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a

Cserhitszentiv6n Ktizs6g 6nkorminvzata
K6pvisel6-testiilet6nek

12. sz6mri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. december
napjin megtartott iil6s6r6l

19.

JEGYZOTONVV
Keszt![: Cserhiitszentiven Kitzs6g Onkorminyzata K6pviseki-testtilet6rek 201g.
december 19. napj6n
megtartott iildsd16l.
Jelen van nak:

Siraky Attila
Lord Esaer
Baliis lstvan Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservril gyi Zolt6n Bamabris

Tan6cskozdsi ioggal r6szt vesz: dr. Turza Csaba

J

polgdrmester

alpol96nrester
kdpvisel6
kdpviselo
kdpviselo

6zsef jegyzii

Sirakv Attila polg6rmester k6szdnt6tte. a megjelentekel. Megillapitotta, hogy a k6pviselok
kdziil
mindenki megjelent. a testiilet hatdrozatk6pes. javasorta, hogy "a meghfv6ban Jereplci
napirend mel16
vegydk m6g fel Cserh6tszentivri_n Helyi Epit6si Szabrilyzatival kapcsolatos feladatokat. javaslat
a
Prlszt6i mentorillom6s t6mogatSsira, valamint az egy6b triLj6koaatisoi< napirendi pontokat.

A

k6pviselSk egyet6rtenek

pontokat.

a

polg6rmester javaslatival 6s egyhangrilag elfogadt6k

a

napirendi

Napirendi iavaslat

l.

I

Javaslat a lakoss6g rdsz6re kar6csonyi csomag bizosit6sSr6l.
Elot e eszt6 Siraky Attila polgermester

2.

Cserhdtszentivrin Helyi Epit6si Szabrilyzat6val kapcsolatos feladatok
Eloterieszt6: Si raky Attila polg6rmester

3.

Javaslat a Priszt6i ment6Sllomds t6mogat6s6ra
Ll6t eszt6 Siraky Attila polgS.rmester

4.

Egy6btej6koztatesok
Eloterjeszt6: Siraky Attila polgirmester

.Na irend

Javaslat a lakoss6g r6sz6re karicsonyi csomag biztosit6s6r6l

SiraB Attila ools6rmester elmondta, hogy az el6z6 6vekhez hasonl6an szeretn€k a Cserh6tszentiv6ni
csalidokat egy-egy szer6ny karicsonyi csomaggal megajrind6kozn i. Unnepseget szerveznek 6s ennek
keret6ben kivinjik azt 6tadni. Azok a csal6dok, akikt6l nem jelenik meg senki, ut6lag megkapj6k,
szem6lyesen viszik el a r6sziikre. 55 db csomagot I I 0.000 Ft 6rtekben sz6nd6kozik venni.
K6rte ajelenl6v6k 6szrev6teleit, hozzisz6llsait anapirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek

a polg6rmester javaslat5val

A K6pviselo-testtilet egyhangflag - 5 igen szavazattal - az alibbi hat6rozatot hozta:
Cserhritszcntiv{n Ktizs6q Onkorminyzata K6nviseli!testiilet6nck
36/2018.(XII.19.) szAmri hatdrozata
a lakossig r6sz6re karicsonyi csomag biztositdsa
Cserh6tszentiv6n Ktizsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete, mint d<int6shoz6
2

a karicsonyi iinnepekre tekintettel mindcr
csomagot ajiind6koz. melynek pdnziigyi
kar6csonyi
csal6dnak
C serhdtszentiv5n
forr6sdt a 201 8. 6vi kdltsdgvetiseb6l biztositja.

testiilet

tgy

hatirozott, hogy

i

k6pviselotest0let felhatalmazza a polgSrmestcrl. hogy a testijlet dontds6rol
t6jdkoaassa Cserhdtszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata p6nziigyi iigyint6z6j6t 6s a
tovSbbi sziiksdges intezked6seket tegye meg.

A

Hatirido: 2018. december 22.
Felelos: S iraky Attila pol96rmester
2. Napirend

CserhStszentiv6n t{elyi Epit6si Szab6lyzat6val kapcsolatos fcladatok

Sirakr Attila ools6rmester elmondta , hogy a N6gnld Megyei Korm6nyhivatal Ttirv6nyessdgi
Feltigyeleti Osztilya az NO/TFOi 1-3 5212018.. iktat6szrimrl megkeresds6ben ismdtelt torvdnyessdgi
felhiv6ssal elt a kipviselo-testtilet Helyi Epit6si Szabrilyzatrir6l sz6l6 7/2006.(1V.3.) szimLi
rendelet6vel kapcsolatban. A Im,SZ rendelkez6sei nincsenek dsszhangban a hatilyos jogszabilyokkal,
6s emiatt annak teljeskdrii feliilvizsgilata sziiks6ges.
A polg6rmester azt is elmondta, hog.v ezt a tdrvdnyessegi felhivAst mer febru6rban t6rgyalla a testiilet
6s m6r akkor is l6ttik, hogy erre nem Iesz meg a sziiks6ges pdnztigyi forr6s abban az esetben, ha
valamilyen ktizponti t6mogat6st nem kapnak 16,
Az irj rendezdsi terv elk6szit6se igen kdltsdges,6s nagyon hosszadalmas feladat, szerinte 3 milli6 Ft-ba

ig6nybe vehet. Meg6llapitotta, ennek a ttirvdnyessdgi
felhivisnak nem tudtak eleget kell tenni, hiszen az rinkormSnyzat a p6nziigyi forriis hi6nya miatt,
hozz6 sem fogott a feliilvizsg6lathoz annak ellendre, hogy tudom6sul vette azt.

is keriilhet, elk6szit6se 6-8 h6napot is

A polg6rmester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit, hozz|szolitsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tagjai tudomiisul vettdk a polgarmester
szavazallal

-

tej6koztatiisSt 6s egyhang(lag

az alibbi hatfirozz'tot hoz1a:

-

5 igen

Cserhitszentiv6n Kiizs6s Onkormin vzata K6ovise16-lestiil€t6nek
/2018. (XIl.19) sz:imI hatirozata
a [IESZ feliilvizsgilatdval kapcsolatban

37

Cserh6tszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint d6ntdsh026
testiilet ismet napirendre tiizte 6s megtirgyalta a N6gr:id Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztityinak NO/TFO/l-35212018. szdmir
ttirv6nyess6gi felhivisit a Helyi Epitesi Szabrilyzatrir6l sz6lo 712006.(Iy .3.) szimf
rendelet6vel kapcsolatban - melyben tiijdkoztaftek, hogy ,, a HESZ rendelkezitei
nincsenek dsszhangban a hatdlyos tp{tesiigy-i tdrgt jogszabrityokkal, emiatt annak
teljeskdrii felnlvizsgalata sziikseges ". mellyel kapcsolatban az al6bbi hat{rozatot
hozla:

A

K6pviselo-testtlet megismerte 6s tudom6sul vette a Helyi Epit6si Szabilyzatral
kapcsolatban teft ism6telt tiirv6nyess6gi felhivrlst, sz6nd6k6ban iillt az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban pdnzi.igyi forrris hirinya miatt a feliilvizsgiilatot nem
tudta elv6gezni.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmesrert, hogy a ddnt6srol t6j6koztassa a
N6grid Megyei Korm6nyhivatal T<irv6nyess6gi Felugyeleti F6osztilyrit 6s a tovebbi
sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Hatiiridri: 2018. dccember 31.
I-'elelos: Siraky Altila polgiirniester
3. Napirend
Javaslat a Prisaoi mentoril lomis t6utosat6sara

Sirakv Attila polg6rmester elmond ta, hogy az Orszigos Mentoszolgiilat Alapitv6ny segftsdger kdrt a
Ptisztoi Mento6llom6s mentoaut6inak f'elszerelts6ge iigy6ben ( 1. szimri mell6ldet ). Korszeriibb
mentdstechnikai eszkrizdkct szeretn6nek v6s6rolni. melyhez az rinkorm6nyzat temogates6t k6rik. A
polg6rmester elmondta. hogy Cserhdtszentiven dnkormAnyzala is nehdz p6nztigyi helyzetben van de
javasolta, hogy 10.000 Ft{al t6mogass6k az alapitvSnlt.
K6rte a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzisz6l5sail a napirendi ponttal kapcsolatban,

A Kdpviselti-test0let egyet6rtett

a polgarmester javaslat6val, 6s egyhangflag

-

5 igen szavazalTal

-

az

al6bbi hat6rozatot hozta:

testiilet6nek
Cserhitszcntivin Kiizs6 s 6nkorminvzata K6
38/2018.(XIr.l9.) szimri hatirozata
a Piszt6i Ment6:illomis timogat6sival kapcsolatban

tgy hatiirozott, hogy
PSszt6i
MentorillomSs
temogada
a
mentoaut6iba korszerribb ment6stechnikai eszk<iztik megviisiirliis6t.
Cserh6tszentivln Ktizs6g OnkorrnSnyzata Kdpvisel5-testtilete

10.000 Ft-taf

azaz tizezer forinllal

A k6pvisel6-testiilet felhalalmazza a polgermestert. hogy tij6koztassa
testiilet ddntds6rol, valamint gondoskodjon
Haterid6: 2018. december
Felelos:

S

3

a k6relmezot a

a temogatasi osszeg 6tutalesiir6l.

1.

iraky Attila polg6rmester

4.Napirend
Egydb t6j6koztat6sok

)>

t6j6koztatta a jelenl6v6ket, hogy Ber6nyi Krisztina, a
BAZISFARM Kft., mint a Majorvtjlgyi t6 kezeloje k6pviseletdben levdlben kereste meg a Jegyz6
Urat, ds azonnali int6zked6s6t kdrte a lev6lben szerepl5 iigyben ( 2. szimri mell6klet ).
A polgSrmester felolvasta a levelet 6s a mell6kletk6nt szereplti f6nyk6peket minden k6pviselo

Siraky Attila

polgirmester

megn6zte

Elmondta azt is, hogy tud az tigyr6l, a

ftldet az egyik gazd6lkod6 hordta oda azdrt, hogy a fiildj6t
felSzott utat, ami jirhatatlan jirhatovi szeretn6 tenni. A loldet

megv6dje, illetve ajelenlegi 6llapot6ban
be fogja tolni a saj6t ftildj6re, v6delem c6ljrib6l r6zsrit szeretne a sz6l6re.

)

Sirakv Attila polg6rmester elmond ta, hogy meg6rkezett az <inkorminyzat szitml|jira az
Az igdnyl6s alapjin az cinlorm6nyzat feladata megszervezni a tiizekianyag
beszerz6s6t 6s sz6toszt6s6t. A szillitrisi kdlts6g z Onkorm6nyzatot fogja terhelni.
energiakompenz6ci6.

Tdbb napirend n
volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester
aktiv r6szv6tel s az iil6st
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Cserhdtszentivin Krizsd q L)nkonrilntzala
3066 C
dtszerrtivdn
suth tca l
Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korjegvzoseg(@gmail.com

Meghiv6

Magyarorsziig helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXX. t<irv6ny 45. $-riban foglaltak
alapjiin Cserh6tszentiv6n Kcizs6g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek iil6s6t

2018. dcceqrber 19. napi6n ( szerdin ) 15:30-ra

a Kulturh5z kistermdbe ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31. ) <isszehivom

Nanirendi iavaslat:

l.

Javaslat a lakossig rdszdre kardcsonyi csornag biztositiiser6l

Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

Megjelen6sdre, aktiv kozremiikdd6s6re felt6tlen szimitok

Cserh6tszentiv6n, 2018. december 10.

/.v+'
ul

N

a

\3,"

^zSeG

tu

#

c

Siraky Attila sk
2-

polg6rmester

Fo

I

m

a
^1

JELENLETI IV

Cserhiitszentiv6n Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-1estiiletdnek
201 8. december I 9. napj rin megtartott testtileti iil6serol

Siraky Attila polgiirmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Balis Istvan Andriis k6pviselo
Bdnyey Zsolt k6pvisel6

o.-^

Cservdlgyi Zoltiin Bamabiis kdpviseki
Tanricskozrisi iosgal meshivottak
dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Lakossrig 16sz6rcil mesielentek

:-,<'
I

2018. 11.26

Gmail - Pdsztd Menr66 omds remogat6si

k6relem

,,1
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Cserh6tszentiv6ni iroda. N6g16dsipeki ktirjegyz6s69. <csivan.korjegyzoseg@gmail.com>

Piiszto MentS6llomds t5mogatdsi k6relem

2 izenet

Ment5alapitv6ny <mentoalapitvany@mentok.hu>
Cimzett: "csivan. korjegyzoseg@gmail.com" <csivan.korjegyzoseg@gmail.com>

2018. november 26. 8:09

Tisztelt Siraky Attila Ur!

Hivatkoz6ssal telefonbesz6lget6sunkre, eztton megism6tlem a k6relmet:

Peszt6 Ment6allom6s ment6autoinak felszereltsege 0gy6ben k6rem a segits6g6t.
A tarsadalmi osszefog6s sz0ks69ess6g6nek 6rtelm6ben megsz6litunk minden helybeli, ill. kornyekben l6v6 cdget,
int6zm6nyt, vallalkozast 6s maganembert, aki a lat6korrinkbe keriil, hogy min6l el6bb a betegek szolgiilateba
allithassunk Ujabb, korszer[bb ment6stechnikai eszkdzoket.

Az 6letment6shez sztiks6ges a megfelel6 technikai haft6r biztositesa is.
Az Orszagos Mentdszolgalat Alapitvany feladata a gyujtes megszervez6se 6s az eszkozok megvds6rl5sa.
Ebben segitLlnk mi, a Ment6szol96lat 24 6..ls m0ktides6ben.

Amennyiben lehet6sege van 16, sz6mitunk onzetlen tamogatasara, melynek eredmenyekent P6szt6 Ment6Sllom6s
ment6stechnikai eszkozeinek miel6bbi megvas6rlesa valik lehet6v6.

Utalas eset6n sz5mlasz6munk: CIB bank 10700608-4989110?-51200002

Segit6 szandekat megkoszonve j6 eg6szs6get kivanunk!

szocsenyi Erzsdbet
36-30/688-0295

Orsz6gos Ment6szolgalat Alapitviiny

https://mail.google.com/ma l/u/0?ik=3a3108bfb0&view=pl&search=all&permthid=thread-f%3A161817942371179909'1&simpt=msg-fo/o3A

161|81794... 1t3

2018.

11

k6relem
Gmail - PAszto Ment66llom6s tamogatasi

.26

Ment6alapitvSny <mentoalapitvany@menlok.hu>

2018. november 26. 8:11

Cimzett: "csivan.korjegyzoseg@gmail.com" <csivan.korjegyzoseg@gmail.com>

Tisztelt HegedUs P6 Ur!

Hivatkozessal telefonbesz6lget6siinkre, ezLiton megism6tlem a kdrelmet:

P6szt6 Ment65llomes ment6aut6inak felszerelts6ge 0gyeben k6rem a segits6g6t.
A tdrsadalmi osszefogas szuks6gess6genek 6rtelm6ben megsz6litunk minden helybeli, ill. korny6kben l6v6 c6get,
int6zm6nyt, v6llalkozast 6s mag6nembert, aki a l6tokor0nkbe kerL.il, hogy minel el6bb a betegek szolgalat6ba
allithassunk 0jabb, korszerubb ment6stechnikai eszkozoket.

Az eletment6shez szrlks6ges a megfelel6 technikai hefter biztosit6sa is.
Az Orszdgos Ment6szo196lat Alapitveny feladata a gy0.it6s megszervez6se es az eszkoziik megv6sd116sa.
Ebben segitonk mi, a Ment6szolgalal24 6ras m0kijd6s6ben.

Amennyiben lehet6sege van re, szamitunk onzetlen tamogatasara, melynek eredmenyekent Peszto Ment6Sllomas
ment6stechnikai eszkozeinek miel6bbi megv6sSrl6sa valik lehet6v6.

Utalas eset6n sz6mlaszemunk: CIB bank 1 0700608-49891

1

02-51 20O0Oz

Segit6 sz6nd6kat megkoszdnve jo egeszs6get kiv6nunk!
Sz6csdnyi

Er

dbet

36-30/688-0295

Orsz6gos Ment6szolgalat Alapitvany

https://maal.google.com/mail/u/0?ik=3a3108bfbo&view=pt&search=all&permthid=thread-f'/.3A1618179423711799091&simpl=msg-f%3A16181794...213
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Szdkhely:
I

ll83 Budapest, Gorkij u. 10.
I l3l Budaplst, J6sz u. 179' Fa\: +36 I 295

elephely r 3066 Cserhdtszentiv.ia- Ambrdz;a Major

5910

. Fax: +36 32 382
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BAZISFARM Kft.
Levdlcim:

\ilzl)s OnkornJnlzati I{rvr,zl

1

r

L{r,ll.:.

22

E-mail: kriszlina.berenyi@ambroziagroup.hu . Mobil: +36 20 519 2271
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Cserhdtszentivdn Ktizs6g 0nkormdnyzata
3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth u. 1.
dr. Turza

Csa ba Jegyz6

T6rgy: Azonnali int6zked6s irdnti k6relem

Tisztelt Jegyz5 tj r!

A

BAZISFARM Kft.,

mint a Majorvolgyi t6 kezel5je k6pviselet6ben k6rem a Tisztelt Jegyz6 lJrat

azonnali int6zked6s megt6tel6re a kdvetkezS Ugyben:

A

t6

kifoly6j:ihoz vezet6 OI8/2 helyrajzi sz6mi dnkormdnyzati foldutat mindk6t
irdnyb6l fcildh6nydsokkal elzSrtdk. lgy a kifoly6 munkag6ppel nem kdzelithet6 meg esetleges
Majorv<ilgyi

eljegesed6s elhiiritdsdra.

A h6 6s a fagy azonnali int6zked6st ig6nyel, mivel nagy a vizgy(jt6

terUlet.
Budapest, 7Ot8. 12. 17.
lnt6zked6s6t el5re is megkrisz6nve, i.idvdzlettel:

Ber6nyi Krisztina
Ugyvezet6
I

BAZISFARMKft.
l3l Budanesl JAsz u- U9,

Ad6szimj23705r?G241
Cegjegyzii.srrirn.

Mell6klet:
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