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JEGYZOK6NYV

K6sziilt: Cserh6tszentiviin Kozsdg Onkorminyzata K6pviselo-testtiletdnek 2017. jrilius 6. napjrin
megtartott iilds6rol.

Jelen vannak: polg6rmester
alpolg6rmester
k6pviselo
k6pvisel6
kdpviselo

Siraky Attila
Lord Eszter
BalSs Istv6n Andrils
Bdnyey Zsolt
Cservrilgyi Zoltfn Barnab6s

Tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g rdsz6rol megielent:jelenl6ti iv szerint

Siraklz Attila polg6rmester koszontritte a megjelenteket. MegSllapftotta, hogy a k6pviselok koziil
mindenki megielent, a testiilet hatirozatkdpes. Megk6rd ezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyetdrtenek-e, van-ejavaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.
A kdpviselo-testiilet egyhangirlag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

l. Littai Andrea k6relme tinkormilnyzati rendelet feliilvizsg6lat6val kapcsolatban
Eloterj eszto: Siraky Attila polg6rmester

2. Szilassy S6ndor CserhStszentiviini lakos k6relme
Eloterjeszto: Siraky Attila polgSrmester

3. Telepiil6sk6pi arculati k6zikcinyv elk6szit6s6re 6s teleptil6sk6pi rendelt megalkotiisilra
kivitelezo kivrilaszt6sa
E,loterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Energetikai megtakarit6si Intdzked6si Terv elk6szft6s6vel kapcsolatos feladatok.
Eloterj esa6: S iraky Atti la polg6rmester

5. Egyebek

1. Napirend

Littai Andrea kdrelme onkorm6nyzati rendelet feltilvizsgril atival kapcsolatban
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg6nnester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 anyagot (1. sz6mf
mell6klet) a meghfv6val egytitt mindenki megkapta, rittanulrn5nyozhatta. K6relmezo az
idegenforgalmi ad6 6s a,, tiizgyujtisi rendelet " feliilvizsgSlatifikeri. BeadvSnySban p6lddkat hoz fel
arra vonatkoz6an, hogy a kornyezo telepi.il6seken mennyi az idegenforgalmi ad6, 6s lerija, hogy mit
kapnak 6,rte az oda l6togat6k. CserhStszentiv6n vonatkoziisSban megfogalmazza, hogy szerinte mit lat
6s kap az ide l5togat6. Az idevonatkoz6 resrt felolvasta a polg6rmester. Leveldb en azt is leirja, hogy a
Biikki Nemzeti Park se gondozza az altaluk kezelt tertileteket. A polg6rmester szerint Littai Andre6nak
Cserh6tszentiv6non j6l miikodo vrillalkoz6sa van. Szerinte, ha olyan rossz koriilm6nyek lenn6nek a
teleptil6sen, az |ltaluk tizemeltetett if Is6gi sz6l16 sem lenne kihaszndlva.
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Cservolglzi Zolt6n Barnab6s k6pvisel6 szerint a Btikki Nemzeti Park kezel6s6ben l6vo teriilet olyan,
mintha a faluhoz tartozna. Szerinte mindenk6ppen rendbe kellene tartani, ezert fel kell sz6litani a

kezelot, hogy tarts6k rendbe. A gyerekek csak azon a r6szen tudnak biaonsrigbanj6tszani.

Nag),n6 Kaszala Katalin Kitti aljegvzo szerint esetleg meg lehet oket k6rni.

Bdn)re), Zsolt k6pviselo nem 6rti, hogy mi baja van a k6relmez6nek ezzel az ad6val.

Nagvnd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo elmondta, sokalja az osszeget.

Sirqky Attila polg6rmester javasolta, hogy ne m6dosits6k az idegenforgalmi ad6 osszeg6t.

A k6pviselok egyetdrtettek a polg6rmester javaslat6val.

A k6pviselo-testiilet egyhangfrlag - 5 igen szavazattal - az alihbihatirozatothozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s 6n K6nvisel6-testiilet6nek
5ll20l7 . (VII.6.) sz6mri hathrozata
az idegenforgalmi ad6 m6dositisival kapcsolatban.

Cserh6tszentiv6n kozsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete, mint dcint6shoz6 testiilet
igy hatirozott, hogy nem m6dositja az idegenforgalmi ad6r6l szol6 512014.(VI.20.)
onkorm5nyzati rendelet6t.

A k6pvisel6-testolet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a testiilet dont6s6rol
trlj6koztassa Littai Andrea helyi v6llalkoz6t ( Angyalkert If 6s6gi 5z6l16

Cserhiltszentiv6n, Kossuth utca 66. ).

Hat6rido: drtelemszeriien
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy e beadvilny m6sodik r6sze tartalmazza a ,, ttizgyrijt6si
tilalom " szigoritasanak felvetds6t. A polg6rmester az idevonatkozo rdszt felolvasta a testiilet elott.
Azt szeretnl,ha a ny5ri h6napokban egy6ltal6n nem lenne lehet6s6ge a lakoss6gnak 6getni, ugyanis
zav arja a v 5,llalkozdsit.
A polg5rmester szerint a telepiil6sen idos emberek 6lnek, akik oriilnek, ha egy helyre hrizhatj6k a

hulladdkot, 6s el6gethetik azokat.
Littai Andrea kdri, hogy a k6pviselo-testtilet m6dosftsa erre vonatkoz6 onkorm6nyzati rendelet6t.
Jogszab6lyra val6 hivatkoz5ssal k6rte azt is, hogy a polg6rmester ne vegyen r6szt e dont6s

meghozatal6ban.
A polg6rmester elmondta, hogy r6szt kiviin venni a szavaz6sban, mivel a rendelet nem egy szem6lyre

hatbroz meg szab6lyokat, hanem a telepiil6sen tarl6zkod6 valamennyi szemdly rdszlre.

K6rte a kdpviselok 6szrev6teleit,hozzitszoliisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

B6nyelz Zsolt k6pvisel6 elmondta, hogy o maga is szokott a meghat6rozott idoben 6getni. Van amit
komposzt6l, azonban szerinte rnindenk6pp sziiks6g van arra, hogy a lakoss6gnak lehetos6ge legyen a
nyiltt6ri 6get6sre.

Bal5s Istv6n Andr6s k6pviselo szerint is sziiks6g van erre

Cservcjlgy ZoltSn Barnab6s k6pviselo szerint lehetne heti 1 napot rneghat6rozni

J

Bal5s IstvSn Andr6s k6pviselo szerint maradjon a rendelet esetleg csokkents6k az orht.



Lord E,szter alpolgiirmester eZ j6 citletnek tartotta.
A tov6bbi n-regbesz6l6sek alapj6n a k6pviselo-testi.ilet rigy dontott, hogy nem m6dositja rendelet6t

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 4 igen szavazattal, 1 tart6zkod6s mellett - az alitbbi hatdrozatot
hozta'.

CserhritszentivSn Kiizs6s 6nkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
52 12017 . (YlI.6.\ szirmfi hat[rozata
az aYar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabilyair6l sz6l6 rendelet
m6dosit6sfval kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint d<jnt6shoz6
testiilet tgy hatirozott, hogy nem m6dositja a 312016.(Ylll.29.) onkorminyzati
rendeletdt az avar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabiiyairol.

A k6pvisel5-testolet felhatalmazza a polgttrmestert, hogy a testi.ilet dont6sdrol
t6j6koztassa Littai Andrea helyi vdllalkoz6t ( Angyalkeft If,tsrigi Szdl16
Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 66. ).

Hat6rido: 6rtelemszeriien
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

2. Napirend

Szilassy Siindor Cserh6tszentiv6ni lakos k6relme
Eloterj esao: S iraky Attila polg6rmester

Siraklz Attila polg5rmester elmondta, k6relem 6rkezeff Szilassy S6ndor helyi lakost6l, melyben az
onkormiinyzat tulajdonSban l6vo 6 db sorasztalt 6s a hozztttartoz6 padokat, valamint 2 db scirs6trat
szeretrr6kib6relni2017. augusztus4. -napj6t6l -2011. augusztus 6.napjiig.
Javasolta, adjrlk neki oda t6rit6smentesen, hiszen eddig aki k6rte, mindenki megkapta. Sorsiitrakat
azonban nem tudnak bizositani, mivel azok egy kor6bban megtartott rendezv6ny alkalrnilval, a rossz
idoj rir5si korti lm6nyek m i att haszn6l hatatlann5 vSltak.

A k6pvisel6k egyetdrtettek a polgiirmester javaslat6val

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazaltal - az alirbbi hatirozatot hozta:

Cserhdtszentivin Ktizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
53/2017. (VII.6.) szdmri hatdrozata
Szilassy S{ndor hely lakos k6relm6vel kapcsolatban

CserhStszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet tgy hatirozott, hogy t6mogatja Szilassy Silndor k6relm6t, miszerint 6 db
sorasztalt es a hozzhtaftoz6 sorpadokat t6rft6smentesen 2017 augusztus 4. napj6t6l
201 7. augusztus 6. napj6ig a k6relmezo rendelkez6s6re bocsiitja.

A Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgirrnestert, hogy a k6relmezot t6jdkoztassa a
k6pviselo-testtilet dontds6rol, 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester
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3. Napirend

Telepiil6sk6pi arculati k6zik<inyv elk6szft6s6re 6s telepiil6sk6pi rendelt megalkot6s6ra kivitelezo
kiviilaszt6sa
Eloterjeszto: Siraky Atti la pol g6rmester

Siraky Attila polg6rmester elmondta, jogszab6ly irja elo, hogy minden teleptil6snek el kell k6szitenie

Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv6t. Ennek kolts6g6t a konn6ny kozpontilag biztositja. H6rom

6raj6nlat lrkezett:
l. Terra St[di6 Teriileti Kutat6 Tervezo Tan6csad6 Kft. 10345 Budapest, Szomolnok [t 14.

aj6nlati 6ra:777.000 pt + Af'A : 986.790 Ft

2. Vrirosokol6giai Bt. 1048 Budapest, Borondos utca l0.ll. emelet 4.

aj6nlatiS:ra: at6mogat6szervezetriltal biztositottdij 100o/o-a(azazl milli6Ft.)

3. ARCHITECHTON EpitdszTervezo 6s Kivitelezo Kft. 3155 M6tramindszent, Petofi [t 30

aj6nlati fra: 551.200 Ft + AFA : 700.024 Ft

A polg6rmester k6rte ajelenl6vok 6szrev6teleit,hozzaszol6sait a napirendi ponttalkapcsolatban.

Bal6s Istvrin Andr6s k6pviselo megk6rdezte, hogy val6j6ban mi kis ez a konyv?

Nag),n6 Kaszala Katalin Kitti aljeg),zo ti\ekoztatta a jogszabilyi hritt6rrol, valamit arr6l, hogy mit
tartalmaz majd a Teleptil6sk6pi Arculati K6zikonyv.

Sirak), Attila polgrirmesterjavasolta, hogy a legolcs6bb 6rajrinlatot- fogadj6k el.

A k6pvi sel o-testti let tagi ai egyet6rtettek a polg6rmester j avaslat6val.

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az ali.}lbihatirozatothozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 4 12017 . (YIl.6.\ szilmfi hatfrozata
a Telepiil6sk6pi arculati k6ziktinyv elk6szit6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs69 Onkorm5nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6

testiilet rigy hat6rozott, hogy CserhStszentivrin Telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv6nek
elk6szit6s6vel ARCHITECHTON Epft6sz Tervezo 6s Kivitelezo Kft.-t (3155

Mritramindszent, Petofi [t 30. ) bizza meg.

A K6pviselo-testi.ilet felhatalmazta a polg6rmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a

k6pviselo-testtilet dontds6rol 6s a tov6bbi szi.iksdges intdzked6s6ket tegye meg.

Hat6rido: 2017. okt6ber l.
Felelos: Siraky Attila polg5rmester

4. Napirend

Energetikai megtakarft6si Int6zked6si Terv elk6szit6sdvel kapcsolatos feladatok.

El6terjeszto: Siraky Attila polg5rmester

Siraky Attila nols6rmester jogszab6ly szerint a kozfeladat ell6t5st szol96l6 6piilet
iizemeltetds6drt 6s fenntart5s66rt felel6s szervezet vezetoj6nek 5 6vente energia megtakar(t6si

int6zked6si tervet kell k6szitenie, melyet 2017-ben m6rcius 31-ig kellett volna elv6gezni.
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Nagvn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg)rzo hozzirszollsiiban elmondta, hogy csak szakember v6gezheti ezt
el. H6rom 6piiletr6l lenne sz6: az orvosi rendelorol, a kultrirh6zr6l valamint a hivatal dptilet6i6l.

Sirakv Attila pol96rmester javasolta, keressenek olyan szakembert, aki ezta tervet el tudja k6sziteni

A k6pvisel6-testiilet egyet6rtett a polg6rmester javaslat6val.

A k6pviselo-testiilet egyhangf lag - 5 igen szavazattal - az ali$bi hatirozatothorta:

Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
55/2017. (VII.6.) szrimri hatirozata
Energiamegtakaritrisi intdzked6si terv elk6szit6sdvel kapcsolatban.

Cserh5tszentiv6n Kozs69 Onkorm5nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testtilet tgy hatirozott, hogy az cinkorm6nyzat tulajdon6ban 16v6, k<izfeladat ell6t6s6t
szolg6l6 6ptiletek - orvosi rendelo, kultrirh6z, hivatali 6ptilet - energiamegtakarft6si
int6zkeddsi terv6nek elk6szitds6re, szakembemel felveszi a kapcsolatot.

A kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgirmestert a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hat6rid5: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polgrirmester

5. Napirend

Egyebek

A) tulajdonosihozziljhruliis m6roszekr6ny elhelyezds6re, foldk6bel fektet6s6re

B) Javaslat Falunap rendez6s6re

C) Egy6b hozzitszolilsok, k6relmek

{<{.*{.*

A)

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy megkereste ot a Magyar Telekom Nyrt hogy j6ruljon hozztt

a Cserh6tszentiv6n 125 hrsz-i;205 hsz-i; valamint a046 hrsz-i ingatlanokon tort6no k6belfektet6s

miatti bont6shoz, illetve a B6ke irton ( hrsz: 205) tort6no m6roszekrdny elhelyez6shez.

Hozzbjirul azzal a feltetellel, hogy a munka elv6g6s6t kovetoen a kivitelez6 az lrintett teriileteket

eredeti 6llapot6nak megfeleloen helyre6llitja, 6s a helyreSllit6s6rt a hat6lyos jogszab5lyoknak

megfeleloen garanci6t v6llal.

A k6pviselo-testiilet tagiai tudom6sul vettdk az elhangzottakat.

A k6pviselo-testtilet egyhangfilag - 5 igen szavazattal - az alilbbi hatirozatothozta:

Cserh6tszentiv6n Ktizs6s 6nkorm6nyzata K6nvisel6-testiilet6nek
56 12017 .(Yll.6.\ szhmfi hathrozata
tulajdonosi hozzljirulits m6r6szekr6ny elhelyez6s6re, ftildkibel fektet6s6re
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Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormiinyzata K6pviselo+estlilete, mint dont6shoz6

testiilet napirendre tiizte 6s megt6rgyalta a ( 1013 Budapest, Krisztina krt'55' )
k6relm6t ei rigy hat5rozott, hogy hozzitj6rul a Cserh6tszentiv5n 125 hrsz-it 205 hsz-ti;

valamint a 046 hrsz-[i ingatlanokon tort6no k6belfektetds miatti bont6shoz, illetve a

B6ke irton ( hrsz: 205) tort6n6 m6roszekr6ny elhelyez6shez azzal a feltdtellel, hogy a

munka elv6g6s6t kovetoen a kivitelez6 az 6rintett tertileteket eredeti 6llapot6nak

megfeleloen helyre6llitja, mely helyre6llit6s6rt a hat6lyos jogszab6lyoknak

megfeleloen garanciiit v6l lal.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgfxmestert, hogy az 6rintetteket tSj6koztassa a

k6pviselo-testtilet dontds6rol 6s a tov6bbi szi.iks6ges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Siraky Attila polgSrmester

B)

Siraklz Attila polg6rmester elmondta, hogy szeptember 9-6n javasolja megrendezni a falunapot.

fe57it"tt 
"gy 

vizlitot a rendezv6nnyel kapcsolatban, rnelyet ismertetett a k6pviselSkkel. Szeretn6, ha

nem csak n"lyU"ti"t venn6nek r6szt a rendezv6nyen, hanem a kornyez6 telepiil6sekrol is jonn6nek

vend6gek. Meg szeretnd tov6bb6 hivni az Ujszentiv6niakat is, viszonozni az 6 vend6gl6t6sukat.

Tudom6sa szerint ar,,Elheto Cserh6t Vil6ga" Alapitv6ny is t5mogatja a rendezv6nyt. Fel fogja venni

velilk a kapcsolatot.

Bal5s Istv6n Andriis k6pviselo hozzlszolls6ban elmondta, hogy a helyi lakoss6g is ig6nyli a Falunapi

rendezv6nyt.

Siraklz Attila polgdrmester javasolta, hozzanak hatilrozatot, hogy 2017. szeptember 9. -6n tartjilk a

Falunapot.

A k6pviselo-testiilet egyhangfrlag - 5 igen szavazattal - az alilbbihattrozatothozta:

Cserhitszentivrin Ktizs6g Onkormf nvzata K6nvisel6-testtilet6nek
57 12017 .(Yll.6.\ szhmrt hatir ozata
a falunap megrendez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g OnkormS ny zata K6pviselo-testiilete tgy hathrozott, hogy a
teleptil6sen 2017. szeptember 9. napj6n Falunapot tart.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polginmestert a tovSbbi szilks6ges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Hatirid6: 201 7. szeptember 9.
Felel6s: Siraky Attila polg6rrnester

c)

Siraklz Attila polg6rmester felolvasta Lord Eszter Cserh5tszentiv6ni lakos level6t (2. szilmrt mell6klet),
melyben k6rte, hogy a2013. szeptember 1-ig visszamenolegesen az onkorm6nyzat fizesseki szirmdra
gyermekei utdn jilro elmaradt 6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny.

7

Bal6s Istvrin Andr6s k6pviselo megk6rdezte, hogy ez mi6rt nem lett kor6bban k6rve, illetve kifizetve?



Sirak), Attila polg6nnester elmondta, hogy az elozo 6vben is fizettek m6r ki elmaradt - testiileti
dontdsen alapu16 -t6mogat6st, ezt sem lehet elutasitani.

Nagvn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo elmondta, hogy csak szrimlSk alapjhn lehets6ges a kifizet6s.

Sirakv Attila polg6rmester ehnondta, a szimlirk megvannak, de a jovoben, ha lesz az iinkormlnyzat
rdszdrol ilyen tSmogat6si forma, azt csak azadott tan6vben lehet majd 6rv6nyesiteni.

A kdpviselok egyet6rtettek az elhangzottakkal

A k6pviselo-testtilet egyhangtilag - 4 igen szavazattal, I tart6zkod6s mellett - az alibbi hat6rozatot
hozta'.

Cserhitszentiv6n Ktizs6q 6nkorminyzata K6rrvisel6-testiilet6nek
58 12017 .(VII.6.) szdmri hatirozata
Lord Eszter cserhftszentivini lakos elmaradt t{mogatis visszamen6leges
kifi zet6s6nek k6relm6vel kapcsolatban

CserhStszentiviin Kozs6g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet napirendre tirte es megtr{rgyalta Lord Eszter cserh6tszentiv6ni lakos k6relmdt
6s irgy hatirozott, hogy a 201212013 -as tandvtol kezdodoen visszamenoleg - a

k6pviselo-testiilet korSbbi d<int6seinek megfeleloen - a meg6llapitott t6mogat6sok
szirmla ellen6ben - pdnztigyi elsz6molSst krjvetoen , az dnkormdnyzat
hizipenrtilrSb6l kifi zet6sre kerti lnek.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfumestert, hogy az 6rintetteket tij6koztassa a

testiilet dont6s6rol, 6s gondoskodjon a t6rnogat6s hinipenztirb6l trjrt6no kifizetds6rol.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polg5rmester

E napirendi ponton beltil Siraklz Attila polg6rmester elmondta, szerinte el kell gondolkodnia a

testiiletnek azon, hogy Berdnyi S6ndor 6s az onkormtnyzat kozotti vit6s kdrd6seket mik6nt tudn6k
rendezrri, hogy az mindenkinek rnegfeleljen. Berdnyi S6ndor a Telekom antennatorony megdpftdsdvel
kapcsolatban cinzetlen volt, ugyanis az o tulajdon6ban l6vo ingatlanon keriilt azfeliilitisra.

Balis Istv6n Andr6s k6pviselo szerint, ha a testiilet enged, akkor o is engedjen bizonyos dolgokban.

Egy6b 6szrev6tel, hozzitszolils a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg5rmester tr megkoszonte az
aktiv r6szv6telt, s az [l6st bez6rta.
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Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata
3066 Cserh6tszentiv5n. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszdg helyr onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny 45. $-riban
foglaltak alapj6n Cserh6tszentiv6n Kcizs69 Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilet6nek til6set

2017. irilius 6. napi6n (csiittirttiktin ) 10.00 6rira

Cserh6tszentiv6ni Kult[rh6z kisterrn6be osszehivorn ( 0Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 33. )

Napirendi iavaslat:

1 . Littai Andrea kdrelme <inkorm6nyzati rendelet feliilvizsg iiatix al kapcsolatban
El6terjeszto: Siraky Attila polg6rmester

2. Szilassy S6ndor Cserh6tszentiv6ni lakos k6relme
Eloterjeszt5: Siraky Attila polg6rmester

3. Teleptilesk6pi arculati kdzikonyv elk6szitds6re 6s teleprilesk6pi rendelt megalkot6s6ra
kivitelezo kiv6laszt6sa
Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

4. Energetikai megtakarit6si Int6zked6si Terv elkdszit6s6vel kapcsolatos feladatok.
Eloterj eszto : Siraky Attila

5. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kozremiik<jdds6re felt6tlen sz6mitok

Cserh6tszentiv6n, 2011 .jrinius 29
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JELENLETI IV

cserh6tszentiv{n Kdzs6g 6nkormdn yzata K6pviser6-testiiret6nek
2017. jrilius 6. napj:in megtartott iil6s6re

Siraky Attila

Lord EsZer

Bal6s IstvSn Andr6s

Bdnyey Zsolt

Cservo I gyi Zoltin Barnab6s

polgiirmester

alpolgiirmester

k6pviselo

k6pviselS

kdpvisel6

]&a,*ct'.a ru
( q:

Taniicskoz6si joggal r6szt vesz:

dr.Turza Csaba J6zsef jegyzo

Nagyn6 KaszalaKatalin Kitti aljegyzo

A lakoss5g r6sz6rol megjelent:

5Lo*qf.Sy*: . \Ao.lls-tjx .. k... .l*+fl1:
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K6relem !

Tisztelt Aljegyz5 Asszony, tisztelt K6pvisel6 Testulet!

Szem6lyes megbesz6l6stink elmaraddsa okdn, k6rem a beadvdnyom

befogaddsSt , mely a tfizgyrljtdsi rendelet 6s az IFA feltilvizsgdlatSt k6relmezi.

K6rem a Jegyz6s6get, hogy a legkozelebbi szem6lyes talSlkozds lehet6s6g6nek

idSpontjd 16l drtesftsenek.

Koszonettel

Littai Andrea

2017.06.t2.
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Ktrrnvez5 telepiil6s virosok ideqenforqalmi adoia:

Alsotold: 200 Ft
Amit ez6ft a vend6g kaP: 6ttermek,
szdllSshelyek, j5tsz6t6r, sportpdlya,
kereskedelmi egys6gek

Sz6cs6ny: 200 Ft
Amit ez6rt a vend6g kaP: M0zeumok,
parkok, j6tsz6terek, hipermarketek,
cukrdszd6k, 6ttermek, turisztikai
lStvdnyoss6gok

Hollok6: 400 Ft
Amit ez6rt a vend6g kap: Vil6gbrokseg
r6sze, sz6mos m0zeum, tanosv6ny, 6tterem,

i nternet k6v 626, uzl etek, 6ttermek, tu ri szti ka i

lStvdnyoss 6gok, bankauto mata

Balassagyarmat: 0 Ft

P6szto: 200 Ft
Amit ez6rt a vend6g kaP: Mrizeumok,
6ttermek, cukr5szd6k, lizletek, parkok,

strand, internetez6si lehet6s6g, posta, bank

Mott6: n,En sem megyek Piszt6n6l messzebb,
ide se jtijitin senki"

Gserhdtszentiv6n: 300 Ft
Amit ez6rt a vend6g kap: bolt-koesma,
templom, pihen6 Park 6s 6vek 6ta
6letvesz6lyesnek m in6sftett kil ato
(kciziis gondoz6sban a Biikki Nemzeti
Parkkal),
betoncsatorna,
mint,,k<izt6ri
szobor"6s retro
buszmeof ll6

t'.



Amit m6g extrak6nt a vend6gszeret6, helyb6li lak6t6l kaphat az ide
6rkez6 sz5llovend6g:

o h6tv6gi reggeli 6breszt6 zajkelt6 eszkrizrikkel (motorffr6sszel,
kerepl6vel)

o kedves kcisz<in6s: ,,htilye pestiek, menjetek a k....va
any6tokba"

o minden kedden 6s p6nteken - az idegenforgalmi f6szezonnak
tekinthet6 h5napokban is - legilis kiftisttil6s, a h6t t<ibbi
napj6n illeg6lis.

Ez6rt a rengeteg min6s6gi szolg{ltatds6rt minden vend6g Srtimmel
fizeti ki az 6jszak6nk6nt 300 forintos idegenforgalmi ad6t.

Eztiton koszonjtik meg a BUKKI NEMZETI pARK illet6keseinek is, hogy
tobbszori k6r6srink ellen6re nem tort6nik semmi, az 6pitett 6s term6szeti
kornyezet dllagmeg6vdsdra, 6s a karbantartdsdra csak kommunikdci6 szintj6n
koltenek, 6vek ota egyre elhanyagoltabbak az 1ltaluk kezelt ten-lletek is.

Az idegenforgalmi ad6 kizSr6lag idegenforgalmi c6lok megvat6sitdsdra
kiilthet6 a rendelet szerint.

Az ifi(s6gi sz6ll6 ad6befizet6se kciriilbeliil nett6 400.000 forint volt, az ehhez
tSrsu16 Sllami t5mogat6s minimum ugyanennyi.

K6rem Cse rhdtszentiv5n k6pvisel6testiiletet 6s jegyz6j6t a k6vetkez6kre:
1. T6j6koztasson

. pontos kimutatSssal az ifrisdgi szdll6 IFA befizet6s6r6l, annak dllami
tdmogatdssal novelt dsszeg6r6l

o a befizetett osszeg felhaszndlSsSr6l, 6s hogy megfelelt-e a rendeletben
el6(rtaknak

2. A 306/2010 (Xll.23) Korm6ny Rendelet a leveg6 v6delm6ben figyelembe
v6tel6vel k6rem a testiilet vizsg5lja feliil a 20i6os t0zgyrijteisi
rendeletet, 6llits5k vissza a 201+6s ny6ri tUzgyrijtdsi tilalmat, 6s a heti k6t
alkalmas enged6lyt havi egy alkalomra szigorits6k.
Semmi nem indokolja a mostani rendelet enged6kenys6g6t, a telepiil6sen
megoldott a kommun6lis hullad6k elsz6llit6sa,minden lak5 komposzt
keretet kapott, a szelektiv hullad6kgyfijt6s is megoldott, 6s eft6l az
6vt6l Kezdve a ZOLD HULLADEK INGYENES ELSZALLiTASA is.

Afizgy(jlj,si tilalom szigoritdsdt Siraky Lajos
rosszindulat[,bosszanto,v6llalkoz6somat hdtrdnyosan 6rint6,rendszeres
tev6kenys6ge miatt k6rem.
A testtilet szavazSsdndl k6rem vegy6k figyelembe a 201'I.CLXXXXIX
torv6ny 49S (1-2-3) ide vonatkoz6 r6szeit.

Koszdnettel:
Littai Andrea
Angyalkert lf, isagi Sz6llo
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Cim: CserhStszentivdn Kozs6g 6nkorm6nyzata

Cserh5tszentiv6n, 3066, Kossuth utca 1.

Tdrgy: K6relem etkez6si tSmogatds megfizet6s6re.

Tisztelt Polgdrmester Ur! Tisztelt Aljegyz6 Asszony!

A helyi rendeletben foglaltak szerint 6tkez6si tamogatdst kaphatnak gyermekeim a tan6v folyamdn,

melyet az etkeztetcj 2013-t6l nem vett figyelemben, ill azt k6rte, hogy a sziiml6kkal igazolva k6rjem az

cinkormdnyzatn6l a t5mogatott osszeg kifizet6s6t.

A2O76-2O71-es tan6v 6tkez6si t5mogatds osszege mdr kifizet6sre kerult.

K6rem az onkorm5nyzatot, hogy az el5zd tan6vekre 2013 szeptember 1-ig visszamen6legaz 6tkez6si

tSmogatdst fizesse ki!

Koszonettel:

Lord Eszter

Cserh6tszentiv6n, 2077 . J0lius. 06.


