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Cserhdtszentivfn Ktizs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

3. szimri

jegyz6ktinyve

K6sztilt: Cserhitszentivrin Kiizs6g Onkormhnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. februhr 25.
napj 6n megtartott falugyiil6s616l.
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K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2017. februir 25. napjhn
C serh 6tszent i vrln i Ku ltri rh 6zb an m e startott fal u sv ii I 6 sro I

Jelen vannak: Siraky Attila polgiirmester
Lord Eszter alpolg6rmester
Baliis Istviin Andrris kdpviselo
B6nyey Zsolt k6pviselo
Cservolgyi ZoltinBarnabiis k6pviselo

Taniicskozilsi joggal rdsa vesz: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Meghivott vend6gek: Baros Erzs6bet
Kolarovszki J6nos

falugondnok jelolt
falugondnok jelolt

Lakoss6g r6szerol rnegielent: jelen!eti ir, szerint.

Suaky Attita polgermester koszontotte a jelenl6vdket. Meg6llapftotta, hogy a k6pviselok koziil
rnindenki megielent, a testiilet hatirozatkepes. Megkdrdezte,hogy a meghfv6ban foglalt napirenddel a
kdpviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovdbbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

Falugondnok jeloltek bemutatkoz6sa, 6s falugondnok szemdlydre trirtdno javaslattdtel.

Siraklz Attila polg6rmester ismertette a falugyiilds osszehfvSs6nak elozm6nyeit. Elmondta, hogy
jelenleg a polg6rmesteri tisztsdg betolt6se mellett, a falugondnoki feladatokat is o vdgzi el. Megkit6sa
szerint egy szemdly ert a ket poziciot nem tudja fgy ell6tni, hogy az megfeleljen az elv6rilsoknak,
ezert 2017 . februiir 28. -t hatiilyal kdrte falugondnoki munkaviszonySnak megsziintetds6t, amely mdg
a 3 h6napos pr6baido letelte elott tort6nL Ert k<jvetoen keriilt kiir6sra falugondnoki munkakor
bet6lt6s6re a p|lyhzat, melyre 4 jelentkezo volt. A piiyhzatok bont5sa sor6n meg6llapit6sra kertilt,
hogy 2 pLlyinat 6rv6nytelen, mivel nem feleltek meg a pl,lyinati kiir6sban szereplo
kovetelm6nyeknek. A k6t 6rv6nyes p|lyizatot K6r6s Liszl6ne jelenleg Bokori falugondnok, 6s

Kolarovszki Jrlnos Apci lakos nyrijtotta be.

A polg6rmester felk6rte a jelolteket, hogy mutatkozzanak be a jelenl6voknek, 6s p5r sz6ban
i smertess6k, hogyan kivinj 6k fal gondnoki munkakor e I l6tn i.

Baros Erzs6bet falugondnok jelolt kciszcintotte a falu jelenl6vo lakossrig6t 6s megkciszonte a
lehetosdget, hogy jelen lehet. Elmondta rigy erzi - j6 drtelemben - kinotte a sajrit falujSt, 6s eA a
felettesei is elfogadt6'k, tiszteletben tartottdk. Szeretne fj kihiv6sokkal, feladatokkal, megbirk6zni, 6s
rigy gondolta, hogy itt van rrl lehetosdge. E,lrnondta, hogy a jelenl6vok koziil majdnem mindenkit
ismer, ds szerinte ot is ismerik, hiszen 9 6ve a szomsz6d falu, Bokor falugondnoka. Ugy 6rzi, j6l egyiitt
tudna dolgozni, j6l egyiitt miikodni a Cserh6tszentivr{ni lakosokkal, 6s a falu 6rdekeit megfelelo
m6don tudn6 k6pviselni, szolgrilni. Ha megv6lassz6k ot falugondnoknak, akkor arra k6r mindenkit,
hogy b6rkinek b6rmilyen megoldand6 probldmrija, kdrdse lenne, keresse ot bizalommal, o a legjobb
tud6sa szerint fogja megoldani a rbbizott feladatokat.

A polg6rmester felk6rte Kolarovszki J6nos falugondnok jekiltet, hogy mutatkozzonbe.



Kolarovszki J6nos falugondnok jelcilt elmondta, hogy Apcon lakik, 6s hilrorn gyermek 6desapja.

Nagyon tetszik neki a telepiilds, tobbszor is 5tutazofl. Ha megv6lasztj6k ot igyekszik a munk6j6t
lelki ismeretesen elvdgezni.

Siraky Attila polgirmester megkoszonte mind k6t jelolt bemutatkoziis6t, ds Atadta a sz6t a

lakoss6gnak.

Nosk6 S6ndor Gribor helyi lakos megkdrdezte Kolarovszki J6nost, hogyan kdpzeli el a bej6r6st Apcr6l,
ki finanszirozza annak kolts6gdt.

Kolarovszki Jilnos viiaszitban elmondta, hogy mindennap bej6rna Apcr6l, ennek kolts6geit a
munkiiltat6 biaosftan6.

Nosk6 S6ndor G6bor helyi lakos felsz6lal6silban elmondta igy tudja, hamarosan csak hivat6sos
j ogos ftvdnnyal lehet maj d gyerekeket sz6l l itan i.

Siraky Attila polgrirmester elmondta, hogy jelenleg nem elofrSs a hivat6sos jogositv6ny, ha ezzel

kapcsolatban brirmilyen v6ltoz6s lesz, majd akkor foglalkoznak vele.

Balds IstvSn Andrris kdpviselo szerint, ha hivat6sos jogositviiny kell, akkor a kornyezo telepiil6sek

egyiitt fogj6k sziilitani a gyerekeket.

Cservcilg.vi Zolt6n Barnab6s kipviselo elmondta, hogy szeptembertol 3 6ves 6vod6st is kell sz5llitani.

Siraky Attila polgrlrmester k6rte, hogy a jelenl6vok tegyenek javaslatot arra, hogy ki legyen a

falugondnok, kit tartanak a legmegfelelobbnek erre a munkakorre. Elmondta aA is, hogy a

falugondnok szem6ly6rol a k6pviselo-testi.ilet dont, de elotte kik6rik a lakoss6g v6lemdny6t.

Az elore elkdszitett szavaz6lapok kiosaSsra keriiltek.

A polg6rmester a szavazatok megsz6moliis6ra 10 perc sziinetet rendel el.

A sziinet ut6n a polg6rmester elmondja, hogy Baros Erzs6bet 26 db szavazatot kapott, Kolarovszki

J6nos 3 db szavazatot kapott. A falu jelenl6vo lakoss6g6nak jelentos r6sze Baros Erzs6betet javasolta

falugondnoknak.

Miut6n egy6b k6rd6s, dszrevdtel nem hangzott el, a polg6rmester fir megkoszonte az aktiv r6szv6telt, s

az f alu gy il6st bezil rta.
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Meghivt6

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiil ete 2017 . febru6r 25 . napittn
( szombaton ), 15.00 6rai kezdettel Falugyul6st tart a Kultrirh6z kistermdben.

Javasolt napirendi pont

Falugondnok jeldltek bemutatkoz6sa, 6s falugondnok szem6ly6re tcirt6n6 javaslattdtel.

Cserhftszentivfn Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilete a kiizmeghallgatrist
kiivet6en K6pvisel6-testtileti iil6st tart.

Javasolt napirendi pont

Falugondnok megv6laszt6sa
El6terjeszto : Siraky Attila polg6rmester

Megj elen6s6re 6s aktiv k<jzremrikod6sdre felt6tlen sz6mitunk.

Cserhdtszentiviin, 2017 . februfir 22.
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Cserhitszentiv{n Kiizs69 Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. febru{r 25. napjrin

falu gondnok vilasztrissal kapcsolatban 1.artoft falugyiil6sr6l

polg6rmester

alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s k6pvisel6

B6nyey Zsolt kdpviselo

Siraky Attila

Lord Eszter

Cservrilgyi Zoltitn Barnab6s k6pviselo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

dr. Turza CsabaJ6zsef jegyzo

Lakoss6e kdr6bol meei elent
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