkormiinyzatnak kotelezo feladata, teh6t minden

onkorm6nyzatnak gondoskoinia kell errol az elliltlsrol valamilyen form6ban. Lev6lben

megkereste a Sal[OtarjSn 6s T6rsdge Onkorm6nyzatainak Tilrsul6s6t, hogy az eltaluk

biztosftott fogorvosi tigyeleti ell5t6shoz szeretn6nk csatlakozni. Viilaszukban arr6l

t1j1koztattak, irogy 2018. Janu6r l-tol 6ll m6dukban elfogadni a csatlakoz6si k6relmiinket.

T"i,1koztattat a.iOt is, htgy a feladatell6t6s 2018 janu6r 1-j6tol tdrt6no biztosit5s6ra

kozbeszerzesi elj6r6st kell lefolytatniuk, ez6rt az onkormilnyzatok iiltal fizetendo hozzilirdbs

osszeg6rol csak az elj6r6s lefolytat6s6t kovet6en, illetve a T6rsul6s 2018. 6vi k<ilts6gvet6s6nek

elfogad6sa utrln tudnak tiljekoztathst adni. Javasolta, hogy dontson a k6pviselo-testiilet arr6l,

nogf ZOl8. januiir 1-tbl sz6nd6kdban 6ll csatlakozni - a fogorvosi i.igyeleti ell6t5s

biztosit5s6ra - a Salg6tarjSn 6s Tdrs6ge 6nkorm6nyzatainak T6rsul6sdhoz.

A k6pviselo-testiilet egyet6rtett az aljegyzojavaslat6val, 6s egyhangirlag -5 igen szavazaltal - az

al 6bb i hathr o zatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testtlet6nek
6812011 1.) szimri h

a fogorvosi iigyeteti elldtdssal kapcsolatban

Cserh6tszentivrin Kozs{g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testiilete kifejezi azon sz5nd6k6t,

hogy a fogorvosi tigyeleti ell6t6s biaosit6s5ra 2018. janu6r l-tol - Feladat-ell6trisi

szJizodes alapj5n - lsatlakozni kiv6n a Salg6tarj6n 6s T6rsdge Onkorm6nyzatainak

T6rsul5s6hoz.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgtrmestert a tov6bbi sztiks6ges int6zkeddsek

megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Hegediis P5l polg:irmester

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

aktfv r6szv6telt, s az iil6st bez5rta
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Cserh6tszentiviln Krizsdg Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiviin. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I : csivan.korjegyzoseg@gmai I.com.

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi onkormiinyzatair6l szolo 20ll.6vi CLXxxIx. torv6ny 45. g-dban foglaltak
alapjfin Cserh6tszentivSn Ktizs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiiletdnek iilds6t

2017. 31. nanidn ( csii rttiktin ) orara

a MbtraszolSsi Kozos Onkorm6ny zati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendeltsdg6nek taniicskoz6 term6be
<jsszehivom (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 1. ).

Napirendi iavaslat:

1. Javaslat iskolakezd6si tilmogat6s megrlllapftdsdra
Eloterjesdo: Siraky Atti la polg6rmester

2. Javaslat 6vod6s 6s dltal6nos iskol6s gyerekek sz6llit6s6ra
EloterjesAo: Siraky Attila polgdrmester

Javaslat hatitozat meghozatalitra a CserhiitszentivSn kozsdg telepiil6skdpi arculati k6zik6nyve
6s telepiil6sk6pi rendelet elk6szit6s6re
El6terj eszto : Siraky Atti la polgSrmester

4. Javaslat a kistelepiildsi dnkormiinyzatok alacsony osszegii fejlesztds6nek t6mogat6sa
felhaszn6l6s5ra

Eloterieszto: Nagyne Kaszala Katalin Kitti aljegyz6
Siraky Attila polgSrmester

5. Egyebek

Megj elen6s6re, aktiv kozremiikod6s6re felt6tlen szdmitok.

CserhStszentiv 6n, 2011 . augusztus 28
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JELBNLETI IV

cserhritszentivrin Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. augusztus 31. napj6n megtartott til6s6re

Siraky Attila

Lord Eszter

BalSs Istv6n AndrSs

Bdnyey Zsolt

Cservo I gyi Zoltin Barnabi{s

polgiirmester

alpolgSrmester

k6pviselo

k6pviselo

k6pviselo

tr.rq*-k'.
<-7
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Tan5cskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzl

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6szdrol megjelent:
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cserh6tszentiviin kozs6g 0nkormiin yzatinakK6pvisel6-testtilete
3066 Cserhifiszentivim. Kossuth rit i.

Eloterjeszt6s:

a teleptildskdpi arculati k6zikdnyv 6s telepril6sk6pi rendelet elk6szit6sdnek megkezd6s6hez

K€t 
+r,:rserh6tszentiviin 

kcizsdg Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testtiletdne k 2017. augusztus........-t ulesere
El6terjeszto: Usrik Tibor teleptil6si fbepitesz

Tisztelt K6pvisel6-testtilet !

A telepril6skdp vddelmer6l szolo 2016. dvi LXXN tv. tcirvdny el6irja, hogy a teleptildseknekmeg kell alkotniuk_ a telepilldsk6pi rendeletriket. A teleptildskdpi rendelet szakmai
megalapozdsa 6rdek6ben el kell k6sziteni a teleptildskdpi arculatik6zikcinyvet is.

A teleptildskdpi arculati k6zikonyv 6s telepiildsk6pi rendelet c6lja a teleptil6s jellegzetes 6s
drl6kes arculatdnak meg6v6sa, kialakit6sa, illetve az epitettds term6szeii t o-y"r.t egyseges
vddelme. A telepril6sk6pi arculati k6zikdnyv ds teleptiidsk6pi rendelet v6rhat6 h atitsa az
dpitdsi beruh6ziisok jellegzetes teleptildsk6pbe tort6no illesztdse, illetve az 6rt6kes termdszeti
ds 6pitett kornyezet meg6viisa.

Kdrem a K6pviselo-testtiletet, hogy vitassa meg az el6terjeszt6st, 6s fogadja el a hat{rozat-
tervezetet.

Hatdrozatijavaslat:

Cserh6tszentiv6n kdzs6g 0nkorm6n yzata Kepviselo-testiilete

12017 (......1 ......) sz6mir hatdrozata

Cserh6tszentiv6n k6zsdg 0nkorm6nyzatdnak K6pviselS-testtilete dcint Cserh6tszentiviin
kdzs6g teljes igazgat6si tertilet6re kiterjedo telepiil6skdpi arculati k6zik6nyve 6s telepiil6skdpi
rendelete elk6szit6s6r5l.

A teleptil6sk6pi arculati k6zikrinyv 6s telepiil6sk6pi rendelet cdlja a telepiil6s jellegzetes 6s

6rt6kes arculat6nak meg6v6sa, kialakit6sa, illetve az epitett 6s term6szeti kdmyezet egys6ges

vddelme.

A telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv 6s teleptil6sk6pi rendelet v6rhat6 hat6sa az epitesi

beruh6z6sok jellegzetes teleptil6sk6pbe tcirt6no illeszt6se, illetve az ertekes term6szeti 6s

6pitett kdrnyezet me g6v6sa.

Cserh6tszentiv6n, 2017. .

Hat6rido:
Felelos:

dr.Turza Csaba J6zsef
jegyz6

azonnal6s folyamatos
Polg6rmester
Jegyzo

Siraky Attila
polg6rmester


