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Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

2. szf,mit

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilet6nek 2018. februir 27.
napj 6n megtartott iil6s6r6l

JEGYZOxdNvv
K6szijlt: Cserh6tszentiv6n Ktjzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2018. februir 27. napj6n
megtartott i.il6s6rol.
Siraky Attila
Lord Eszter
Balls Istvrin Andr6s
C servci I gyi Zoltin Barnabiis

Jelen vannak:

polg6rmester

alpolgiirmester
k6pviselo
k6pviselo

Tanilcskoz6sijoggal r6szt vesz: N6met Beatrix aljegyzo

Siraky Attila polg5rmester kosz<intotte a megjelenteket. Megrillapitotta, hogy a k6pviselok koztil
Bdnyey Zsolt k6pviselo tiivol maradt, a testtilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban
foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.

A k6pviselo-testtilet egyhangtlag elfogadta

a meghiv6ban

foglalt napirendet.

Narlirend

l.

Javaslat a telepiil6si kdpviselok tiszteletdij6nak emel6s6re

El6terjesa6: Siraky Attila polgirmester

1.

2.

Javaslat az onkorm6nyzat 20 18. 6vi kolts6gvet6s6nek elfogad6sSra
EloterjesAo: Siraky Attila polg6rmester

3.

Javaslat a Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6giigyi Szolg6lat megSllapod6s6nak elfogadSsSra
EloterjesZo: Siraky Attila polgrirmester

4.

Cserh6tszentiv6n Helyi Epit6si Szabilyzatilal kapcsolatos feladatok
EloterjesAo: S iraky Atti la pol g6rmester

5.

Egyebek

Napirend

Javas lat a telepiildsi k6pvi sel ok tiszteletdij 6nak emel6s6re

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Sirka Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjesa6st ( 1. szfmrt
mell6klet ) a meghfv6val egytitt mindenki megkapta, i{ttanulmfnyozhatta. Javasolta, hogy a
k6pviselok havi tiszteletdij6t emelj6k brutt6 20.000 Ft-r6l brutt6 25.000 Ft-ra, mivel 6vek 6ta nem
emelkedett a tiszteletdij cisszege.
K6rte a k6pviselok 6szrev6tel

ei

t, hozzisz6l5sait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo- testiilet tagjai egyet6rtettek
A k6pviselo-testi.ilet eryhangrilag

-

a polgrirmester javaslat6val.

4 igen szavazafral

-

az alilbbi rendeletet alkotta.

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/2018.(II.28.) tinkorminvzati rendelete
a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdijir6l

2

a rendelet a jegyzokonyv 1la.

2.

sziimf mell6klete

Napirend

Javaslat az cinkorm6 ny zat 20 1 8. 6vi kci lts6gvet6s6nek elfogad6s6ra
Eloterjesao: Siraky Attila polgrirmester

Sirak), Attila polg5rmester ttl5koztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (2. szhmfi mell6klet ).
Hozzftszolits6ban tcibbek kozott elmondta, hogy a k6pviselok tiszteletdij6nak brutt6 5.000 Ft osszegri
emel6s6t is tartalmazza a kolts6gvet6s. Mindent elkovetnek azdrt, hogy ebben az 6vben is az
eloirhnyzatok keretein beliil gazdSlkodjanak, igyekeznek apiiyhzatok adta lehetos6geket maxim6lisan

kihasznSlni. Ebben az 6vben h5rom olyan beruhizfs

is megval6sul, melynek forr6sa piiybzati

t6mogatiis:

) vizelvezeto 5rok 6pit6se, 100%-os tiimogat6ssal
F kultfirh6z felfijit6s - onerS keriilt megtervezdsre
> Ut felfijitas - I OOZ-os t6mogat6ssal

Terveztek olyan beruhizlsokat is, amelyek onerobo val6sulnak meg - pl. temet6kerit6s 6pit6se azonban ezt nagyon fontosnak tartj6k annak 6rdek6ben, hogy a temetoben 16vo m[it5rgyakat
meg6vj6k a vadakt6l.
K6rte a k6pvi selok 6szrev6tel ei t, hozziszSl6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo- testiilet tagjai egyet6rtettek

a polg6rmester eloterjeszt6sdvel.

A k6pviselo-testtilet egyhangirlag - 4 igen szavazallal - az alfbbi rendeletet alkotta.
Cserhitszentiv6n Ktizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testtilet6nek
2/2018.(II.28.) tinkormf nvzati rendelete
Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkormin yzata 2018. 6vi ktilts6gvet6s616l

A rendelet a jegyzokonyv 2la szbmt mell6klete

3.

Napirend

Javaslat a CserhiitszentivSni Korzeti Eg6szs6gtigyi Szolg6lat meg6llapod6s6nak elfogad6s6ra
El6terjeszto: Siraky Attila polgrlrmester

Siraky Attila polgrirmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6,,eloterjeszt6st ( 3. sz6mri
mell6klet ) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, iittanulm5nyozhalla. O kezdemdnye^e, hogy a
CserhStszentivrlni Korzeti Eg6szs6gtigyi 6s Falugondnoki Szolg6lat nev6t m6dosits6k rigy, hogy a
falugondnoki megnevez6st vegy6k ki belole, mivel ez a megnevez6s nem felelt meg a val6s6gnak,
hiszen a kozrjs hivatalhoz tartoz6 onkormSnyzatok tekintet6ben egy falugondnoks6g sincs a

Szol96latban. Elkdsziilt a meg6llapod6s tervezet a Cserhiitszentiv6ni Korzeti Eg6szsdgtigyi
Szolg6latnak, melyet minden telepiil6snek el kell fogadnia.
K6rte a k6pvi selok 6szrev6telei t, hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k{pviselo-testtilet tagjai tudom6sul vett6k a polgiirmester eloterjesrtesdt,6s
szavazattal

-

egyhangrilag

-

4 igen

az alihbihatirozatot hoz6k.

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
l0 12018. (11.27 .) szfmrf hathrozata
a Cserhitszentivini Ktirzeti Eg6szs6gtigyi Szolgilat megillapodfsival
kapcsolatban
J

Cserh6tszentiv5n Kozsdg Onkormiinyzata Kdpviselo-testiilete, mint dont6shozo
testtilet tgy hatirozott, hogy a csatolt 3. szimri mell6klet szerint elfogadja a
,,Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szsdgtigyi Szol96lat" meg6l lapod6siit.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza apolg|rmestert, hogy az 6rinetteket trij6koztassa
testiilet dont6s6rol 6s a tov6bbi sztiks6ges intdzked6seket tegye meg.

a

Hatilrido : 6rte emszeriien
Felelos: Siraky Auila polg6rmester
I

4.

Napirend

Cserh6tszentivdn Helyi Epitdsi Szabirly zatilal kapcsoIatos feladatok
ElSterj eszto: S iraky Atti la polg6rmester

Sirak], Attila polg6rmester elmondta, hogy a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Trirv6nyess6gi
Feliigyeleti Oszt6lya az NO/TFOll-35212018 iktat6 szhmit megkeres6s6ben ism6telt torv6nyess6gi
felhfv6ssal 6lt k6pviselo-testtilet Helyi Epit6si szab6lyzat6r6l sz6l6 712006.(1V.3.) szrimir rendelet6vel
kapcsolatban. A HESZ rendelkez6sei nincsenek osszhangban a hati,lyos jogszab6lyokkal, 6s emiatt
annak telj esktir[i fel i.ilvizsgSl ata sziiks6ges.
A polg6rmester elmondta, hogy rij rendez6si terv elk6szit6se igen kdlts6ges, 6s nagyon hosszadalmas
feladat. Az onkormr{nyzat sajitt kolts6gvetds6bol - t5mogatiis n6lktil - nem tudja azt megval6sitani,
ugyanis az 2-2,5 milli6 Ft-ba is kertilhet.
N6met Beatrix aljegyzo hozz6sz6lis5ban elmondta, hogy a rendez6si terv elk6szit6se 6-8 h6napot is
ig6nybe vehet. Ha nem kezdik el idoben, akkor nem tudj6k teljesiteni art hafiiridore. Ennek a
torv6nyess6gi felhivSsnak eleget kell tenni.
a napirendi ponttal kapcsolatban.
egyhangrilag - 4 igen szavazattal
6s
eloterjeszt6sdt
polg6rmester
a
vett6k
A k6pviselok tudom5sul
az al i"Jcbi hatir ozatot horta:

A polgSrmester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzhsz6l6sait

-

Cserhitszentivrin Ktizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
ll /2918. (11.27 .l szirmfi.hathr ozata
a HESZ fetiilvizsgril athv al kapcsolatban

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint dont6shoz6
testiilet napirendre tiizte 6s megtdrgyalta a N6grid Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztilydnak NO/TFO/l-35212018. sz5mri
ttirv6nyess6gi felhivisrlt - a Helyi Epit6si Szabiiyzatir6l s2616 712006.(lY .3.) szamti
rendeletdvel kapcsolatban - melyben thjdkortafiitk hogy ,, a HESZ rendelkezdsei
nincsenek osszhangban a hatdlyos ipitdsiigyi tdrg"ti jogszabdlyokkal' emiatt annak
telieskoriifeli)lvizsgdlata szilksdges ", mellyel kapcsolatban az al{bbi hatirozatot
hoztaz

K6pviselo-testtilet megismerte 6s tudom6sul vette a Helyi Epitdsi Szabilyzattal
kapcsolatban tett ismdtelt torv6nyess6gi felhiv6st, sz6nd6k6ban 6ll az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban p6nziigyi forr5s ennek megval6s(t6s6ra nem 6ll

A

rendelkez6s6re.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a dont6srol tSj6koztassa a
A N6gr5d Megyei KormSnyhivatal Torv6nyess6gi Feltigyeleti Fooszt6ly6t 6s a tov6bbi
sztiks6ges intdzked6seket tegye meg.

4

Hat6rido: 2018. december 31.

Felelos: -Siraky Attila polg6rmester

5.

Napirend

Egyebek

A)

Bi
C)
D)

Javaslat Nonapi rendezv6ny megszervez6s6re

Javaslat apisztoi Rendorkapit6nys6g Kapit6nys6gvezetoj6nek kinevez6se t5mogat6s6ra
Javaslat az,, Ecsegi Vid6mfifik" t6rsas6g tbmogatisbra
Egy6b thiekoztaths

A)
a telepiil6s
Siraky Attila polgbrmester javasolta, hogy ebben az 6vben is koszonts6k Nonap alkalm6b6l
6s ennek
megrendezni,
gondolja
(
vas6rnap
mArcius 11-6n
)
N" t"gj@it. A nOnupi

"rti.oimegrendez6i6t
keret6ben szSnd6kozik ritadni a vir6gokat is. A rendemdnyt az ,, Ecsegi Vid6mfiirk" t6rsasSg
fell6p6s6vel kiv6nja szinvonalasabbS tenni. Szrimit6sai szerint 65 cser6p vir6got kell vris6rolni, melyet
az onkorm6nyzat 2018-6vi kolts6gvet6se biztosit.

A polgSrmester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet egyet6rtett a polg6rmester javaslatiival 6s egyhangirlag
al 6bb

i hatfr o zatot

ho

-

4 igen szavazaltal

-

az

zta:

Cserhitszentiv6n Ktizs6e 6nkormSnvzata K6nvisel6-testiilet6nek
mfihathrozata
12t2018. fir.27.\
N6napi rendezv6nnyel kapcsolatban
Cserhiitszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testtilete, mint d<jnt6shoz6
testiilet igy hatlrozott, hogy 201 8. mSrcius 1 1. napj6n N6napi rendezv6nyt szervez a
Kultfrh6zban.

A

rendezv6ny lebonyolit6srival kapcsolatban felmertilo kolts6geket

a

2018. 6vi

kolts6gvet6s6bol biaositj a.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert

a rendezv6ny megszervez6s6re 6s a

tov5bbi sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.
HatSrido: 2018. m6rcius 1 1
Felel6s: Siraky Attila polg5rmester

B)

Siraky Attila pslc6rme$er tijlkoilatta a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy N6gr6d Megyei
Rendorf6kapit6ny lev6lben ( 4. szimf mell6klet ) kereste meg a polg6rmestereket, k6pviselo-test{ileti
iil6sen vitass6k meg, hogy dr. Tari Szilvia r. alezredes Pbsztoi Rendorkapit6nys5g Kapit6nys6gvezetoi
beoszt6sba tort6no kinevez6s6t t6mogatj6k-e.
A polg6rmester felolvasta a levelet.

K6rte a k6pviselok 6szrev6te

lei

t, hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

5

A k6pviselo-testtjlet tagjai egyhangrilag trimogatt6k Dr. Tari Szilvia r. alezredes

asszony kinevez6sdt a

Pitsztoi Rendorkapit6nys6g kapit6nysrlgvezetoi feladatainak ellittirsira.

A k6pviselo-testiilet egyhangfilag

- 3 igen szavazattal -

azali.}bihatdrozatothozta:

Cserhitszentivdn Ktizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 12018. (11.27 .\ szimfi hatirozata
Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszony kinevez6s6vel kapcsolatban
Cserhiitszentiv5n Kozsdg Onkormfnyzata K6pviselo-testiilete tSmogatja Dr. Tari
Szilvia r. alezredes asszony kinevez6s6t a Pisztoi Rendorkapitinysirg
kap it6nysrigv ezetoi beoszt6s6ba.

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgiirmestert, hogy a testiilet dontdsdrol
i Rendor- Fokapitinys6g v ezetojet.

t6j 6koztas sa a N6 grSd M erye

Hat6ridS: 6rtelemszerii

Felelos: SirakyAttilapolg6rmester

c)
Attila polg6rmester javasolta, hogy az onkorm6nyzat 50.000 Ft-tal
Vid6mfirik " tirsas6got, ezzel is hozzijirulva az el6re jutilsukhoz.
Siraklz

tdmogassa az

,,

Ecsegi

K6rte a k6pviselok 6szrevdteleit,hozzisz6klsit a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselo-testiilet
a

I

6b b i h

egyet6rtett a polgrlrmester javaslat6val. 6s egyhangrilag-

4 igen szavazattal

atitr o zatot ho zta'.

-

az

Cserhitszentivf n Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 4 I 20 18. (1I.27 .\ szi,mfi hatirozata
az ,, Ecsegi Vidimfifk " tfrsas6g t{mogat6s{val kapcsolatban
Cserhiltszentiv6n Kozs6g 6nkormi{nyzata KdpviselS-testiilete, mint dcintdshoz6
tgy hatirozott, hogy 2018. 6vi kriltsdgvet6s6nek terh6re 50.000 Ft-tal
tSmogatj a az,, Ecsegi Vid6mfi rik" tilrsas6got.

testtilet

A k6pviselo-testiilt

felhatalmazza a polghrmestert, hogy gondoskodjon a t6mogat6si
cisszeg kifizetds6rol 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket tegye meg.
Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: S iraky Attila polg6rmester

D)
Siraky Attila polgrlrmester tillkoztatta a k6pviselo-testtiletet, hogy az onkorm6nyzat telepiildskdpi
rendeletdvel kapcsolatban torv6nyess6gi feltgyelet eljSr6st kezdem6nyezett a N6gr6d Megyei
Korm6nyhivatal. Az 6llami fodpft6szi hatr{sk<ir6ben elj6r6 KormSnyhivatal a Nemzeti Jogt6rban
lszlelte, hogy a telepiil6sk6pi rendelet elfogad6sa megtdrt6nt 2017 . december 21-6n. A korm6nyhivatal
szerint a rendelet j6v6hagyrlsa jogszab6lys6rto m6don t<irtdnt meg. Megkiildt6k a fodpit6sz level6t,
melyet a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feltigyeleti Osztrily6nak Kiild<jtt. A
polgiirmester felolvasta az emlitett levelet, amely a jegyzokdnyv 5. szfmrt mell6klete.

6

A

polg6rmester elmondta, hogy ez egyenlore tbjdkoztatis volt, 6rkezni

fog a

Torvdnyess6gi

Feltigyeleti Oszt6lyt6l a torv6nyes6gi felhiv5s, mely jogszab6lys6rtdst az cinkorm6nyzatnak meg kell
sziintetnie.

Tcibb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester irr megkoszonte az
aktfv r6szv6telt, s az iil6st bez6rta.

kmf.

Beatrix
aljegyzo

Siraky Attila
polgiirmester
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Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata
3066 Cserh6tszentiviin. Kossuth utca 1.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo
al apj

rin

C

2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-riban foglaltak

serh6tszentiv5n Kozsdg 6n kormrln y zata Kdpv iselo-testii let6nek

ti

I

6sdt

2018. februhr2T. napiin ( kedden ) 11.00 sr4ra

a Kultrirhriz kisterm6be ( 3066 Cserh5tszentivSn, Kossuth utca 31. ) osszehivom.

Napirendi iavaslat:

1.

Javaslat a telepiil6si k6pviselok tiszteletdij6nak emel6s6re
Eloterjeszto : Siraky Attila polg6rmester

2.

Javaslat az onkorm5nyzat2018. dvi kolts6gvet6s6nek elfogad6s6ra
EloterjesaS: Siraky Attila polgSrmester

3.

Javaslat a Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6gtigyi Szo196lat meg6llapod6s6nak elfogadils6ra
Eloterjeszto: S iraky Attila polgrirmester

4.

Cserh5tszentivrin Helyi Epit6si Szabitlyzatbval kapcsolatos feladatok
El6terjesao: Siraky Attila polg6rmester

5.

Egyebek

Megj elends6re, aktiv kozremrikod6s6re fe lt6tlen sziimitok.

Cserhitszentiv 6n, 201 8. februir 22

Siraky Attila
polg6rmester

JELENLETI IV

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilet6nek
2018. februhr2T. napjin megtartott iil6s6re

Siraky Attila

polgilrmester

Lord Eszter

alpol96rmester

Bal6s Istv6n Andrds

k6pviselo

Bdnyey Zsolt

kdpviselo

C

servo

lgyi Zoltin Barnab6s

kdpviselo

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

dr.Twza Csaba J6zsef
N6met

Beatrix

jegyzo
aljegyzo

A lakossilg r6sz6r5l megielent:

lD
(-"-".{-

&-V-

r{.Aza'w) tLUlbAl

Cserh6tszentivrin Ktizs6g 6nko rminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
'l iinknrm{nvzrfi rendelefe
12fi1R (ll
a teleptil6si k6pvisel6k tiszteletdij616l

Cserh6tszentiv6n Krizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezd6s a)
pontjrlban meghatiirozott eredetijogalkot6i hat5skorben, valamint a polg6rmesteri tisztsdg ell6t6s6nak
egyes k6rddseirol 6s az onkorm6nyzati kdpviselok tiszteletdijrir6l sz6l6 1994. evi LXIV torv6ny 17.$6ban kapott felhatalmazrls alapj6n a telepiil6si kdpvisel6k tiszteletdij6rol azal|bbi rendeletet alkotja:
1.$

A rendelet hat6lya a polg6rmester

6s alpolgSrmester kiv6teldvel a k6pviselo-testiilet taglaira terjed

ki.

2.S

A k6pviselot 25.000 Ft tiszteletdij illeti meg.
3.S

A 2.$-ban rd,szletezelltiszteletdijakat havonta, a h6nap utols6 napj6t k<jveto 3. munkanapj5ig fizeti ki a
M6traszolosi Krizris Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6g6nek p6nziigyi
tigyint6zoje.
4.S

1) Ezen rendelet kihirdet6se napj6n ldp hatrllyba azzal, hogy a tiszteletdij akat 2018. janu6r 1 . napjrlt6l
kell e rendelet szerint foly6stani.
(2) Ezzel egyidejiileg hatiiySt veszti Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselS-testiilet6nek
a helyi k6pviselok ds bizotts6gi tagok kdlts6gtdrit6s6rol, tiszteletdijrlr6l, a mfik<jd6si felt6telek
b iztosft6srir6 I sz6l 6 2 I 1 99 1.(l II.20. ) rinkorm6nyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetdsdrol az SzMSz el6ir6sai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyzo
(

gondoskodik.

C

serhiitszen tiv in, 20 I 8. febru6r

Siraky Attila sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo

,lf

a-

w'wt ueJll4il

Cserhitszentivin Ktizs6g 6n kormf nyzata K6nvise16-testiilet6nek
I 12Q18.(11.28.) ti n korm {uy2ati rp4de lelle
a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdijrir6l
Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testtilete az Alaptorveny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontj6ban meghat6rozott eredeti jogalkot6i hatiiskorben, valamint a polgiirmesteri tiszts6g ell6tris6nak
egyes k6rd6seirol 6s az cjnkorm6nyzati kdpviselok tiszteletdij6r6l sz6l6 1994. evi LXIV torv6ny 17.$6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n a teleptil6si k6pviselok tiszteletdijrlrol az alihbi rendeletet alkotja:

l.s
A rendelet hatiiya

a polgSrmester 6s alpolg6rmester kiv6tel6vel a k6pviselo-testtilet tagjaira terjed

ki

2.$

A kdpvisel6t 25.000 Ft tiszteletdij illeti meg.
3.S

A 2.$-ban r1,szletezett tiszteletdijakat havonta, a h6nap utols6 napj6t koveto 3. munkanapj6ig fizeti ki a
M6traszolosi K<jzos dnkormAnyzati Hivatal Cserhiitszentivrini Kirendeltsdg6nek p6nztigyi
tigyint6zoje.
4.$
1) Ezen rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba azzal, hogy a tiszteletdij akat 2018. janu6r 1 . napj6t6l
kell e rendelet szerint foly6stani.
(2) Enel egyidejtileg hatiilyfit veszti Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
a helyi k6pviselok 6s bizotts6gi tagok koltsdgtdrft6s6rol, tiszteletdij616l, a mrikod6si felt6telek
biaosit5s6r6l sz6l6 21 199'1.(1II.20.) onkorm6nyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdet6s6rol az SzMSz eloir5sai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyz6
gondoskodik.
(

CserhStszentiv i,n, 20 18. febru6r 23
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Cserhitszentivrin Ktizs6s 6nko

Lnv zata K6 pvi

l6-testii let6 n ek
6nvzati rendelet-te rvezete
Cserhitszentivi n Ktizs6g 6nko rmi ny zata 20 I 8. 6vi ktilts6gvet6s616l
se

... ... /20 I 8.(II.....) ti n korm

Cserh6tszentivrin Kozs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptorv6ny 32.cikk

(l)

bekezd6s f)

pontjdban kapott felhatalmazilsa alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkormilnyzatokr6l sz6l6 20ll.6vi
CLXXXIX torv6ny 10. $-ban meghatirozott feladatkor6ben eljrirva - a kcivetkezoket rendeli el:

A rendelet hat{lya
rs.
A rendelet hatilya kiterjed

a kdpviselo-testiiletre, annak bizottsr{gaira, az

on korm 6nyzat szakfe I ad atair a, korm6nyzat

cinkorminyzat hivatalilra,az

i funkc i 6kra.
2.S

(1) Az iillamhiztart6sr6l sz6l6 torv6ny 23SQ) bekezd6se alapj6n a k6pviselotesttilet
c mrendet a (2) bekezd6se szerint ril lapitj a meg.
(2) Cserh6ts zentiv 6n Kozs6g Onkorm5ny zata, 6s a CserhStszentiv6ni Kdrzeti
Eg6szs6gi.igyi 6s falugondnoki Szolg6lat <in6l16 cimet alkot.
f

Az Onkorm inyzat ktilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai
3S.
(I

) A Kdpvisel6testtilet az Onkorm6nyzat20lS.6vi k6lts6gvet6s6t
63.480 ezer

forint bev6tellel

63.480.e2er

forint kiadissal

Ezen beliil miiktid6si c6hi

kiadis

iisszesen:

a) a szem6lyijuttat6sokat
b)

munkaad6kat terhelo

c)

a

d)

mtik<id6sre 6tadott

e)

Szocirilis c6hi

dologi

kiad6sokat
p6nzeszkdz<iket

tisszesen:

a) Beruh6z5s

b) Felfijit6s
bev6teleket:

Felhalmoz6si

2.401

eFt

10.725

eFt

1.510 e Ft

t6mogat6s

Felhalmozisi kiadisokat

bev6teleket:

Osszegben 6llapitja meg.

eEt

14.484 e Ft

j6rul6kokat

f.) Allamh6ztart6son beli.ili megelolegez6s

Mtikctd6si

30.724

873 e Ft

visszafizet6se

731 e Ft

32.756 eEt
30.206 e Ft
2.550 e Ft
30.724

eFt

32.756 eFt

2

Az tin ko rm hny zat bev6telei
4.S.

Az onkormdnyzat 2018. 6vi kolts6gvet6si bev6teleinek forrilsonk6nti

r6szletez6s6t

a 2. mell6klet

tartalmazza.

Az tinko rm iny zat kiadisai
s.$.

(1) Az onkorm6nyzat2018.6vi kolts6gvet6s6nek kiad6sait kiemelt eloirinyzatonk6nt a 3. mell6klet
tartalmazza.

(2)

M6traszolosi Kozos Onkormdnyzati Hivatal tekintet6ben,

a

kolts6gekhez

a

hozzilfirulis

me96llapod6s szerint havonta tort6nik.

Tarta16k
6.S.

Az Onkorminyzat 20l8.6vre a hi6ny osszeg6re val6 tekintettel meg6llapitott 6ltal6nos tartal6ka:

OFt,

a 2018. 6vre meg6llapitott c6ltartal6k 0Ft.

Ttibb6ves kihatissal

j1116

feladatok

7.S.

A k6pviselo-testiilet

a tobbdves kihatrissalj616 feladatok eloirrinyzatait 6ves bont5sban a 5. mell6klet

szerint fogadja el.

L6tsz6mkeret
8.S.
(I

) A k6pviselo-testtilet az onkorm6nyzat

iital enged6lyezett l6tsz6mkeretet

3 foben 6llapitja meg

(3) A k6pviselo-testtilet az onkormilnyzatkozfoglalkoztatottakletszbmht 4 foben rillapitja meg.

Ktizvetett tf mogatisok
e.s.

A

k6pviselo-testtilet

a

kozvetett tiimogat6sok, azok jellege, m6rt6ke, osszege, illetoleg

kedvezm6nyezettje szerinti rdszletezetts6ggel a 7. mell6klet szerint hagyja j6v6.

Elfiirhny zat felhasznil{si iitemter-v
10.s.

A k6pviselo-testiilet az eloiritnyzat felhaszn5lSsi iitemteret a 6. mell6klet szerint hagyja j6v6.
Forr{shi6ny

6s fi

nanszirozisinak m6dja
11.S.

(l) A mriktid6si bev6telek-kiadrisok

6vk<izben ad6d6

hiinyirt,likviditSsi foly6sz6mla hitel felv6tel6vel

kfv6nja finanszfrozni

(2) A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az (1) bekezd6sben foglalt forr6shi6ny
frnanszirozas6ra tegye meg a sziiksdges int6zked6seket:

a)

A bev6teli hritral6kok azonnali marad6ktalan behajt6sa

J

b) A,, Helyi cinkorm6nyzatok rendkivtili t6mogat6sa" palyazat benyrijt6sa
c) iiy izatok sz6 leskorti ki hasznill6sa m inden terti eten
d) A kolts6gvet6sben megtervezett, de nem kritelezo feladatok finanszirozilsSt
P

I

idoarrinyosan a

p6nziigyi lehetos6gek fiiggv6ny6ben kell biztositani.

e) Anyag 6s trirgyi eszkoz beszerzdsekn6l a legkedvezobb beszerz6si forr6sok megkeres6se
0 Atgondolt, szigorf takar6kos gazd6lkod6s sztiks6ges minden teriileten (viLigit6s, telefon, vizdij)
(3) Hitel felvdteldrol vagy a kolts6gvetds irtdolgozhsir6l a K6pviselo-testi.ilet sztksdg szerint ktilon
dont.

A 2018. 6vi ktilts6gvet6s v6grehaj tisrinak szab6lyai
12.S.

(l) A

koltsdgvet6s gazdrilkodrls6nak biaonsigllrt a k6pviselo-testtilet, az onkormSnyzati szintii
ktilts6gvet6s vdgrehajt6sri6rt a polgSrmester, a konyvvezet6ssel kapcsolatos feladatok ellfithsircrt a
jegyzo a felelSs.

(2) Az

onkorm5nyzat

6s kolts6gvetdsi szervei bev6teli 6s kiad6si ellirinyzatai ev

kcizben

megv6ltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester azeloirinyzat-vbltoztatitst a k6pviselo-testtilet el6terjeszti azirszimadiisi rendeletterv ezet k6pviselo-testiilet e16 terjeszt6s6t kozvetlentil megeloz6en.

(4)

Az Onkorminyzat ardszdre biztositott kolts6gvet6si eltiirilnyzaton beliil - szigorfi, takardkos
gazdSlkodrist ktitelesek folyatni. Ennek 6rdekdben a beszerz6sek, kifizet6sek 6s megrendel6sek elott a
polgiirmesterrel m inden esetben egyeztetni sziiks6ges.

(5)

A polg6rmester 100.000 Ft feletti kotelezettsdgv6llal6st csak a K6pviselotesttilet 6ltal
eryeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a p{,lyinati cinrdszre vonatkoz6 kotelezetts6gv6llal6st.

(6)

A finanszfrozilst az al6bbi rangsor szerint kell teljesiteni:

a) munkab6rekbiaosit6sa
b) szoci6lis torv6nybol eredo rendszeres fizet6si kotelezettsdgek teljesitdse
c) int6zm6nyek miikodtetds6hez az energiaell6tris, k<izmtidij, telefondij kifizet6se
d) egy6b miik6d6si kiadrlsok

(7) Ujabb feladat villlalishra csak rendkiviili esetben kertilhet sor a testiilet kiikin d<int6se alapjin
v6 grehaj

tSshoz sziiksd

ge

s forr6s

b

i

a

zto s ft6s6val.

(8) A K6pviselo-testiilet a k<iztisztviselok r6sz6re a 2018. 6vi krilts6gvet6sr6l sz6l6 2017. dvi C.
torv6ny 59.$.(l) bekezd6se szerint az illetmdnyalap tisszeg6t 38.650 Ft-ban, a cafetl,riajuttat6s 6ves
brutt6 osszeg6t 200.000 Ft osszegbe n hathrozza meg.
13.$.

Az

O n ko

rm iny zat ko

I

t

gvet6 s e az al/}rbi m e I I 6kl ete k et tartalmazza:
me I l6k I et : Az 6n korm iny zat penzalapj bnak m6rlege
s

6

., | / a, 7 I b szimt
2.,21a,21b szSmt melldklet: Az OnkormLnyzat bev6teli eloirilnyzata
3. szimfi melldklet: kormbnyzati funkci6k pdnzforgalma
4. szimt mell6klet: Fejleszt6si kiad6sok
1

5. sz6mri mell6klet: Tijekoztato az Onkorm6nyzat ad6ssigszolgitlatitnak alakul6s5r6l

6. szitmi mell6klet: Az onkorm6nyzatelSiritnyzat-felhasznitlilsi[itemterve
I

.

szirmi melldklet

:

az onkorm inyzat krizvetett trimogatdsai

Zhr6 rendelkez6sek
14.S.

4

E rendelet kihirdet6se nap.j6n l6p hatrllyba azzal, hogy rendelkezdseit 2018. janu6r
alkalmazni.

l-j6tol

CserhStszentiv6n, 20 1 8. febru6r

Siraky Attila sk

polgiirmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo

kell

l

sz.melleklet

201 8.evi kv-i rendelethez

ntiv it n Ko z s6g i 6 n ko r m 6 n yz at
2018.6vi m6rleg

Cs e rh Stsze

Ezer Ft-ban

Megnevez6s

2018.6v4

eloiranyzat

BEVETELEK
3230
42693

Iriltikdd6si bevetelek
Tdmogatirsok
Felhalmoz5si 6s t6kejelt.bev.
Tamogates6rt. bev6telek
V6glegesen 6tvett p6nzeszk.
Hitel
P6nzf orgalom n6lk. bev6telek

4734

41316

Bev6telek ,6sszesen

91973

KIADASOK
Milkod6si kiadasok
Szem6lyi juttatds
Munkaad6t terhel6 j6r.
Dologi
Egy6b t6m.p6nz5tad.
Ebb6l:Szoci5lis c6hi j.
Medgel6legez6s v.f
L6tsz6m
FelhalmozSsi kiad5sok
Elmib 16szv6ny v6s6rl6s
Vizelevezet6 6rok 6plt6se
Temet5 kerit6s 6p[tese
Kulturh6: Kult[rh6z fel[jit6s
Ut felrijit6s
E0 nagyr Nagy6rt6kfi t5rgyi eszk
Kiegyenl it6,filgg6,atf ut6 kiadas

Kiad6sok <isszesen

55956
30965
5659
16218
2383
873
731
10

36017

720
29086
400
1800
750
3261
91973

'lla. sz. melleklet

2018 6vi kv-i rendelethez

Cserh ittszentivAn K6zsegi OnkormAnyzat

mAk6desim6rleg
2018.6vi
Ezer Ftban

Megnevezes

2018.6vi

etotanyzat

korELEz6 FELADAToK
26194

MUK6DESI BEVETELE

OnkormSnyzatok m kod.bev6tele
Mrlikod6si c6lti tdmogatds
T5mogat5s6rt6k( m( k. bev6tel
V6glegesen Atvett m(k. P6nzeszk
MIk0d6si hitel
P6nzforgalom n6lk.bev6telek

'1300

'15168

4734

4992

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Onkorm6nyzatok m(kod. bev6tele
M0kodesi c6lU tamogates
Temoqatasert6kU mUkod6si bev
Mfi kdd6si bev6t. Osszesen

4530

1430
3100

30724

K6TELEZ6 FELADATOK
MUK6DESI KIADASA
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 j6ru16k
Dologi
Egy6b temogates p6nzStadas
Allamheztart6son beluli megl
L6tsz6m

ONKENT VALLALT FELADAToK
MUKODESI KIADASA
Szemelyi juttatas

J6rul6k
Dologi
Letszem

Miik<id6si kiadAsok tisszesen

26194
'12068

955
9057
1

2383
731
6

4530

2416
446
looal

I
30724

1lb.sz. melleklet
201 B.evi kv-i rendelethez

Cse rh atsze n iv a n KOzseg

i

On

ko rm an

yzat

felhalmozasi merleg
2018.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevez6s

ilrnez6

201B.evi
el6irdnyzat

FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

El6zo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
TSmog atis6rt.felh. bevet
Felhalmoz6si c6lra dtvett
p6nzforgalom n6lkUli bev6telek

32756

xEuT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI ECVETELE
T6mogatds6rt6kU felhalm. bev
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
P6nzfogalom n6lk0li bev6telek ,
6I.I

Felhalm. Bev6telek tisszesen

32756

KOTELEZo FELADATOK
FELHALMOZASI KNDASA
R6szv6ny v6s6rl6s
Vizelvezet5 Srok 6pit6se
Temet6 kerit6s 6pit6se
Kulturh6z fel0jit6sa
Ut fehijit6sa

32756

720
29086
400
1800

750

OUxTHT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI TNPASI

Kult0rhSz fel(jit5sa

Befektetesi c. r6szv6ny vdsdrl6s
Felhalm. Kiad5sok dsszesen

32756

1/c.sz. mel16klet

cserhitszentiv6ni Ktirzeti Eg6szs6grigyi ris Farugondnoki szorgirat
201 8. 6vi mfikijd6si m6rleg
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2018.evi
el6irenyzat

f e\.o/o-a

IVIUK. BEV TELEK
Mr"1kod.

bev6tele

(kod6si c6hi t6mogatSs
TemogatAs6rt6k( mfi k. bev6t.
MIkod6si c.p6nzeszkoz 5tv6tel

500

ItI

24425

[/i1k6d6si c. Hitel felv6tel
P6nzmaradvdny

3568

Kiegyenlit6, f0gg6, 6tfut6 bev6telek

Bev6telek <isszesen

28493

I\/ K. KIAD SOK
Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jaru16kok

Dologi
Egyeb tamogatas,p6nz6tad6s
Hitel t6rleszt6s

16481

3258

5493

Kiegyenlit6, fUgg5, 5tfut6 kiadds
L6tszam

Nagy6rt6kfi targyi eszkdz
KiadSrsok iisszesen

1

3261
28493

'1lc sz.melleklet

Szolgilat
Cserhitszentiv6ni Korzeti Eg6szs6g tigyi 6s Falugondnoki
20't8.6vi Bev6telei 6s Kiadisai
BEVETELEK:
OEP temogatas szerzodes szerint:

18905 e Ft

OEP tamogatas jovedelem kiegeszltes

5520 e Ft

Egeszs6giigyi szolgaltatasok bev6tele:

500 e Ft

E16z6 6vi PenzmaradvanY:

Bev6telek iisszesen:

3568 e Ft
28493 e Ft

KIADASOK:
Brufto ber:
Caffet6ria:

Jarul6kok:
Szem6lyi juttatasok 6s iarul6kok 6ssz':

Gy6gyszer
Kdnyv, foly6irat

lrodaszr, nyomtatvanY
Uzemanyag
Kiserteku targyi eszkoz
Egyeb anyag
Telefondi.i, internet

Aramdij
Vizd'tj
Karbantart6s

Biztositas
Belf0ldi kikuldet6s
Szakmai szolgaltates
Egy6b szolgaltatas

AFA

Dologi kiadasok dsszesen:
Nagyertekfl targyi eszkozok

Kiad asok tisszesen:

16181 e Ft
300 e Ft
3258 e Ft
19739 e Ft

100 e Ft
160 e Ft

50eFt
300 e Ft
1000 e Ft
200 e Ft
350 e Ft
650 e Ft

50eFt
300 e Ft
400 e Ft

400 e Ft
250 e Ft
200 e Ft
'1083 e Ft
5493 e Ft
3261 e Ft

28493 e Ft

2.s2. melleklet
201 8.evi kv-i rendelethez
C se rh ltszentivd n Kd zs6gi
2018.6vi bevOtelek

Megnevezes

O n ko rm

2018.6vi

e'otanyzat
1 .lnt6zm6nyi m(kod6si bev6telek

1360
70

ldegenforgalmi ad6
Kommun6lis ad6

750

G6pjarmriado

550

Lakber
P Birs6

otle

bsa bev

2. Kozhatlami bev6telek

1370

l.Mfi ktid6si bev6telek 6sszesen

?730

Telepirlesi

nkorm Tamogat6sa

Egyes Jovp tam kieg
A telep.o.szoc, gyj.es gy.6tk f.tdm
Konyvt6r temogatasa
Kozpontositott mUk.c.tam
Felhalmoz6si c6lU temogatas
Normativ kotott tamogatas
MUkod6kepesseg meg6rz.sz. kieg.t6m

l.TSmogat6sok 6sszesen
lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek

I

Tamog atasertek( mUkodesi bevotelek
Ebb0l:

Tam

10443
6025
1800

18268
4734

onkorm{61 atvett
4734
Egy6b atvett
atas6rtekii felhalmozesi bev6telek

lV.T6mo at6s6rt6kri bev6t.tissz.

4734

Murodesi celu etvetel allam.kivul16l
Felhalm.celU atvetel allamh.kivul16l

V.V6gleg esen atvett p6nz tissz
Vl.T6mog .k6lcsdn6k visszat6rtil.
M0kodesi cel|] hitel felvetel
Felhalm.celu hitel felv6tel

Vll. Hitelek
Vlll.P6nforg.n6lkiili bev6tel
lX.Kiegye nl. fiigg6, atf.bev6tel

377 48

eEVilreLer 6sszesen

63480

6nyz at

2/a.mell Cserhdtszentivan Kdzs6g Onkorm6nyzat 2018 evi kdltsegvet6s16l

sz616 2017 6vi rendelethez

csERHATSzENTIvAN KOzsEGt oruxoRruAruvzar
r.r

oRruariv rAm ocnrAs ox
Ft-ban

2018.6vi

AIlami tam

at6s

osszeg

ctmer

857615

l.l ioqcimhez kapcsolodo kiegeszites
Zoldterulet-gazdalkod-rssl kapcsola tos feladat ellat.tamo

Kozvi

atasa

itas fenntartasanak tam

1257720

'1

152000

Koztemet6 fenntartasaval kapcsolatos felad atok tamogatasa

100000

Kozutak fenntaftasanak ta

951 '130

16sa

Eqyeb kotelez6 0nkormanfzati feladatok tam

atasa

5000000

72960

RAszorul0gye rmekek sztlnidei etkeztetese

Udu16helyi feladatok tamogatasa

A telep Ul6si onkorman

k szocialis feladatainak egy.tam

1

15300

1432000

Polqarmesteri illetm6ny tamogatas

1009100

Falu gondnoki szolgdltat6s

3100000

Helyi kdzm0vel6d6si feladatok

1800000

Hazi segitsegnyujtes szocialis segites
Hezi segitseg nytjtes szemelyi gondozas

Normativ tamogatasok dsszesen

100000

1320000

18267825

2/b.sz. mell6klet
2018.6vi kv-i rendelethez

Cse rh 6tsze ntiva n Kdzseg i

2018

On

korm a nyzat

evi sajat bevetelei
Ezer Ftban

Megnevez6s

20'1B.evi

ebtenyzat
Szolqdltat5sok
szocialis etkeztetes
Gazert6kesit6s bevetele
Szemeteszsak eladas
Berleti dij bev6tel
lskolasgyermekek szlllitdsa
Ell6tasi dijak
Lakb6r

f

ov

1bbszlml{zott szolq6ltatdsok

115
110

48

^0!-+

1087

Eqveb saietos bev6tel

AFA bev6telek. visszat6rtrl6sek
Kamatbev6telek

Int6zm6nyi mfi

k.

bev.dsszesen

lngatlan eladas

ERv
PenzUgyi befektetesek bevetele

Fel

halmoz6si 6s t6kej.bev.<issz

1360

3.s2. melleklet
20

Cse rh atsze ntiv an Kdzseg

On

2018.evi

el6iAnyzat

. Nem vesz6lyes(telep) hulladek vegyes(Om lesztett9
begytljtese, szdll it6sa, 6trak6sa

1

51

12s8

2. Z6ldterillet
K6zutak,hidak,alagutak 0zem.fennt

3.

On korm6nyzati vagyon nal kapcsolatos

951

f

.

ell6tdsa

51

5. Onkorm6nyzatok 6s onkorm:inyzati hivatalok
joga koto es 5 ltal 6r nos gazgatdrsi tev6kenys6ge
Szemelyi
Munkaadoi jdrulek
Dologi
Atadott penz
Letsz5m
I

8953

i

1050
4
1

1152

6. K6zvilSgitSs

127

7. V6ros-6s k0zs6ggazddlkoddsi szolg
Ebb6t:
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6i j6rulek
Dologi
Aflag letsz6m
B.

KOzm Uvelodes kOz6sseg i es tdsadal mi reszv.fej

127

800

I

9. Ar 6s belvizv6delemmel 6sszefUgg6 tevekenys6g
1

0. Szocidlis 6tkeztet6s

1

l.Egyeb 6nkorm6nyzati seg6ly

100

740

12. temt6siseg6ly
12. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgdltat6s
Ebb6l:szemelyi juttat6s
Munkaadoi j6rul6k
Dologi

60

4530

2416
446
1668

Atlagl6tsz6m

3. Hosszabb id6tartam0 k6zfoglalkoztatAs
Ebb6l:szemelyi juttat6s
Munkaad6i jAru16k
Dologi
Atlagletsz5m

B.evi k0ts6gvet6si rendelethe;

korm anyzata

2018. 6vi mfikddesi kiadasai

Megnevez6s

1

1

1

3913
391

430
4

2.oldal

Megnevzes

2018.evi
eloi16 n

4.

1

1138

Konyvtari szolgaltatasok
350
68
720

b6r

j6rulek
Dologi
Letszem

1 5.

500

Koztemetojenntart6s 6s m(kodes

2885

16.Hazi segitseg nyujtas

Ebb6l: Ber

24'16

Munkaad6i jarul6k
Dologi
Letszam
1

7.

446
,1

Konyvtari Sllomany gyarapitas

180

Tamogatasi cel0 finanszirozasi kiadas
Ebb6l:Atadott penz
1

1

310

1310

8. lnt6zmenyen kivuli gyermeketkeztetes

73

19. Onkorm elszAm kp kv szerwel

731

20. Civil szervezetek tamogatasa

200

M

Ikitd6si kiadesok dsszesen

Ebb6l:

Szem6lyi juftates
Munkaad6t terhel6

30724
14/,84

jirul6k

Dologi
Egy6b tamogatas p6nzat
Ebb6l: Szocielis c6lf tamogatas
Allamheztarteson beluli m el visszaf.
tla l6tszim:

2401
10725

2383
873

l?

731

4 sz mell6klet
201 B.evi kv-i rendelethez

Cserhatszentivan Kozsegi 0nkormanyzat

felhalmozasi kiadAsok
2018.6vi bev6telek

lvlegnevezes

2018.evi
el6ira

Beruh6z6sok
Elmib reszv6nyeloleg

Vlzelvezet6 arok epit6se
efa

30206
720
22902
6184

Temet6 kerites epitese
85

afa

Felf iit6sok

2550

Kulturhaz felUjitas one16
Ata

1417
383

Ut felUjitasa

591
159

efa

Eqv6b felhalmoz6si kiadisok
Ebb6l:
lnt6zm6nynek etadoft

Vizm0nek atadott

Felhalmozfsi kiad6sok <isszesen

32756

5. szhmu mell6klet
2018.' 6vi kv-i rendelethez

Cserhitszentiv{n Onkormf nyzat 6ltal nyrijtott ktizvetett t6mogatisok

ezer forintban
Sor-

Bev6teli jogcim

szim
I

2

1

Ell6tottak t6rit6si dijanak elenged6se

2.

Kommundlis ad6b6l biztositott kedvezm6ny,

M6rt6ke

Kedvezm6nyek

(%\

6sszege

3

4

0

0

0

0

mentess6g
a

J

Idegenforgalmi

ad6b61

biztositott

kedvezm6ny, mentess6g
4

G6pj6rmtiad6b6l biztositott kedvezmdny,
mentess6g

5

Helyis6gek hasznosit6sa ut6n kedvezmdny,
mentess6g

6

Egy6b kedvezmdny

7

6sszesen

6.sz melleklet

6.sz6m0 melleklet

Cserhftszentivin Onkormrinyzat20lT.6vi ktilts6gvet6s6ben tervezett ttibb6ves
kihatrissal jdrri dtint6sek 6s ad6ss6g 6llomfnyfnak alakulisa
(adatok E.Ft-ban)

Megnevez6s

Osszesen

El6irinvz.

rIr

2019

2018

ELMIB reszveny vilsdrli

880

6ves bont6sban
2020

720

160

720

160

Felhalmoza
si cdhi hitel

Kdzkincs
PenzUgyi

lizing

Miikt d6si
c6hi hitel
Ebb6l:
T6ke
Kamat
Felhalmoza
SI

c6hi hitel

Osszesen

880

7. szitmu meli6klet
20 1 8.6vi kv-i rendelethez
Cserhdtszentivdn dnkormdnyzat 201l.dvt elfiirdnyzat-felhaszndldsi iitemterv

Sor

Megnevezds

Janudr

Februiir

109

109

.Mdrcius

Aprilis

Mijus

Jtnius

Jrilius

Augusztus . Szeptember

Oktober

November

December

Osszesen

64

155

110

110

110

815

110

110

114

2730

1522

1

1522

1526

1

39s

395

39s

389

4134

ss9

ss9

Sz.

Bev6telek
1

Mrikdddsi bevdtelek

2.

T6mogat6s

3

Felhalmozi{si ds t6kej ellegri bev6tel

4.

Tdmogat6sdrtdkri bevdtel

5

V6gle ges en 6tvett pdnzes zkdzdk

6.

Hitelfelv6tel

7

El6zb

8

|vizdr6

szdmlamaradv6ny (e1626 h6 13.sor)

Bev6telek tisszesen (1-6)

814

\))

8268

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

39s

395

39s

39s

395

39s

39s

395

559

s59

ss9

559
2631

810

3t346 559
33373

2586

3291

559
2586

2s86

s61
2590

311 48

2837

2571

2027

2027

2526

3231

25269

2526

2530

30'724

750

I

2585

2585

3230

559
2540

2525

2525

3230

2480

63480

Kiad6sok
9

Mrikdd6si kiad6sok

10.

HiteltOrleszt6s

i1
t2

Felfjit6si kiadasok

2550

800

Beruh6z6si kiad6sok

60

60

60

60

60

60

29s46

60

60

60

60

60

30206

14

Kiad6sok dsszesen (7-1 1)

2585

2585

3230

2540

2631

2837

33373

2586

3291

2586

2586

2s90

63480

15

)

13.

L|

"

ueJlei*Ltl

Cserhftszentiv6n Kii ZS ett

O n ko rmd ny zata K6pv isel6-testii let6 n e k
12018.(II.28.) tinkorminy zati rendelete
Cserhitszentivin Ktizs6g 6n ko rmi ny zata 20 1 8. 6vi ktilts6gvet6s616l
2

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkonn6nyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptorvdny 32.cikk (1) bekezd6s f)

pontj6ban kapott felhatalmaz6sa alapj6n,

CLXXXIX torvdny

a Magyarorszrlg helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 201l.6vi

10. $-ban meghatiirozott feladatkor6ben elj6rva

-

a kovetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilya

ls.

A rendelet hattiya kiterjed a kdpviselo-testtiletre, annak bizottsrigaira, az onkorminyzat hivatalfra, az
rinkorm6nyzat szakfelad ataira, kormbnyzati funkci6kra.
2.S

) Az 6llamhiztart6sr6l sz6l6 torv6ny 23$(2) bekezddse alapj6n a k6pviselotesti.ilet
cimrendet a (2) bekezd6se szeri nt 6l lapitj a meg.
(2 ) C serhrlts zentiv 6n Kdzs6g Onkorm6ny zata, 6s a Cserh6tszentiv6n i Korzeti
Eg6szsdgiigyi ds falugondnoki Szo196lat on6l16 cfmet alkot.
(I

Az Onkorm ilnyzat ktilts6gvet6se bev6telei 6s kiadrisai

3$.

(l) A K6pviselotesttilet

az Onkormiinyzat2018. 6vi kolts6gvet6s6t

63.480 ezer

forint bev6tellel

63.480.e2er

forint kiadissal

Ezen beltil miiktid6si c6hi kiad6s

tisszesen:

a) a szemdlyijuttat5sokat
b)

munkaad6kat terhelo

c)

a dologi

d)

mtik<id6sre Stadott

e)

Szoci6lis cdlri

kiad6sokat
p6nzeszkozoket

tisszesen:

a) Beruh5z6s

b) Fehijft6s
bevdteleket:

Felhalmoz6si

2-401

eFt

10.725

eFt

1.510 e Ft

tSmogat6s

Felhalmozdsi kiadisokat

bev6teleket:

Osszegben 6llapitja meg.

eFt

14.484 e Ft

j6rul6kokat

f.) Allamh6ztarthson beli.ili megelolegezds

Miik<id6si

30.724

873 e Ft

visszafizet6se

731 e Ft

32.756 eFt
30.206 e Ft
2.550 e Ft

30.724 eFt
32.756 eFt

2

Az iin korm Lny zat bev6telei
4.$.

Az onkormhnyzat 2018. 6vi kolts6gvet6si bev6teleinek forrdsonk6nti

r6szletezesdt

a 2. mell6klet

tartalmazza.

Az tinkorm ilnyzat kiadisai
s.s.

(l) Az onkormrinyzat

2018. 6vi kolts6gvet6s6nek kiad6sait kiemelt eloirinyzatonk6nt a 3. mell6klet

tartalmazza.

(2)

M6traszolosi Krizos Onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben,

a

kolts6gekhez

a

hozzdjhrulils

meg6llapodSs szerint havonta tort6nik.

Tartal6k
6.S.

Az Onkorminyzat 2018.6vre a hi6ny osszeg6re val6 tekintettel meg6llapitott 6ltal6nos tartal6ka: 0Ft,
a 2018. 6vre megSllapitott c6ltartal6k 0Ft.

Ttibb6ves kihatissal

jir6

feladatok

7.S.

A k6pviselo-testiilet

a tcibb6ves kihat6ssal j616 feladatok eloir6nyzatait 6ves bont6sban a 5. mell6klet

szerint fogadja el.

L6tsz6mkeret
8.$.

(1) A k6pviselo-testtilet az onkorm6nyzat 6ltal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 3 foben rlllapitja meg.
(3) A k6pviselo-testiilet az onkorm6nyzatkozfoglalkoztatottak l6tszamet 4 foben r{llapitja meg.

Ktizvetett timogatSsok
e.s.

A

k6pviselo-testiilet

a

kozvetett t6mogatrisok, azok jellege, m6rt6ke, cisszege, illetoleg

kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. mell6klet szerint hagyja j6v6.

El6irinyzat felhaszn6lisi iitemterv
10.$.

A k6pvisel6-testiilet az eloirinyzat felhaszn6l6si titemteret a 6. mell6klet szerint hagyja j6v6.

Forrishiiny

6s

finanszirozisinak m6dja
11.S.

(1) A miikod6si bev6telek-kiad6sok dvkozben ad6d6 hirinyrlt, likvidit6si foly6szrimla hitel felv6tel6vel
kivSnja finanszirozni

(2) A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfirmesteft, hogy az (1) bekezd6sben foglalt forrSshi6ny
frnanszirozis6ra tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h6tral6kok azonnali marad6ktalan

behajt6sa

J

b) A ,, Helyi onkorm6nyzatok rendkivtili tiimogatrisa" palyazat benyrhjtrisa
c) P iiy iuatok sz6leskorii kihasznril6sa m inden teriileten
d) A koltsdgvet6sben megtervezett, de nem krjtelezo feladatok finanszirozis6t idoar6nyosan
penzigy

e)
0

i

I

a

ehetos6gek fti ggv6ny6ben ke I I biztos itan i.

Anyag 6s t6rgyi eszkoz beszerz6sekn6l a legkedvezobb beszerz6si forriisok megkeres6se

Atgondolt, szigorf takar6kos gazd6lkod6s sziiksdges minden tertileten (vil6gft5s, telefon, vizdij)

(3) Hitel felvdtel6rol vagy a kolts6gvet6s ittdolgoz|sbr6l a K6pviselo-testtlet sziiks6g szerint ktikin
dont.

A 2018. 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtds6nak szabilyai
12.$.

A kolts6gvetds gazd6lkodris6nak biaonshgdert a kdpviselo-testiilet, az onkorm6nyzati szintii
koltsdgvet6s vdgrehajtSsdert a polgirmester, a k<inyvvezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6tris66rt a
(1)

jegyzo a felelos.

(2) Az

<inkorm6nyzat

ds kolts6gvet6si szervei bevdteli 6s kiad6si eloirdnyzatai ev

kozben

megviitoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az eloirilnyzat-viiltoztatist a k6pviselo-testtilet el6terjesai a zirszimad6si rendeletterv ezet kdpviselo-testtilet el6 terjeszt6sdt kozvetleniil megelozoen.

(4)

Az Onkorminyzat a rdszdre biztositott kdlts6gvet6si eloirSnyzaton belijl - szigorfi, takar6kos
gazdrilkodrist kotelesek foll'tatni. Ennek 6rdek6ben a beszerz6sek, kifizetdsek 6s megrendel6sek elott a
po I g6rmesterrel m i n den esetben e gy eztetni sztiks6 ge s.

(5)

A

polg6rmester 100.000

egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a

(6)

Ft feletti
pilyinati

kdtelezetts6gv6llalist csak a K6pviselotestiilet 6ltal
onr6szre vonatkoz6 kotelezettsdgv5llal6st.

A finanszfrozhst az al6bbi rangsor szerint kell teljesiteni:

a)
b)
c)
d)

munkab6rekbiaosft6sa
szoci6lis torv6nybol ered6 rendszeres fizet6si kotelezetts6gek teljesit6se
intdzm6nyek miiktidtet6sdhez az energiaelli{t6s, krizmtidij, telefondij kifizet6se
egydb mrikod6si kiad6sok

(7) Ujabb feladat villalfusira csak rendkivtili esetben keriilhet sor a testtilet ktilon dont6se alapjin
vd gre haj t6sh

oz szti ks6

ge

s forriis

b

i

a

ao s itiis6val.

(8) A K6pvisel6-testiilet a kozisaviselok rdsz6re a 2018. 6vi k6lts6gvet6srSl sz6l6 2017. evi C.
torv6ny 59.$.(1) bekezd6se szerint az illetm6nyalap osszeg6t 38.650 Ft-ban, a cafet6ria juttatris dves
brutt6 osszeg6t 200. 000 Ft osszegbe n hatirozza me g.
13.S.

Az Onkorm inyzat kolts6gvetds e az alilbbi mell6kletek et tartalmazza;
l.,1la, 1lb szim:f mell6klet: Az Onkorm ilnyzat pdnzalapjinak m6rlege
2., 2 I a, 2 lb szdmfi me I 6klet : Az Onkorm iny zat bev6te I i eloir 6ny zata
3. szimi mell6klet: kormfnyzati funkci6k p6nzforgalma
4. szitmi mell6klet: Fejleszt6si kiad6sok
I

5. szilmri mell6klet: Tilekoztato az Onkorm6nyzat ad6ssSgszolgitlatdnak alakul6sSr6l

6.

7.

me I 6kl et : Az onkorm6n y zat eloir ilny zat-felhaszn6l 6s i fitemterve
szimt melldklet : az onkorminyzat kcizvetett t6mogat6sai

szitmt

I

2A16 rendelkez6sek
14.$.

4

E rendelet 2018. kihirdet6se napjrin l6p hatrilyba azza\hogy rendelkez6seit 2018. janu6r
alkalmazni.

l-j6t6l

Cserh6tszen tiv 6n, 20 1 8. februhr 27
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Siraky Attila
polgiirmester

o;;,;;;*J, J6zsef
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kell

l

sz.melleklet

201 8.evi kv-i rendelethez

Cserh Stszentivd n Ktizs6g i 6 n ko rm ilnyzat

2018.evim6rleg
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2018.evi
eloiranyzat

BEVETELEK
Iv[lkod6si bev6telek
Tdmogat5sok
Felhalmozasi 6s t6kejell.bev.
Tdmogatds6rt. bev6telek
V6glegesen dtvett p6nzeszk.
Hitel
P6nzforgalom n6lk.bev6telek

3230
42693

Bev6telek <isszesen

91973

4734

41316

KIADASOK
M(kod6si kiad6sok
Szemelyi juttatas
Munkaad6t terhel6 j5r
Dologi
Egy6b t5m.p6nz6tad.
Ebb6l:SzociSlis c6l0 j.
I/edgel6legez6s v.f
L6tsz6m

Felhalmozdsi kiad6sok
Elmib 16szv6ny vdsdrl5s
Vlzelevezet5 6rok 6pit6se
Temet6 kerit6s 6pit6se
Kulturh6: Kult[rh5z fel[jitds
Ut fehijit6s
EU nagy( Nagyert6k0 t6rgyi eszk
Kiesyenlit6,fUss6,dtfut6 kiadSs

Kiad6sok tisszesen

55956
30965
5659
16218
2383
873
731
10

360't7
720
29086
400
1800

750
5ZO

I

91973

1/a.sz. melleklet
201 8.6vi kv-i rendelethez

Cserhdtszentiv6n K1zsegi Onkormanyzat
mAk6d'5si merleg
2018.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2018.evi
eloirA

K TELEZ FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm5nyzatok mfi kod.bev6tele
M(kod6si c6li tAmogatas
T6mogat5s6rt6k( mfi k. bev6tel
V6glegesen dtvett mtjk. P6nzeszk
Miikdd6si hitel
P6nzforgalom n6lk.bev6telek

26194
1300
15168
4734

4992

4530

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm5nyzatok m(kod. bev6tele
M0kod6si celU temogatAs
Tdm atas6rtek( mtikod6si bev

MUktid6si bev6t.

1430
3100

30724

sszesen

K ELEZ FELADATOK
MOKODESI KIADASA
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 jdrul6k
Dologi
Egy6b tAmogatas P6nz6tadds
Allamheztartason beluli megl

26',|94
12068
1955
9057
731
6

L6tsz5m
ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI KNDASA
Szem6lYi juttatas

J6rul6k
Dologi
L6tszAm

Mfik6d6si kiad5rso k dsszesen

4530

2416
446
tooo
1

ro724

mell6klet
kv-i rendelethez

1/b. sz.
201 8.evi

Cse rh atsze n iv a n K6zseg

i

O

nko rm

anyzat

felhalmozasi merleg
2018.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2018.6vi

ebirenyzat

xb.relez6 FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo evi p6nzmaradv. Felh.resze
Fejleszt6si c6lti t6mogat6s
Felhalm.6s tokejell.bev6telek
Tamogatas6rt.felh. bev6t
Felhalmozdsi c6lra Stvett
penzforgalom n6lktrli bev6telek

32756

6NKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE
TemogatesertekU felhalm.bev

Felhalm.6s t6kejell.bevetelek
P6nzfogalom n6lkuli bevetelek

Felhalm. Bev6telek tisszesen

32756

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

32756

Reszv6ny vasArlas

Yizelv ezelo 6rok 6pit6se
Temet5 kerit5s 6pit6se
Kulturhez felUjitdsa
Ut fet[1it6sa

29086
400
1800

750

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI KNDASA

KultUrhaz fel0jitasa

Befektet6si c. r6szv6ny vds5rl6s
Felhalm. Kiadasok 6sszesen

32756

1/c.sz. mell6klet

Cserh6tszentiv6ni K6rzeti Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki Szolgilat
2018. 6vi mfiki5d6si mdrleg
Ezer Ft-ban

Megnevez6s
M

relj.%-a

2018.evi
eloiranyzat

K. BEVETELEK

tvlUkod. bevetele

tt4Uk0d6si celi tamogatas
T6mogat6s6rt6k( m0k. bevet.
ItIiik0d6si c. p6nzeszkoz 5tv6tel

500
24425

It/lilkod6si c. Hitel felv6tel

P6nzmaradv6ny

3568

KiegyenlitS, fti9g6, 5tfut6 bev6telek

Bev6telek dsszesen

28493

MUK. KIAD SOK
Szem6lyi juttatSs
Munkaad6kat terhe16 j6ru16kok

Dologi
Egy6b t6mogatAs,p6nz6tad6s
Hitel tdrleszt6s

16481

JZ36

5493

Kiegyenlit6, fugg6, 5tfut6 kiadds
L6tsz6m

Nagy6rt6kfi t6rgyi eszktiz

Kiadisok 6sszesen

3261

28493

1/c sz.mell6klet

szolg6lat
cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6gtigyi 6s Falugondnoki
2018.6vi Bev6telei 6s Kiadisai
BEVETELEK:
18905 e Ft

OEP t6mogatas szerz6des szerint:
OEP tamogatas jovedetem kieg6szit6s

5520 e Ft

Eg6szs6g0gyi szolgeltatasok bevetele:

500 e Ft
3568 e Ft

El6z6 6vi Penzmaradvany:

28493 e Ft

Bev6te lek iisszesen:

KNDASOK:
16181 e Ft

Brutt6 ber:

300 e Ft

Caffet6ria:

3258 e Ft

Jarul6kok:

Szem6lyi juttat6sok 6s jarul6kok

Gy6gyszer
Konyv, foly6irat
lrodaszr, nyomtatvanY
Uzemanyag
Kisert6ku tArgyi eszkoz
Egyeb anyag
Telefondij, internet
Aramdi.i

Vizdij
Karbantartas

Biztositas
Belfoldi kik0ldetes
Szakmai szolgaltatas
Egyeb szolgaftatas

Arn
Dologi kiadasok iisszesen:
Nagyerteku targyi eszkozok

Kiadasok aisszesen:

19739 e Ft

'issz':
100 e Ft
160 e Ft

50eFt
300
1000
200
350
650

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

50eFt
300 e Ft
400 e Ft
400 e Ft
250 e Ft
200 e Ft
1083 e Ft
5493 e Ft
3261 e Ft
28493 e Ft

2.s2. melleklet
20'1

8.evi kv-i rendelethez

Cserh ltszentivdn KiSzsdgi 6nko rmdnyzat
2018.6vi bev6telek

Megnevezes

2018.evi
el6i

1. I nt6zmenyi mtlikod6si bevetelek

1360

ldegenforgalmi ad6
Kommunalis ad6

70
750

Gepjermiiad6

550

Lakber
6tlek,
P Blrse

sa bev

2. Kozhatlami bev6telek

1370

l.Mfi k6d6si bev6telek tisszesen

2730

nkorm Tamogatasa
Egyes Jovp tam kieg
A telep.o.szoc, gyj.es gY.6tk f.tam
Konyvtar tamogat6sa
Kozpontositott mUk.c.tam
Felhalmozasi celU tamogat6s
Normativ kdtott tamogatas
MLikod6k6pesseg meg6rz.sz. kieg.t6m

10443

ll.Tamog atasok 6sszesen
lll.Felhalm.6s t6kejell.bev 6telek

18268

Telepirlesi

6025
1800

4734

Tamogates6rtekU m rikodesi bev6telek

Ebb6l:

onkorm-t6latvett
EgY6b atvett

at5s6 rt6kr..] felhalmozarsi bev6telek
I V T a m o g a t6s e rt6 k u bev6t. Ossz
M(kodesi celU atv6te lallam.kivulrdl
Felhalm.c6 lu atvetel allamh.kivulrol

4734

Tam

4734

V.V leg esen atvett P 6nz 6ssz.
Vl.Tam .k<ilcs<intik visszat6riil.
Mrikod6si c6lt hitel felvetel
Felha lm.celu hitel felvetel

Vll. Hitelek
Vlll.P6nfo .n6lkilli bev6tel
lx Ki e ye n fii s o atf bev6te
BE

TELEK

SSZESEN

377 48

63480

2/a mell Cserhatszentiven K6zs6g Onkorminyzat 2018 6vi kdltsegvetesr6lszol6 2017 6vi rendelethez

csERHATSzENTTVAN KOzsEcr 6ttxoRrrnAHvzer

NoRMATiv rAMocATAsoK
2018.6vi

Allami tamogatas jogcimei

Ft-ban

tisszeg

l.l ioqclmhez kapcsol6d6 kiegeszites

857615

Zoldteruletgazd6lkodassl kapcsolatos feladat ell6t.temo

1257720

Kozvileg itas fenntartesanak tamogatesa

'1

1

52000

Koztemet6 fenntadasaval kapcsolatos feladatok tamogatasa

100000

Kozutak fenntartasAnak tamogatasa

95't 130

Egy6b kotelezo 6nkormanyzati feladatok tamogatasa

5000000

72960

Raszorul6gyermekek szunidei etkeztetese

Udulrihelyi feladatok temogatasa

1

15300

A telepulesi onkormAnyzatok szocialis feladatainak egy.tam

1432000

Polgarmesteri illetm6ny tamogates

1009100

Falugondnoki szolgaltatas

3 100000

Helyi kozmUvel6desi feladatok

1800000

Hazi segitsegnyUjtas szocialis segites

Hezi segits6g nyujtas szem6lyi gondozAs

Normativ tamogatasok 6sszesen

100000

1

320000

18267825

2/b.sz. melleklet
201 8.evi kv-i rendelethez

Cse rh atsze ntiv a n KOzs1g

i

On

korm

an

yzat

2018 6vi sajat bevetelei
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2018.6vi
el6irenyzat

t6sok

Szolqd

115

szocialis etkeztetes
Gezertekesites bevetele
Szemeteszsak eladas

110

Berleti dij bevetel

lskolasgyermekek szallitasa
Ellatesi

dijak

.

-p

L-tl LSl e (_ :
Lakb6r
---:.
TovAbbsziml{zott szolqaltatAsok

Eov€b sai

48

tot+

L
1087

bevetel

AFA bev6telek, visszateriilesek
Kamat

lek

lnt6zm6nyi mIk.bev.<isszesen

lngatlan elad6s
ERV
Penzugyi befektetesek bevetele

Felhalmozasi 6s t6kej.bev.aissz

1360

3 sz. melleklet
2018 evi kdtsegvet6si rendelethe;

Cserhatszentivan KOzseg Onkormdnyzata
2018. evi mfrkOd6si kiadasai

Megnevezes

2018.evi

e|6ianyzat
1

51

. Nem veszelyes(telep)hulladek vegyes(omlesztettg
begyujtese, szallitasa, 6trakesa

1258

2. Zdldtetolel

951

Kozutak, hidak,alagutak uzem.fennt

3.

4.Onkormanyzati vagyonnal kapcsolatos f .ellatasa

5'l
8953

5. Onkormenyzatok 6s onkormanyzati hivatalok
jogalkot6 6s altalenos igazgatasi tevekenysege
Szemelyi
Munkaad6i jarul€k
Dologi
Atadott penz
Letszam

5389
1050

2514
1

1152

6. Kozvilagitas

127

7. Varos-6s kozseggazdalkodasi szolg
Ebb6r:

Szem6lyi juttatds
Munkaad6i jarul6k
Dologi
Atlag letszam

127

Kozm(vel6des kozossegi es tasadalmi r6szv.fejl

800

9. Ar 6s belvizv6delemmel osszefuggo tevekenys6g

100

8.

1

0. Szocialis 6tkeztetes

200

1

l.Egyeb 0nkormanyzati seg6ly

740
60

12. temtdsi segely

szolgaltatas
1 2. Falugondnoki,tanyagondnoki
Ebb6l:szemelyi juttatas
Munkaad6i jarulek
Dologi
Atlagletszam

1 3. Hosszabb id6tartamU kozfoglalkoztatas
Ebb6l:szem6lyi juttatas
Munkaadoi jarulek
Dologi
Atlagletszam

4530

2416
446
't668
1

4734
3913
391

430
4

2 oldal

l\4egnevzes
1

1

4.

5.

Konyvt6ri szolgeltat6sok
ber
jArulek
Dologi
Letszam

2018.evi
el6iranyzat
't

68
720

Koztemet6-fenntartas es mrikodes

16.Hazi segitseg nyujtes
Ebbol: Ber
MunkaadOi j6rulek
Dologi

s00
2885

2416
446

l5

L6tszSm

1

17. Konyvtari allomeny gyarapitas

180

Tamogatasi cel0 finanszi1026si kiadas
Ebb6l:Atadott penz
1

138

350

1

131

310

0

8. lntezm6nyen kivilli gyermeketkeztetes

73

19. Onkorm elszam kp kv szervvel

731

20. Civil szervezetek tamogatasa

200

Mfi

ktid6si kiadisok tisszesen

Ebb6I:

30724

Szem6lyi juttates

14484

Munkaad6t terhel6 jaru16k
Dologi
Egy6b t6mogates p6nz6t
Ebb6l: Szocielis c6lf tamogates
Allamhaztartason belUIi megel visszaf.
Atlagl6tszam:

240'.l

10725
2383

873
73',1

7

4.sz.melleklet
201 8.evi kv-i rendelethez

Cserhatszentivan Kozs69i onkormanyzat

felhalmozasi kiadasok
2018.6vi bevOtelek

lvlegnevezes

2018.6vi
el6aranyzat

Beruh6zisok

30206

Afa

720
22902
6184

Temet6 kerit6s 6pit6se

315

EImib reszvenye16leg

Vizelvezeto erok 6pit6se

85

Fehiiit6sok

2550

KultUrhaz fel0jitas oner6

1417

ah

J65

Ut tetulitasa

591

efa

1s9

Eqv6b felhalmozisi kiad6sok
Ebb6t:

lntezmenynek atadott
VizmUnek atadott

Felhalmozisi kiadisok tisszesen

327 56

5. szhmfi mell6klet
2018. 6vi kv-i rendelethez

Cserh{tszentivin Onkormf n yzat Sltal nyrijtott ktizvetett timogat{sok

ezer forintban
Sor-

Bev6teli jogcfm

szfm
I

2

1

Ell6touak t6rit6si dij anak elenged6se

2

Kommun6lis ad6bol biztositott kedvezmdny,

M6rt6ke

Kedvezm6nyek

(%)

6sszege

3

4

0

0

0

0

mentess6g
3

Idegenforgalmi

4

Gdpj6rmuad6b6l biztositott kedvezm6ny,

ad6b6l
kedvezmdny, mentess6g

biztosftott

mentess6g
5

Helyis6gek hasznosit6sa ut6n kedvezmdny,
mentess6g

6.

Egydb kedvezm6ny

7

6sszesen

6.s2. melleklet

6.sz6mI melleklet

Cserhf tszentivf n Onkormiinyzat 2017.6vi ktilts6gvetds6ben tervezett ttibb6ves
kihatfssal jri16 dtint6sek 6s adr6ss6g rlllom{ny{nak alakulSsa
(adatok E.Ft-ban)

Megnevez6s

Osszesen

El6ir 6nvz. 6ves bontisban
2019

2018

ELMIB r6szvdny virsfrli

III
880

120

160

880

720

160

Felhalmozii
si cdhi hitel

K6zkincs
PenzUgyi

lizing
Miikdd6si
c6hi hitel
Ebb6l:
T6ke
Kamat
Felhalmozii
S1

c6hi hitel

Osszesen

2020

7. szdmf melldklet
201 8.6vi kv-i rendelethez
Cserhdtszentivdn dnkormdnyzat 201l.dvi elfiirttnyzat-felhaszndtdsi iitemterv

Sor

Megnevez6s

Janu6r

Febru6r

Mdrcius

Aprilis

Mrijus

Jrinius

Jirlius

Augusztus

Szeptember

Oktober

November

December

Osszesen

114

2130

1526

r

4734

Sz.

Bev6telek
1

Mtikddesi bev6telek

109

109

814

64

155

110

110

110

815

110

2

T6mogat6s

1522

1522

1s22

1522

1522

1522

1522

t522

1522

1522

i10
t522

J

Felhalmoz6si 6s t6kejellegri bevdtel

4

Tdmogat6s6rtdkri bev6tel

395

39s

39s

395

39s

395

39s

395

395

395

39s

389

5

V6glegesen 6tvett pdnzes zkdzdk

6

Hitel felvdtel

7

El6zb 6vi zdro szimlamaradv6ny (eltiz6 h6 l3.sor)

559

ss9

s59

31346

559

2837

33373

2s86

559
2586

559
2s86

377 48

2540

559
3291

s61

3230

559
2631

810

2585

559
258s

2590

63480

2525

2525

3230

2480

2571

2027

2027

2526

323t

2s269

2526

2530

30724

750

I

8

Bev6telek dsszesen

(l-6)

8268

KiadSsok
9.

Miikdd6si kiad6sok

10

Hiteltdrlesztds

11

Felfjit6si kiad6sok

12.

Beruh6zdsi kiad6sok

2550

800

60

60

60

60

60

60

29s46

60

60

60

60

60

30206

2585

2585

3230

2540

2631

2837

33373

2586

3291

2s86

2586

2590

63480

13

14.

Kiaddsok tisszesen (7-l

15.

)

l)

$ acixtt^i wlJb'bk)
Bokor Ktizs6g Onkormf n yzatinak

Als6told Ktizs6g Onkormf n yzatilnak

K6pvisel6-testiilete

K6pvisel6-testiilete

Cserhrltszentivf n Ktizs6g Onkormin yzatinak

Fels6told Ktizs6g dnkormf

K6pvisel6-testiilete

n

yzatinak

K6pvisel6-testiilete

Garr{b Ktizs6g Onkorm{n yzatilnak

Koz6r d Ktizs 69 6nko rm{n y zatinak

K6pvisel6-testiilete

K6pvisel6-testtilete

Kutas6 Ktizs 69 Onkorm{n yzatinak
K6pvisel6-testiilete

Cserhftszentivini
K0rzeti E g6szs6gtigyi Szolg i,Iat
- jogi szem6lyis6ggel rendelkez6

MEGALLAPODAS
2018.

uinaus t

tfrsulfs

-

2

KORZETT EGESZSEGUcyT

szoI,cAI,,tr upcAr.laponAs

amely l6trejtitt egyr6szr6l

Ats6told Ktizs6g Onkormfnyzata (3069 Als6told, Szabadsilg rit 6. ) k6pviseli: S6ndor Szandra Eva
polgiirmester, mdsrdszrol

Bokor Ktizs6g Onkorm:lnyzata (3066 Bokor, Szabads6g

[t

14.) k6pviseli: Hegediis Pdl polgiirmester

CserhStszentivfn Ktizs6g Onkormrinyzata (3066 Cserh5tszentiv5n, Kossuth rit 1.) k6pviseli: Siraky

Attila polg6rmester
Fels6told Ktizs6g 6nkorm6nyzata (3067 Felsotold, Sz6chenyi

[t

10.) kdpviseli: Nagyv6radi Istv6n

polg5rmester

Garrib Ktizs6g Onkorminyzata (3067 Gar6b, Petofi rit 5.) k6pviseli: Kov6cs Zoltdnpolgiirmester

Kozrlrd Ktizs6g Onkormrinyzata (3053 Koz6rd, Fo nt 12.) kdpviseli: dr. Hajasnd Banos M6rta
polgiirmester

Kutas6 Ktizs6g 6nkormrinyzata (3066 Kutas6 Toldi rit 4.) kdpviseli:Nosk6 Siindor G6bor polg6rmester
kdzritt alulfrott napon 6s helyen az alihbi feltdtelekkel:

I. FEJEZET
ALT,q.I,ANoS RENDELKEZESEK
1. Fenti onkorm5:nyzatok Magyarorszitg helyi rinkormitnyzatairol sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 87.
$-a alapj6n figyelemmel a tertiletfejleszt6srol 6s a tertiletrendez6sr6l sz6l6 1996. evi XXI. torvdnyben
foglaltakra - a r6,szt vev6 teleptil6si <jnkormitnyzatok k6pvisel6-testiiletei j6v6hagy6 hatitrozatai szerint
onk6ntes 6s szabad elhatdrozisukb6l, egyenjogris6guk tiszteletben tartds6val, ar6nyos tehervisel6s mellett, a
t6rs6g osszehangolt fejleszt6se 6rdek6ben - jogi szem6lyis6ggel rendelkezo t6rsul6st (a toviibbiakban:
T6rsul5s) hoznak l6tre az alibbiak szerint:

2. Trirsulfs neve: Cserh5tszentiv6n i Kdrzeti Egdszs6gtigyi Szol grilat

3. A Tr{rsul6s sz6khelye: 3066 Cserhritszentiv6n, Kossuth rit I

4. A T6rsul6s lakoss6gszrima: 1037 f6

A t5rsuliist alkot6 teleptil6sek lakoss5gsz6m6t

a megrillapod6s 1. szdmi mell6klete tartalmazza.

5. A Tr{rsulds miiktid6si teriilete: a t6rsult teleptil6sek kozigazgatilsi tertilete.
6. A Tf rsulfs l6trejtitte: A T6rsuliis a megalakul6s, a T6rsul6si Taniics alakul6 iil6se 5ltali kimondSsiival a
min6sitett tobbs6ggel tdrt6n6
tagok kdpviselo-testiiletei
j6v6hagyas6val 6s a Magyar Allamkincstrlr N6gr5d Megyei lgazgat6sdga 6ltali nyilv6ntartiisba vdtellel jon
l6tre.

tiirsulilsi megiillapod6snak

a

6ltal

7. A Tr{rsulis jogrilL{sa: A Tilrsuliis jogi szemdly. Gazd6lkod6siira a k<ilts6gvet6si szervek miikodds6re
vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni.
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II. FEJEZET

A TARSULAs

cu^rar es l rAnsur,As ALr,tL oLLAru,q,To FELADAToK

1. Az eg6szs6giigyi alapelh{t6s ktir6ben:

Az egdszsegiigyi alapell6trist biztositja

a Tiirsuliisban rdsztvevo rinkormiinyzalokkozigazgatiisi

teriilet6n.

Az

egdszsd,giigyrol sz6lo 1997.6vi CLIV. tdrv6ny 143. $ -a 6s 152. $-a szerint az eg6szs6gtigyi
szervez6s6vel 6s ir6nyittlsiival kapcsolatos feladatok ell6t6s66rt - tcibbek kozdtt - a helyi rinkorm6nyzatokat
terheli a felel6ss6g. A teleptildsi cinkorm6nyzat az egeszsegtigyi alapell6t6s kor6ben gondoskodik:

A

-

ahdziorvosi, h6zi gyermekorvosi ellltrlsr6l
az alapell6tilshoz kapcsol6d6 iigyeleti elkitrisrir6l
a v6don6i ell5t6sr6l.

helyi rinkorm6nyzat biztositja a tulajdon5ban vagy haszn6latban l6vo jrir6beteg-szakell5tiist nyrijt6

egdszs6giigyi int6zm6nyek mtikrid6s6t.

III. FEJEZET
A TARSULAS SzTnvEZETE ES MUKODESE
1.

A T6rsul6s dontdshoz6 szerve a Tiirsul6si Tan6cs.

2.

A Trirsullsi Tan6cs tagjai a t6rsult cinkormiinyzatok polg6rmesterei. A T6rsukisi Taniics minden tagja egy

szav azallal ren

deIk

ezi

k.

3. A Trirsul5si Tan6cs alakul6 til6sdt a tSrsul5s sz6khely teleptildse rinkorm6nyzatiinak polg6rmestere hivja
cissze. Az alakul6 til6s nyilv6nitja ki a Tiirsul6s megalakul6s6t, illetve viiasztja meg min6sitett tribbs6ggel,
titkos szavaz6ssal taglai sor6b6l az elnrikcit. Az eln<jk szem6ly6re a Tilrsuliisi Taniics brirmely tagja
javaslatot tehet. A jekiltt6 villashoz a jel6n l6v6 tagok legal6bb Yq-enek szayazata sziiks6ges.
4.

A Trirsul5si Tan6cs

az eln<jk munk6jrinak segft6s6re alelnrjkrit viiaszt.

Az alelncikcik szem6ly6re az elnok

tesz javaslatot.

5. A T5rsul6si Taniics akkor hatiirozatk6pes, ha til6s6n legal6bb aszavazatok fel6vel rendelkezo tag jelen
van es az Sltaluk k6pviselt telepiildsek lakoss6gsz5ma meghaladja a Tiirsulast alkot6 telepiil6sek
lakossiigsz6mrinak fel6t.

6. A Tiirsuliisi Tan6cs tisztrijft6 iil6s6t a helyi rinkormitnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 6ltaliinos
vtiasztbsifi kovet6 30 napon beliil a tiirsuliis sz6khely telepiil6se rinkormSnyzatiinak polg6rmestere hivja
cissze. A tiszttjit6 iil6s mtikrid6s6re egyebek mellet az e fejezet 2-6. pontjait kell alkalmazni.

A Trirsullsi Tan6cs ddnt6seit hatirozattal fogadja el. A hat6rozatokat az 6v elej6t6l kezdod6en n<ivekv6
sorsz6mmal kell ell6tni.
A hatarozat teljes jelol1se: ....120..... (....) Krirzeti Eg6szs6giigyi Szolgrilat
Tiirsu l6s i Tan6c sa hatarozal
A hatdrozat rovid{tett j e lol6s e : . .. -.. /20..... (. . . . . ..) KESZ hatirozat
7.

8. A hatdrozathozatalhoz legalitbb annyi tag egybehangz6 szayazata sztiksdges, amely meghaladja a
jelenldvo tagok szavazatainak fel6t 6s az titaluk k6pviselt telepiil6sek lakoss5gsz6mrinak egyharmad6t
(egyszerii tobbs6g).
9. Min6sitett tdbbs6gti ddnt6s sziiks6ges:
a) a t5rsul iisi m egrll lapod5s e I fogadasShoz, m6do sit6 s6hoz;
b) a Tiirsulils 6ltal a tdrsdg fejleszt6s6t szolg6l6, p6nziigyi hozzi$irulilst ig6nylo pdlyinat benyfjtrisrihoz,
c) pdly inathoz sztiks6ges telepiil6si hozzt$irulis meg6llapitiis6hoz,
d) tizleti 6rdek s6relmdnek veszdlye miatti zdrt iJles elrendel6shez (a T6rsul6s vagyon6val val6 rendelkezds,
i l l etve kiirt p illy azaf fttr gy al6sa eset6n),
e) a T6rsulSsi Tan6cs hat5skcir6be utalt, v6laszt6s, kinevezds, felment6s, vezetbi megbiz6s ad6sa, illetoleg
visszavon6sa, fegyelmi elj5r6s megindft6sa, fegyelmi biintetds kiszab6sa,
f) a kdlts6gvet6si intdzm6ny, gazd6lkod6 szerv alapitilsShoz. megsziintet6sdhez,iltszewezdsdhez,
g) a szervezeti 6s mrikrid€si szabiiyzat elfogad5s5hoz,

4
h) azokban az iigyekben, amelyeket a szervezeti 6s miikoddsi szabdlyzat meghataroz.
Minositett tobbsdghez legal6bb annyi tag egybehangz6 szavazata sztiksdges, amely el6ri a t6rsuliisban rdszt
vevo tagok szavazatainak tdbb mint a feldt, ds az {tltaluk k6pviselt telepiil6sek lakoss6gsziim6nak a fel6t.
10.

A Tiirsuliisi Taniics sztiks6g szerint,

11.

A T6rsul5si Taniics til6s6t

de dvente legalibb hat t-il6st tart. Az til6st az elndk, akad5lyoztatdsa
esetdn az alelnrik, egyiittes akadiiyoztat6suk eset6n a korelncik hivja rissze 6s vezeti.

cissze

a) a T6rsulSs tagjai egynegyeddnek
sz6mftott l5 napon beltil,

kell hfvni:

-

b) N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
sz6mitott l5 napon beltil,

napirendet is tartalmaz6

-

inditvtnydra, a javaslat kezhezveteletol

vezet(5jenek kezdem6nyez6sdre,

12.

A T6rsuliisi Tan5cs ill6sei nyilv6nosak.

13.

A T6rsuliisi Tan5cs:

a

kezdemdnyezes kezhezvdteldt6l

a) zttrt iil6st tart cinkorm5nyzati hat6s6gi, Osszefdrhetetlens6gi, m6ltatlansilgi, kitiintet6si iigy tiirgyal6sakor,
fegyelmi btintet6s kiszab6sa, valamint vagyonnyilatkozatlal kapcsolatos elj5rris eset6n;
b) z6rt til6st tart az lrintett k6r6s6re villasztirs, kinevez6s, felment6s, vezetbi megbiz6s ad6sa, annak
visszavon6sa, fegyelmi elj6r5s megindftiisa ds 6ll6sfoglal5st ig6nylo szem6lyi iigy t6rgyal6sakor;
c) zdrt iil6st rendelhet el a vagyoniival val6 rendelkez6s eset6n, tovribbrl az iitala kiirt piiydzat felt6teleinek
meghatiirozasakor, a pdlyazat t6rgyal6sakor, ha a nyilv5nos titrgyalils az dnkorm6nyzat vagy m6s 6rintett
tizleti 6rdek6t sdrten6.
14. A Tiirsul6si Tan6cs kiziir6lagos hat6skrirben dont:
a) elnrik6nek, alelnok6nek megviilasztiis5r6l,
b) a trlrsulSsi meg6llapod6s elfogadas6r6l 6s m6dosit6s6r6l, valamint a t6rsuliis megsztintet6s6rol,
c) a szervezeti 6s miikrjd6si szabiiyzat elfogadiisiir6l,
d) kolts6gvetds, zirszttmadas elfogad6siir6l,
e) kdltsdgvet6si int6zm6ny, gazdiikod6 szerv alapit5silr6l, megsziintet6s6r6l, 6tszervez6sdr6l, intdzmdny,

m5s szervezet krizos alapitirsira, az alapitoi jogok gyakorllstra vonatkoz6 rdszletes rendelkez6seket a
t6rsul iis SZM SZ-e tartalmazza.
f) krizszolgriltatiisok kcjzris biztositasa 6rdek6ben helyi rinkorm6nyzattal, m5s t6rsuliissal trirt6n6
megrillapodasr6l, krizcis fej leszt6sek, beruhazlsok megval6sitSsiir6l,

g) tagok krilts6gvisel6se m6rt6k6r6l.
15. A T6rsuliisi Tan6cs til6seir6l jegyzokrinyvet kell k6sziteni. A jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell az til6s
helydt 6s id6pontjrit, az iildsen megielentek, meghivottak nevdt, a javasolt, elfogadott 6s t6rgyalt napirendi
pontokat, az eloterjeszt6seket, az egyes napirendi pontokhoz hozzitszolok nev6t, r6szv6teliik jogcim6t, a

hozzisz6lilsuk tov6bbrl az tildsen elhangzottak l6nyeg6t, a szavazdsra feltett drintdsi javaslat pontos
tartalmdq a dont6shozatalban r6sztvevok sz6m5t, a szavazds szSmszeri eredm6ny6t 6s a hozott ddnt6seket.

16. A jegyzok6nyvet az eln<ik ds a TSrsul6si Tan6cs riltal felhatalmazott tag(ok) irj6(k) al6. A
jegyz6krinyvet az eln<ik az iil6st k6vet6 15 napon beltil megktildi a N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal
vezetoj6nek.

A

T5rsul6si Tan6cs mtikrjdds6nek r6szletes szabiiyait a Szervezeti 6s Mtikoddsi Szabiiyzata
tartalmazza, amelyet a Tiirsul6s megalakul6s6t k<iveto til6sen kell elfogadni.

18.

19. A T5rsuliisi Tan6cs elndke:
a) ell6tja a T6rsul5s k6pviseletdt,
b) dsszehivja a T5rsulilsi Tan5cs til6s6t;
c) vezeti a taniicskoz6st;
d) 6rvdnyt szerezaszewezeti 6s mtikoddsi szabiilyzat szab6lyainak;
e) gondoskodik a dontdsek vdgrehajtSsrlr6l;
ell6tja a tiirsuliis k6pviselet6t;
g) 6ves szinten beterjeszti a titrgyevt k<ilts6gvet6st 6s munkatervet, valamint az elozo 6vi besz6mol6t 6s

I

zitrszdmadist.
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A Tf rsu16si Tanf cs munkaszervezeti feladatainak ell:ltrisa

20. A Tiirsul6si Tan6cs munkaszervezeti feladatait (ddntdseinek elok6szit6se, v6grehajt6s szervezdse)
MStraszolosi Kdzds Onkormanyzati Hivatal CserhStszentiv6ni Kirendeltsdge (a toviibbiakban:
Cserh5tszentiv6ni Kirendelts6g) l6tja el. Ennek keret6ben:
a) biztositja a Tiirsukis miikdd6s6hez (a trirsuliisi taniics, tiszts6gvisel6i feladatok ellititsithoz) sziiks6ges
t5rgyi ds szemdlyi feltdteleket;
b) elok6sziti a T6rsul6si iil6seket (meghiv6k, el6terjeszt6sek, hivatalos levelez6s elok6szftdse, postdz6sa, a
t6rsuliisi til6sek j egyz6konyveinek elk6szitdse, postaz6sa) ;
c) el6k6sziti a T5rsuliisi drint6seket 6s a tisZs6gvisel6k dcint6seit, ell6tja a tiirsuliisi 6s tiszts6gviseloi
dont6shozatalhoz kapcsol6d6 nyilvrintart6rsi, sokszorosit5si, post6z5si feladatokat;
d) ell6tja a Tiirsul6s miikdd6s6vel, gazd6lkod5siival kapcsolatos nyilv6ntartasi, iratkezeldsi feladatokat;
e) viseli az a)-d) pontokban meghatiirozott feladatelkit6shoz kapcsol6d6 koltsdgeket a t6rsuliisi tagok 6s
tiszts6gvisel6k telefonhas zniiata krilts6gei kiv6tel6vel.

A Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g munkxzeryezeti feladatait M5trasz6l6si K<izris Onkorm6nyzati
Hivatal Szervezeti 6s Miikrjd6si Szabiiyzata, valamint a T5rsul6s feladatait ell6t6 kdztisztviselo munkakrjri

28.

leir5sa tartalmazza.

29. A T6rsul6s mtik<iddsdvel kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ell6tdser6l egyebekben a Tiirsuliis
M6traszolosi Koztis Onkorm6nyzat Hivatal krizott l6trej<itt egyiittmrik<id6si meg6llapod6s rendelkezik.

6s

IV. FEJEZET
A TARSULAS TOT,TSEGVETESE, A TAGoK KOLTSEGVISELESE
1. A T5rsuliis kolts6gvet6s6bol finanszirozza es l6tja el feladatait. A Tiirsul6s 6ves koltsdgvetds alapj5n
mrikcidik. A kolts6gvetdst a Tiirsul6si Tan6cs riniill6an, k<ilts6gvetdsi hatdrozatban tilapitla meg. A
j6v6hagyott bev6teli el(5irinyzatitn feliili tdbbletbev6telek kolts6gvet6si szerv hatiiskrir6ben felhaszniilhat6
ktir6t 6s m6tdk6t hatirozatban szabiiyozhatja. A kdltsdgvet6s v6grehajtrisrir6l a Cserhdtszentiviini
Kirendelts6g gondoskodik.

2. A Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g l5'tja el az Aht. 27. 5 @) bekezddse szerinti feladatokat: a Tiirsuliis
bev6teleivel 6s kiadiisaival kapcsolatban a tervez6si, gazdiilkod5si, ellenorz6si, finansziroz6si,
adatszolg6ltat5si ds besziimoliisi feladatokat. A feladat ell6t6silval kapcsolatos jogosults6gokat 6s
kcitelezetts6geket az Onkorm6nyzat gazdilkodrisa rendj6t szabdlyoz6 belso szab6lyzataiban a Tarsuliisra
vonatkoz6an elktl<intilten szabiiy ozza.

3. Az

iilamhdztartbs szervezeteinek fo tev6kenys6g6t szak6gazati rendbe kell besorolni. A Tiirsul6s
szakmai alaptev6kenys6g6nek iilamhdztartilsi szakiryazati 6s kormdnyzati funkci6 szerinti besorolasilt a
hat5lyos jogszab5lyoknak megfelel6 bontiisban a 2. szimfi mell6klete tartalmazza.

4. A

Tiirsul:is nev6ben ktitelezetts6get az elncik vagy az 6ltala felhatalmazotl szemdly viillalhat.
az elntik jogosult. A kritelezetts6gv6llalis pdnztigyi ellenjegyzdsdre a jegyzo 6ltal
felhatalmazott p6nztigyi szakk6pesit6ssel rendelkezbkdztistuiselo jogosult.
Utalvdnyozitsra

5. A k<itelezettsdgviillalils, utalv6nyoz6s, ellenjegyzds 6s 6rv6nyesit6s rendj6re egyebekben a vonatkoz6
jogszab5lyok rendelkez6seinek figyelembe vdtel6vel Miitrasz6losi K6zds Onkormiinyzati Hivatal riltal
kiadott 6s alkalmazott ktitelezetts6gviillaliis, ellenjegyz6s, 6rv6nyesft6s 6s utalvdnyozitsi jogkdrrik
alkalmazdsitravonatkoz6szabdlyzatbanfoglaltakazirdnyadoak.

6. A

6vi CXCIV. trirv6ny szerint - a l0.g (2) bekezd6sben
Tdrsuliis ad6ss6got keletkeZeto iigyletet csak a KormSny elozetes
hozzdjirul{s6val kcithet. A Tilrsuliis az adoll feladat ell5t6s6ban drintett dnkorm6nyzatok kezess6g 6s
garancia v6llal6sa mellett, hitelt vehet fel az ad6ss6gkezel6s6hez sziiksdges kdtelezettsdgeinek teljesitds6re.
gazdas5gi stabilit5sr6l sz6l6 2011.

meghatdrozott kivdtellel

7.

A

- a

Tdrsul5s mtikriddsi kdlts6geihez a Tiirsuliis tagSai az rlltaluk k6pviselt teleptildsek lakoss6gsziim5nak

ardnyirban jrlrulnak hozzit.

A hozzilfirulist

f6l6vente, tttrgyi f6l6v m6jus 31. 6s okt6ber 31. napjdig a

Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6g rlltal kibocs5tott szttmla alapjin a TSrsuliis szimlSiira kell befizetni.
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8. A hozzi$ilruLis mdrt6kdt a tag-telepi.il6s lakossitgszitma 6s a Tiirsul:isi Tan6cs 6ltal meghatitrozoll egy
fore vetitett risszeg szorzata hatarozza meg. A lakoss6gsz6m tekintet6ben a kdlts6gvet6si torvdnyben
meghat6rozott normativ tiimogatiisokniil figyelembe vett lakossiigsz6m az irilnyado. A teleptildsek
lakoss6gsziimrlt a Tiirsul6si meg6llapod6s 1. sz{mri mell6klete tartalmazza, amelyet dvente - tSrgydvet
megelozo januiir 1. napja szerinti illlapotnak megfeleloen - tirgyev m6rcius 31. napjrlig aktualiz6lni
sztiks6ges.

9. A tag iiftal teljesitendohozziilitrul6s elmulaszt5sa esetdn az elndk az eseddkess6gt6l sz6mftott
beltil, hatiirid6 triz6sdvel iriisban felsz6litja a h5tral6kos tagot.

10.

A

tagi hozziliruliis kdsedelmes teljesit6se esetdn a tag

megfelelo

-

-

l5

napon

a jegybanki alapkamat k6tszeres6nek

kdsedelmi kamattal nrivelt dsszeget tartozik megfizetni.

11. A tagdnkormiinyzatok 6ltal v6llalt pdnziigyi hozziililrulisaik nem teljesit6se esetdn, azirinyad6 elj6r6s a
jogszabrilyon alapul6 beszed6s (inkassz6) alkalmaziisa.

12. Amennyiben valamely tag<inkormdnyzat v5llalt p6nztigyi hozzdjdrulilsa ill. jelen megrlllapod6s
c6ljainak megval6sit5sa 6rdek6ben meghat6rozott fejleszt6s, beruh6z6s vonatkoz6s5ban viillalt fizet6si
kdtelezettsdg6nek teljesit6s6t illetoen 15 napot el6r6 k6sedelembe esik, a T6rsuliis mindenfele elozetes
felsz6litiis ndlkiil jogosult 6s kdteles a kdvetel6st a hatrlrido eredm6nytelen eltelt6t kriveto l0 napon beliil
jelen megiillapod6s elv6laszthatatlan mell6klelet kepezo felhatalmaz6 nyilatkozat alapj6n beszed6si
megbiziissal 6rv6nyesiteni. A beszeddsi megbizris eredmdny,telensdge eset6n a Tiirsuliis a kciveteldst
bfr6srigi riton 6rv6nyesiti.
13. Amennyiben a T6rsul6s fel6 a Taniics elnoke riltal k6pviselt tagonkorminyzatnak iill fenn tartozisa, a
beszed6si megbiziis 6rv6nyesit6sdre a Tiirsul5s azon alelndk jogosult, aki 6ltal k6pviselt
tagcinkormiinyzatnak a T5rsul6s fele tartozdsa nem 6ll fenn.

14.

Tagrinkormiinyzatok viillalj6k,

hogy fenti felhatalmaz6 nyilatkozatot

a jelen megrillapodris

elv6laszthatatlan 3. szrlmri mell6klet6ben szereplo tartalommal szitmlavezeto hitelintdzetiikn6l megteszik
6s azt a T5rsul6s fel6 a nyilatkozat egy eredeti p6ld6ny6nak megkiild6s6vel igazolj6k jelen - valamennyi
tagonkormiinyzat iital alilirt - meg6llapodris k6zbesit6s6t6l sziimitott 8 napon beliil.
15. Az alapitris nem j6rt krilts6ggel.

V. FEJEZET
A TARSULAs v.q,cvoNA, A vAGyoNNAL
1.

vALo GAZDALKoDAS

A T5rsulas a II. fejezetben foglalt feladatai ellifiitsithoz sajiit vagyonnal rendelkezik.

2. A T6rsulas vagyoniit azalilbbi anyagi fonasok biztositj6k:
a) a T6rsulasban r6szt vevo tagok befizetdsei,
b) a T6rsul6s szolg6ltatiisait igdnybe vev6k dijfizet6sei,
c) az egyes tagok Sltal tett vagyoni hozzitjirulilsok (t6rgyi eszkciz6k, immateririlis javak, vagyoni 6rtdkti
jogok stb.),
d) kozponti krilts6gvet6si tiimogatiis,
e) piiyazati tton elnyert t6mogat6sok.

3.

A TSrsulis tagjai a feladatok ellitiisa

6rdek6ben ing6srigok (eszktizcik, berendez6si titrgyak, g6pj6rmti,

stb.), tov6bbii ingatlanra vonatkoz6 jogok 5tenged6s6vel is hozzilfirulhatnak az eredm6nyes mukod6shez.
Az ifiengedds feltdteleit a tag 6s a Tiirsulas kozritti ktil<in meg5llapodrls tartalmazza.

4. A T5rsul6s 6ltal a mrikrjd6s sor6n, ad6s-v6tel vagy egy6b jogcimen szerzett vagyont6rgyak feletti
tulajdonjog a T6rsul6st illeti. Ugyancsak a T6rsul6st illeti a vagyon szaporulata.
T5rsulSs vagyona feletti tulajdonosi jogositviinyok gyakorl6s6ra a Tiirsul6si Tan6cs jogosult, egyben
viseli a tulaj donost terhelo kdtelezetts6geket.

5.

A
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A

T6rsul6s vagyoniinak iitadiisa (idedrtve az lrtekesitdst is), drt6khatiirra tekintet n6lktil a T6rsukisi
Tan5cs kiz6r6lagos hatdsk<ir6be tartozik. A vagyon6tadSsra csak abban az esetben kertilhet sor, ha az
6tadand6 vagyon a tiirsuliis riltal elLitott feladatok biztosit6srit szolg6lja.

6.

7. A T6rsulSs vagyoniinak tilmogatiissal ldtrejdtt vagyoni rdsze ingatlan eset6ben tiz evig, egy6b vagyon
eset6n ot 6vig -jogszabiiyban rreghat6rozott esetet kivdve - nem idegenftheto el.
8. A Trirsul6s gazdrllkod6 szervezetet alapithat, illetve vrillalkoz5sban vehet rdszt, azonban felelossdge nem
hal ad h atj a m e g vagyo n i hozzi\ itrulits 6n ak m 6rt6kdt.

VI. F'EJEZET
CSATLAKOZAS, FELMONDAS, XTZANAS, A TARSULAS MEGSZUNESE
Csatlakoz6s
1. A TSrsukishoz a Pisz1.6i t6rs6gen beliili teleptil6si rinkormrinyzat csak napt6ri 6v els6 napjrival jogosult
csatlakozni. A csatlakozds irSnti k6relmet a Tiirsulasi Taniics Elnrik6hez kell benyrijtani.

2. A csatlakoziisr6l sz6l6 dtint6st legalibb 6 h6nappal koriibban, minositett tribbs€ggel kell meghozni
arr6l a T6rsuliisi Tan5csot 6rtesfteni kell.

6s

3. A

T6rsuliishoz ttirtdn6 csatlakoz5shoz val6 hozzi4irulflsr6l a T6rsukisban r6szt vevo valamennyi
telepiil6si onkormiinyzat k6pvisel6-testtilet6nek minosftett tobbs6ggel hozott dcint6se sztiks6ges.
4. A csatlakoz6 cinkormitnyzat iital a T6rsulilsnak fizetendo p6nzbeli hozzirlitrulisr6l, illetoleg a felajrlnlott
vagyontiirgyak (vagyoni 6rt6kri jogok) 5tv6tel6r6l a T5rsul5si Taniics dont.
Felmondrls
5. A t6rsul6si meg6llapod5st felmondani a napt6ri 6v utols6 napj6val lehet.

6. A felmond5sr6l sz6l6 ddnt6st legallbb 6 h6nappal kor5bban, minositett tobbs6ggel kell meghozni

6s

arr6l a T6rsulasi Taniicsot 6rtesfteni kell.

Kizfr6s
7. A Tdrsulris tagjainak tribb mint a fele min6sitett tdbbs6ggel elfogadotthatirozatitual a napt6ri 6v utols6
ism6telt
napjiival kiz1rhija a T6rsuliis azon tagsitt, amely e megrillapod6sban foglalt kdtelezettseg6nek
felhiv6sra hat6rid6ben nem tett eleget.

A Tirsukis megsziin6se
a megsztintet6s mellett foglal
Trirsulas megsz[inik, ha valamennyi tagja min6sitett ttrbbs6gu dont6ssel
6ll6st, illefve a bir6s6g jogeros dcint6se alapj6n'

g.

A

elsziimolni'
9. A T6rsul5s megszrindse eset6n a Tilrsulas tagjai k<itelesek egymassal
terhelo kritelezetts6gek kiegyenlit6sdt
10. A T6rsul6s meglevo vagyona 6s annak szaporulata - a T6rsuliist
meg.
illeti
kovetoen - a T5:rsulr6s tagiait vagyoni hozzilttdisuk ar6nySban
11. A vagyonfelosztiis fontosabb elvei:
birtok6ba kell adni'
a1 anasiia6tba adott ingatlanokat, megl6vS ing6s6gokat a tulajdonos
hiiinyitban penzben megv6ltani,
ennek
kiadni,
Ui u ."gre"o tulajdonba"adott ing6s6g&at termlszelben kell
meg.
.j trrujalnUa adott ingatlan az eredetitulajdonos onkorm6nyzatot illeti

12.

A

T6rsulSLsb6l ttirteno kiv5,l6s (felmond6s)' kiztrfrs eset6n

atagfrltal a T6rsul6sba bevitt vagyonnal el

iiivril6, akizbrt tag csak abban az esetben tarthat igen54,ha az
a volt tagot a TSrsul6ssal kotott ktilon
nem vesz6ly ezteti aT6rsul6s feladatainak elldirilsitt. Ennek hirinyrlban
szerzod6s alapjfun haszniiati dij illeti meg'

kell sz6molni. A vagyon kiadas6ra azonban

a

8

13. A T6rsuliis megsziin6sekor a vagyon feloszt6sa ds a kozcis tulajdon megsztintet6se nem tort6nhet oly
m6don, hogy az a Tiirsuliis 6ltal ellStott krjzfeladatok 6s kozszolgiiltat6sok teljesit6s6t vesz6lyeztesse.

14. A krizos tulajdon megsztintetdse 6s az ebb6l sz6rmaz6 vagyoni ig6nyek kiel6git6se sordn a tdrsul6s
tagjai olyan jogi 6s p6nziigyi megoldasokat alkalmaznak, amelyek a t6rsul6si meg6llapodrisban megjel6lt
kozfeladatok 6s kozszolgilltatiisok ell6t6s6t nem vesz6lyeztetik.
Visszafizet6si ktitelezetts6gek
15.

A T6rsukis 6ltal elnyert t6mogat6s felett a Tiirsuliis rendelkezik,

6s felel6s a jogszerti felhaszniiliisdrt.

16. Amennyiben a T5rsuliis tiimogatiisban r6szesiilt 6s a tag(ok) kildpdse eredmdnyek6nt a T6rsul6s m5r
nem felel meg a t6mogatiis elnyerds6hez sziiksdges felt6teleknek, fgy a ki16p6 tag(ok) k6teles(ek) a kil6p6
lakossiigsziim szerint jut6 tdrmogat6snak megfelelo dsszeget kamattal ncivelten a
onkorm6nyzatra
k6zponti kciltsdgvetdsnek megfi zetni.

-

-

17. Amennyiben a kil6p6 tag a T6rsul6si Tan6cs dontdse alapjrin biirmilyen kdzos beruhizflsbanveszr6s4,
a kil6p6s ot nem jogositja fel arra, hogy a beruhaziissal kapcsolatos 6s sziim6ra meg6llapitott t5mogat6st,

illetve hozzitjinililst ne fizesse meg.
18. Ha a kildpo tag a T6rsul5si Tan6cs dont6se alapjrin t6mogat6sban r6szestilt, kciteles annak osszeg6t,
illetve fennmarado rdszet a TSrsuliis szfmli\ilra m6g a kil6p6s id6pontj6t megeloz6en visszafizetni.

19. A kil6po tagot megilleti az iitala teljesitett hozzilitniisoknak 6s az alaptoke-elhelyez6si p6nzpiaci
mtiveletekbSl sztrmaz6 bev6teleinek jelen fejezet 16-19. pondiiban meghat6rozott cisszegekkel ds a
kezel6si kriltsdgekkel csdkkentett dsszege.

20.

A

tiirsuliisi meg6llapod6s felmond6s, ds kiziiriis esetdn jelen fejezet l0-15. pontja megfeleloen

alkalmazand6.

VII. FEJEZET
A TARSULAS nr,r,rN6nzrsB
1.

A t6rsulils tev6kenysdgdt

6s gazdrilkodrisrit a Fenntart6 K6pvisel6-testtiletek ellenorzi.

2. A tiirsuliis gazdrilkodrisirt

- az Eur6pai Uni6 5ltal nyrijtott 6s egydb nemzetkrjzi tiimogatiisokat, valamint a
kapcsol6d6 kolts6gvet6sbol nyrijtott tiimogatiisok felhaszn5l6st is ide6rtve
- az Allami Szdmvevoszdk
ellen6rzi. Az eur6pai uni6s 6s kdltsdgvet6si tiimogat6sok felhasznrll6sifi az Eur6pai Sz6mvev6szek 6,s az
Eur6pai Bizottsilg illetdkes szersrezetei, a Korm5ny 5ltal kijel<ilt szerv, afejezetek Lllen6rz6si szervezetei,
a
Kincstiir, illetve az eur6pai uni6s trirnogat6sok irinyit6 hat6sdgai ds a kifizeto hat6srig k6pviseloi
is
ellen6rzik.
3' A

trirsul6s mtiktid6se feleft a N6grrid Megyei Kormiinyhivatal t<irvdnyessdgi
feliigyeletet gyakorol.
Ennek keretdben vizsgiija, hogy a Tiirsuliis ddntdse, szervezete, miikoddse
ei acintesno zatall elj6r6sa
megfelel-e a iogszabitlyoknak, a tiirsuliisi megiillapoddsban, valamint a
szervezeti ds mtik6d6si
szab iiy zatb an fo g I altakn ak.

4' A trirsul6s tagiai - polg5rmestereik ritjrin ellen6rizhetik a tiirsuliis miikriddsdt
cdlszeriisegi ds gazdasrigi
szempontb6l' A lefolytatott ellen6rzdsrol jegyzoktinyvet kell felvenni
es azt a t:irsuliis elncik6nek 6s a
t6rsuliis tagjainak meg kell kiildeni.

VIII. FEJEZET
VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1' Jelen tiirsulilsi megrillapodris 2014. janu6r l-j6n hatrllyba. A tiirsul6si megrillapodris
6rv6nyess6g6hez
valamennyi tiirsult tag kdpviselo-testtiletdnek minositett tobbs6ggel
j6vrih
hozott

2' Jelen tiirsulilsi megrillapodris hatiilyba l6p6s6vel egyidejiileg hatitlydt veszti
a

agyo hattnozata sztiks6ges.

1997 . janu1r 1-j6n ldtrejritt

Kcirzeti Egdszs6gtigyi Szolgrilat megrillapod6sa annak minaen moooiitiis6val
egytitt.

9

3. A T6rsuliisi

a t6rsuliis taglai m6dosithatj6k, illetve tcirvdnyben, korm6nyrendeletben
meghatiirozottak szerint m6dositj5k. A tiirsul6si megiillapodiist a helyi cinkormdnyzati iiltal6nos
megrillapod6st

v6lasztSsokat kdvet6 6 h6napon beliil a tagok feltilvizsgdljdk.

4. A T6rsuliisi Taniics tagjai 6vente legal5bb egy alkalommal

besz6molnak k6pvisel6-testtileteiknek a

Tiirsul6si Tan6csban v 1gzett tev6kenysdgtikrol.

5. Felek jelen meg6llapod6s 6rtelmez6s6vel, illefve teljesit6sdvel kapcsolatos jogvit5ikat a Pdszt6i Jdrisi
Bir6srlg illet6kessdgi kcir6be utalj6k.

6. A felmondils, illet6leg a bir6silgi eljrir6s

kezdemdnyez6sdt megel6z6en legal6bb 8 nappal
kdtelesek a vit6s k6rd6sekre vonatkoz6an rill5spontjaikat egyeztetni, amelyr6ljegyz6konyv kdsziil.

a

felek

7. Az egyeztet6s sikertelens6ge eset6n a meg6llapodis az abban meghatirozotl m6don felmondhat6, illetve
a vitiis kdrd6s a bir6s5g el6 terjesztheto.

8. Jelen szerzoddsben nem szabdrlyozott k6rd6sekben a PolgSri Trirv6nyk6nyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV.
torv6ny, Magyarorszig helyi cinkorm6nyzatair6l sz6lo 201l 6vi CLXXXIX. torv6ny, a tertiletfejleszt6srol
6s a teriiletrendezdsrol sz6l6 1996.6vi XXI. torv6ny, az iilamhintartasr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny,
val am i nt a vonatkoz6 egy6b j ogszabrilyok rende lkezdse i az ir iny ad6k.
Jelen megilllapodast a felek iitolvasas 6s egytittes 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
j 6vrihagy6l ag alilirj 6k.

Cserhitszentivrin, 2018. februrir 13.

Sindor Szandra Eva

Hegediis Pr{l

polg6rmester

polg6rmester

Als6told K<izs6g Onkormiinyzata

Bokor Krizs6g Onkormiinyzata

Siraky Attila

Nagyvr{radi Istvr{n

polg6rmester

polgiirmester

Cserhiitszentiv6n K<izs6g Onkormiinyzata

Kov6cs

Fels6told K6zs6g Onkormiinyzata

Zoltin

Dr. Hajasn6 Banos Mdrta

polgiirmester

polg6rmester

Gariib K<izs6g Onkormilnyzata

Koz6rd Kozs6g Onkorm6nyzata

Nosk6 Sr{ndor GSbor
polgiirmester
Kutas6 K6zs6g Onkorm5nyzata
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Ziradek:
Jelen hatarozatoti

Als6told Ktizs6g Onkorm6ny zatinak K6pvisel6-testtlete

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete

sz6muhatitrozatdval
. sz6,mu hatitr ozatdv al

..

. szitmt hatdrozatfry al

Cserhdtszentivrin Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete

..

Fels6told Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete

.

Ga16b Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilete

..

. sztmu hattrozatdv al

Koz6rd Ktizs6g Onkormr{nyzata K6pvisel6-testiilete

..

.

Kutas6 Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete

..

. szitmu hatdr ozatix al

fogadta el.

.. sz5mfi hatirozatixal

szdmis hatdr ozatix al

l1
1. szdmrt meildklet

A tirsuLfst alkot6 telepiil6sek lakossigsz6ma

Als6told Kozs6g Onkorm6n y zata
Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata
Cserhiitszentiviin Kcizsdg 0nkorm6n yzata
Felsotold Kozsdg 6nkorm6ny zata

257 f6
136 fd
148 fd

Gar6b K<izs6g 0nkorm6n y zata
Kozir d Kcizs6 g Onkorm6n y zata
Kutas6 Kozsdg Onkorm6nyzata

t54 f6
56 fit
175 f6
111 fo

6sszesen

1037 f6
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2. saimfi melldklet

Cserhftszentivrini Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgr{lat szakmai alaptev6kenys6g6nek rillamhfztartrlsi
szakfgazati 6s kormdnyzati funkciri szerinti besorolSsa

Altamhrlztartdsi szakrlgazati besorotSs (TEAOR):

862100

Altal6nos j6r6beteg-ell6t6s

Szakmai alaptev6kenys6gek kormd nyzati funkcir6 szerinti besorolSsa
Feladat megnevezise
072111
074031

Hiiziorvosi alapel Lit6s
Csal6d ds n6v6delmi eg6szs6gtigyi gondoziis

P6nzellStds technikai szakfeladat rend szerinti besorolfsa
Feladat megnevezise
Onkormiinyzatok, valamin tdrsuliisok elsziimoliisai

dnitett iilami

enzalapok bev6te le i
)
Onkorm6nyzatok el sz6moliisai a kdltsdgvetdsi szerveikkel
El kii

I

p

(el sz6mo I 6sai

Szakfeladat szdma:

84r901-9
84 l 903-9

841901-9
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3. szdmfi melldklet

Felhatalmaz6s
a hitelintdzet neve 6s c[me

A

Cserhiitszentiv6non,20lS. mSrcius

l6trehoz6 tiirsul6si meg5llapod6s
dnkorm6nyzata (........

l.

napjiin kelt Cserhiitszentivdni Kcirzeti Egdszsdgtigyi Szolg6latot

IV.

fejezet 13-16. pontja

alapj5n

u.

sZ., k6pviseli:

polgiirmester) felhatalmazza a Cserh6tszentiv5ni Kcirzeti Eg6szs6gtigyi Szolgrilat (3066 Cserhifiszentivdn,
Kossuth rit I .., bankszhmlaszitm:
. . . . ., k6pviseli : Siraky Attila eln<ik) mint jogosultat,hogy a
tiirsul6si meg6llapodasb6l eredo lejSrt kovetel6s6t a(z)
........-nril/-ndl vezetetl
p6nzforgalmi jelz6szdml0 sziml{ja terhdre ktil<in enged6ly, vagy
yilatkozat n6lktil beszed6si megbfzissal 6rvdnyesfthesse a Ptk. szerinti el6viil6si hat6ridon beltil. A
sziimlatulajdonos ktitelezettsdget v6llal arra, hogy amennyiben a fenti sz6mlilt megsztinteti, rij szSmliit nyit,
err6l a t6nyr6l 6s annak adatair6l Cserh6tszentivSni Korzeti Eg6szsdgtigyi Szolg6lat ir6sban 5 munkanapon
beliil trijdkoztatja, tov6bbd aztj szitmlira rij felhatalmaz5st nyrijt be a hitelint6zetfele.
Jelen felhatalmazis visszavondsig 6rv6nyes, mely visszavoniis a sz6mlatulajdonos ds a beszed6si megbiziis
jogosultj6nak kdzdsen tett nyilatkozat6val lehetsdges.

Kelt

,..........6v

h6......

nap

a szdmlatulajdonos cdgszer{i aldirdsa ds bdlyegzdje

ZArad6k:
A felhatalmazilst nyilv6ntart6sba vetttik,

6s v6llaljuk, hogy a beszed6si megbiz5s visszavon6sa csak a
szilmlatulajdonos 6s a jogosult kdzcisen tett nyilatkozatiival t6rt6nhet.

a hitelint6zet cdgszerii alilirflsa 6s bdlyegzoje

h
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T6jdkoztatom, hogy 2017. szeptember 01-jei hatallyal a P6szt6i Rend6rkapitanys6g
kapitanys6gvezetoi feladatanak ellilthsival megbiztam Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszonyL

o
o
o
o
o
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Dr. Tari Szilvia p6lyafut6s6t 1993. augusztus 16-rin a Pest Megyei Rend6r-fokapitanys6g Dabasi
Rend6rkapitanys6g Kdzbiztons6gi Osil.Aly Igazgatasrenddszeti Aloszt6ly 611om6ny6ba r.
tdrzszaszl6si rendfokozattal, mint szab6lys6rt6si el6ad6 kezdte. Ndh6ny h6nap eltelt6vel a Briniigyi

o
o
s

Osztbly Nyomoz6 Alosztaly 6llomany6ba nyomoz6 beosztdsba neveztdk ki.

A

N6gr6d Megyei Rend6r-fdkapitanys5g B6tonyterenyei Renddrkapiuinys6g 6llomany6ban
1995.04.01-i hatallyal tdrten6 6thelyezds6t krivet6en vizsg6l6k6nt, majd f6vizsg6l6kdnt, k6s6bb
megbizott alosztiiyv ezet6kdnt telj esitett szolg6latot.
2003. okt6ber 0l-j6n a Salg6tarjSni Rendrirkapit6nysSg Vizsgdlan Osztillyilra, oszthlyvezetoi
beoszt6sba keriilt. 2005. november 0l-en a N6gr6d Megyei Rend6r-fiikapitrinys6g Brintigy Szervek
Btiniigyi Osrtilly V6del6k6szit6 Alosztalyra kiemelt ffinyomoz6 beoszt6sba k6rte 6ttrelyezdset.

2007 decemberdt6l megbizott, majd 2008. m6jus 0l-t6l kinevezett

alosztillyvezet6kdnt

tevdkenykedett.

A

brintigyi szakteriileten elttiltOu id6 alatt folyamatosan bovitette ismereteit. 1996-ban a
Rend6rtiszti F6iskol6n fels6foku btintigy szaktanfolyami vdgzettsdget szetzett, 6s a D.A.D.A.

progpm oktatisi6hoz sziiksdges alapkdpz6sen is rdszt vett.

2007-ben a Pecsi TudomSnyegyetem jog6sz szak6n egyetemi oklevelet 6s doktori cimet szerzett.
2011. februr{rj6ban keriilt az Ellenorz6si Szolg6latra kiemelt ftiellen6rnek. 2012. jrilius 01-t61
megbizott, majd 2013. m6jus 01-t6l kinevezett szolg6latvezet6k6nt teljesit szolg6latot. 2013-ban
rend6szeti szakvizsg6t tett, ds a rendeszeti vezetciv6 kdpz6 tanfolyamot is elvdgezte.
Cim: 3 100 Salg6tarj6n R6k6czi rit 40. Pf. 130.
Telefon: 32 4l l -25 5 I 3 | 45i*a*' r, 4l | -25 5 / 3 5 -7 6
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Dr. Tari Szilvia r.

alezredes vezetoi tev6kenysdge p6ldadrtdkri. Tapasztalatot szerzett biintigyi

tertileten 6s az Ellenorz6si Szolgtiatnii eltoltott ideje alatt minden szakteriileffe rrildt6sa volt.
Munkrija sor6n a jogszabSlyoknak 6s bels6 utasitasoknak megfeleloen, szakszertien, tdrvdnyesen
hozza meg dontdseit. Preciz, szorgalmas, terhelheto. Kiv6teles teljesitmenyii min6sitdssel
rendelkezik.

r. alezredes munkrijSt kiemelked6 szakmai hozziertessel, nagy
es eredmdnyesen vdgzi. Fokozott figyelmet fordit szaktud6s6nak
felelossdgtudattal,
szorgalommal,
b6vitds6re, illetve a megszerzett tud6s gyakorlati alkalmazf,sbra. A kapott utasit6sokat igyekszik
marad6ktalanul betartani, a feladatokat on6ll6an, kreativan hajtja vdgre parancsnoka, valamint a
szakmai ellenorz6 szervek megel6ged6s6re. Munkat6rsaival 6s el6lj6r6ival tisztelettud6.
Parancsnoki munkrlja ktivetkezetes, kdvetelm6nyt tbmaszt6. Hat6rozott fell6p6se, kiv6l6 elm6leti 6s
gyakorlati tud6ssal p6rosul.
Megbiz5sa 6ta dr. Tari Szilvia

Szoros, szakmai alapokon nyugv6 kapcsolatot alakitott ki 6s tart fenn a t6rsszervek azonos szintti
vezet6ivel, dnkorm6nyzatokkal 6s a po1g6r6r szervezetekkel.

Kozvetlen munkaflirsai

ds vezet6i egyarrint elfogadj6k. Lak6kdmyezeteben

elismerik.
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Magas szintri szakmai 6s emberi tulajdons6gai alapj6n alkalmas aPi$dbi Rend6rkapit6nys6g
vezetbifeladatainak ell6t6s6ra. Abban az esetben, ha kinevezdsre kertil, az 1994.6vi XXXIV. tv. 8
$ (2) bekezd6s alapj6n kertil v6grehajtrisra.
K6rem, hogy k6pvisel6testiileti til6sen megvitatni sziveskedjenekazt, hogy dr. Tari Szilvia r.
alezredes Pitsztli Rend6rkapitanys6g, kapitinysbgvezetlibeosztiis6ba ttirtdn6 kinevezdsdt
t6mogatjak-e. K6rem tov6bb6, hogy ddntdstikrdl legk6s6bb 2018. iprilis 10-ig taj6koztatni
sziveskedjenek.

I
Salg6tarj6n, 20 1 8. februir
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Tisztelettel:

DR. NAGY I-LSZLO r. dandirtibornok
renddrs6gi f6tan6csos

rend6rf6kapit6ny
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NocnAn MEGYEI
KONnaANYHIVATAL
lktat6sz6m : NO I AF 17 O-21 201 8.
Ugyint6z6: Domonkos Gyorgy
El6rhet6s6g : 321 620-7 33
domonkos.gyorgy@nograd.gov.hu

T6rgy: Cserh6tszentiv6n kozs6g j6vdhagyott
telepul6sk6pi rendelet6vel kapcsolatos
torv6nyess6gi fel0gyeleti eljSrds

r6d Megyei Korm5nyh ivatal
Hat6siigi F6oszt5ly
Torv6nyessegi Feh.igyeleti Osztaly
N6g

Dr Morvai Csilla
osztdlyvezetri
Helvben

Tisztelt Oszt6lyvezet6 Asszony!
Cserh6tszentivdn Kozs6g Onkormdnyzala a 2016. 6vi LXXIV. tv. - Tktv. - 16. S (2)
bekezd6se alapj6n megalkotta telepul6sk6pi rendelet6t. A K6pviselo-testulet 912017.
(Xll. 21.) sz5mon hagyta jovA a rendeletet 6s azt a Nemzeti Jogt6rban el6rhetov6
tett6k.

A Nograd [\4egyei Korm6nyhivatal - tov6bbiakban KormSnyhivatal - Sllami f6epit6szi
hat6sko16ben elj6rva 6szlelte, hogy a telepril6skepi rendelet jov5hagydsa so16n
CserhStszentivdn Kozs6g Onkorm6n yzala jogszabdlys6rtoen jdrt el.
A teleptilesfejleszt6si koncepci6rol, az integ16lt telepril6sfejleszt6si strat6gi6161 6s a
telepul6srendez6si eszkozok16l, illetve egyes telepul6srendez6si saj6tos
jogint6zm6nyekr6l szolo 31412012. (Xl. B.) Korm. rendelet - a tov6bbiakban R. 4314. S (6) bekezd6s a) b) 6s c) pontja alapjdn a polg6rmester az elk6sztllt
telepul6sk6pi arculati k6zikonyvet - TAK
illetve teleprilesk6pi rendeletet
partners6gi v6lem6nyezesre bocsStja, 6s egyidejrileg v6lemenyez6sre megktildi az
6rintett dllamigazgat6si szerveknek - igy a rendeletet az 5llami fci6pit6szi
hatSskorben eljSro megyei kormSnyhivatalnak is. Az 6rintett szervek 21 napon belul
v6lem6nyezik a TAK-ot 6s a teleptil6sk6pi rendeletet, ezt kovet6en hivatkozott
szakasz (B) bekezd6se alapjdn a polgdrmester az elfogadds el6tt ismerteti a
k6pvisel6-testulettel a be6rkezett v6lem6nyeket, az el nem fogadott v6lem6nyeket 6s
azok indokol6s5t, egyeztet6s eset6n a jegyzt5konyvet, illetve az elfogadott
v6lem6nyek alapjdn a TAK tervezt6ben a telepulesk6pi rendelet tervezet6ben
javasolt modositdsokat.

A R.43/8. $ (1)bekezd6se b) pont bb) alpontja szerint a polgSrmester az elfogadott
k6zikonyvet 6s telepul6sk6pi rendeletet megkrildi - mSsok mellett - hitelesitett pdf 6s
szerkeszthet6 digittilis form6tumban az elfogadSsr6l szolo jegyzclkonyvvel egytitt az
dllami fo6pit6szi hat6skorben eljdro megyei korm6nyhivatalnak. E szakasz (1)
bekezd6s c) pontja szerint a megktild6s helyett a hitelesitett dokumentumok
el6rhet6v6 tetele is megfelel.
Allami F6epitesz
3100 Salg6tarjdn, Rdk6czi tlt 36. Tel.: 321620-730 Fax:321620-713 E-mail:foepitesz@nograd.gov.hu
Honlap: nmkh.hu
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Cserh6tszentiv6n Kozs6g Polg6rmestere a teleprilesk6pi rendelet tervezet6t a TAK
egyezteto felrlletre 2017. 12. 27-6n torteno feltolt6ssel v6lem6nyez6sre bocsdtotta,
ezt kovetoen v6lem6nyriket a TAK egyeztet6 feluletre az 6rintettek feltoltottek. A
Kormdnyhivatal a v6lem6nyet 2017. 12.27-6n, a Brlkki Nemzeti Parki lgazgatosdg
2017 . 12. 27-6n, a Nemzeti M6dia 6s Hirkozl6si Hatos6g 2017 . 01. 1'1-6n toltotte fel.
A fentiek alapjdn egyik v6lemenyezo 6llamigazgat5si szerv v6lemenye sem 6llt
rendelkez6sre a K6pviselo-testulet dltali elfogadSst megelozcien, amely mfr 2017.
12.21-6n megtort6nt, a v6lem6nyezfsi eljdr1sra ezt kovetoen kerult sor.

A telepul6sk6pi arculati k6zikonyv - amely a teleptil6sk6pi rendelet megalapozds6ra
szolg5l v6lem6nyez6s szint6n a rendelet elfogadds6t kovettien tort6nt, mely
u

gya ncsak torv6nys6rtci.

Az

elfogadott telepul6sk6pi rendeletet

a

Polgdrmester nem kuldte meg

a

Korm6nyhivatalnak, illetve az elektronikus el6rhetos6grcil sem adott t6j6koztat6st. A
Nemzeti Jogt5rban tort6no keres6s alapjdn jutott a Korm6nyhivatal tudomdsdra a
telepul6sk6pi rendelet elfogadds6nak a t6nye, ez nem helyettesiti a R. szerint eloirt
megkri ld6st, ill etve elerhetos6g rol szolo t6j6koztatdst.

Fentiek alapj5n ttirv6nyess6gi feliigyeleti eljSr6s lefolytat6sdt kezdem6nyezem
a R. 43/B. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n.
Salg6tarjdn, 2018. februdr 21.
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T6rgy: Cserh6tszentiv6n kozs6g teleptil6sk6pi

8.

Ugyint6z6: Domonkos Gyorgy
El6rhet6s6g : 321 620-7 30
domonkos.gyorgy@nograd.gov.hu

rendelet6vel kapcsolatos torv6nyessegi
feltigyeleti eljd16s

Hivatkozds: -

Siraky Attila polgdrmester

Ktizs6gi Onkorminyzat
Polg6rmesteri Hivatala
3066 Cserh6tszentiv6n
Kossuth utca 1.

Tisztett Polgdrmester 0r!
Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testulete a 912017. (Xll. 21.)
sz6mr.r rendelet6vel elfogadta a telepul6sk6pi rendletet, amely t6nyrol az
Onkorm6nyzat nem t6j6koztatta a NogrSd Megyei Korm6nyhivatalt - a tov5bbiakban
Kormdnyhivatal.

hat6skoreben eljdro Kormanyhivatal a Nemzeti JogtSrban
hogy
a
telepul6sk6pi
6szlelte,
rendelet elfogadSsa megtort6nt 2017. december 21-

Az 6llami foepiteszi
6n.

A rendelkez6sre ello ismeretek szerint a teleptilesk6pi rendelet jov6hagydsa
jogszab6lyserto m6don tortent meg, ez€rt torvenyess6gi felugyeleti elj6rds
kezdem6nyez6se volt indokolt.
Mell6kleten megkrildom a Korm6nyhivatal Allami F6epitesz6nek ezzel kapcsolatos
level6t tAj6koztalfs c6lj6ra.
Salgotarj6 n, 2018. f ebruAr 21
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