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Cserh6tszentivin Ktizs6g O nkormlnyzata

K6pvisel6-tcstiilet6nek

13. szimri

jegyzdktinpe

K6sziilt:Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. december 19.
napjin megtartott ktizmeghallgatisi16l.
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K6sztilt: Cscrhetszentivin Krizs6g 6nkorrn6nyzata Kdpv iselo-testiilctinck 2018. december 19. nap.idrt

a Cserhatszentir'6ni Kultrirh6zban megtartott kdzmcghallgatrls6riil

Jelen vannak:

Tanicskozdsi joqgal rdszt vesz: dr. Turza Csaba J 6zsef jegyz6

Lakossdg rdsz6r6l megielent: jelenl6ti iv szerint.

Sirakv Attila polg6rmester kdsz.intdtte a jelenl6voket. Megiillapitotta, hogy a k6pviselok kiiztil
mindenki megjelent, a testiilet hat6rozatkdpes. Megkdrdezte, hogy a meghivtiban loglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovibbi napirendi pont felvdteldre. A t€sttilet egyhangtlag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

l. Tij6koztat6s a kepviseki{estiilet 20 I 8. 6vben v6gzett munkiijiir6l
El6tcricszto: S iraky Attila polg6rmester

2. Tervek a j tivcire ndzve
El6terieszto: Siraky Aftila polgiirmester

3. Lakossiigi hozz6sz6l5sok, 6szrev6telek

l. Napirend

Tdidkoztat6s a k6pvise l6-testiilct 201 8. 6vben vdszett munk6i616l

Siraky Attila polgdnrcster elnr ondta, hogy a k6pviselotestiilet munk6ja a 2018-as 6vben sikeresnek
mondhat6. Pdnztigyi szempontb6l az lnkorminyzat megfeleloen gazd6lkodott, igyekeztek minden
szimlit kiegyenliteni. Megpr6b6ltrik kisebb naryobb sikerrel - a kintl6vos6gek beszed6sdt is.

Az dnkorm6nyzat
) 6ves bevdtele 77 .529 Ft, amely pblylzati p6nzeket is tartalmaz
! 6ves kiad6sa 65.758 Ft, amely az elk6sziilt beruh6zisok szSmlakiegyenlit6sdt is tartalmazza.

Az dnkorm6nyzat szimlaegyen lege jelenleg: 9.631 .l7l Ft.

Az onkormSnyzat kintl6v6sdge, melynek behajtris6ra a sziiksdges int6zkeddseket a napokban

megtett6k:
) kommunilis ad6: 338.022 Ft
) g6pj6rmii ad6 : <isszes kintl6vris6g 323.296 Ft, ennek 600%-a azonban az 6llamot illeti meg, az

tinkormiinyzatniil 129.3 I 8 Ft marad.
F Osszes kintl6v6s6g, amely az Onkorm6nyzatot illeti meg 467.340 Ft

A p6lyrlzatokat ebben az 6vben is folyamatosan figyelemmel kis6rt6k.

} Belvizelvezetlsre 29.086.232 Ft-ot nyert az 6nkorm6nyzat, a timogatas m6rt6ke I 00olo-os volt.
A kivitelez6 munkiijiival a polgirmester el6gedett. Ezzel kapcsolatban a hi6nyp6tl6s mdg folyamatban

Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istven Andriis
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Cserv0lgyi Zoltiin Barnabis
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k6pvisel6
kdpvisel5

Napirend



van.
> 750 ezer Ft-ot nyert az dnkormSnyzat a Hunyadi [t r6szleges felrijit6s6ra. Ennek kivitelez6se
6s kifizet6se is megltjrt6nt.
> A S6shartydni konzorciumban benyfjtott pilyAzaton 788 ezer Ft-ot nyert az rinkorminyzat,
ennek egy r6sz6t rendezv6nyre kell felhaszn6lni, a m6sik r6sz6t pedig eszk<izbeszerz6sre. Sdrpad
gamitfrrit szind6koznak viisrirolni beltjle.
', A, Kulttrh6z fehijit6sa folyamatban van, a nyiliszir6k csereje megt6rtdnt, ftitdsfelfjites lesz,
6s killso szigetelds is. 2019 szeptember6re kell a munkelatokkal elk6sziilni.
); Sikeriilt az idin befejezni a temet<i krirbekeritesdt is. Ugy Litja, hogy most m5r nem jSrnak be a
vadak a temet6 teriilet6re.

Oner6bol sikeriilt
! a temetri fel6 a vizlefoly6 rics helyre6llit5sra kertilt. Most mAr biaonsiigosan jiirhat6.
> A hivatal 6piilet6be megldrtdnt az ajt6csere. A tobbi onkormenyzat nem jbr t hozzd a

k<ilts6gekhez.
} Falunapot szervedek az id6n is. A polgSrmester megktiszdnte mindenkinek a segits6g6t.
) Kar6csony vrir6 i.inneps6g is lesz. Mindenkit szeretettel vimak.

Sirakv Attila pole6rmester tcrveit az al|bbiak szerint lirglalta dssze

! PSlyrizatok folyamatos figyelemmel kis6r6se
) Orvosi rendelti felirjft6sa
! a volt rend6rlak6s fehijft6s4 turistahizzi alakitrisa
) el<itet6 6pitdse a halottash6zhoz
! hid felfjit6sa a kik6czi t fel6
F Szabadsdg ft karbantart6sa, ugyanis nem lehet rajta kOzlekedni
! A polg6rmester szerint nem t6lti be funkci6jrit a hivatal 6ptilete. Tervei kdzdtt szerepel a

hivatal 6thelyez6se a Kultfrh6zba.
> A Kossuth iton l6v6 csohid gondot okoz. Nem tdrt6nt el6rel6p6s ebben az iigyben.

Az dnkorminyzat tov6bbra is perben 6ll Marosviri lmr6vel, aki a temet6 fel6 kivezet6 tit mell6
6pitett egy kofalat, amely ftszriktiletet okoz. K6t aut6 nem f6r el egym6s mellett. Ezt szeretn6k
kisz6lesiteni [gy, hogy lebontatn6k vele a k6falat, amely az <inkorminyzat tertilet6re lett meg6pitve.
Jelenleg a bir6srigra jrimak. Ugy 6ll a dolog, hogy le kell bontani a keritdst. Az a k6rd6s, hogy kinek
a kdlts6g6n.

A Majorvdlgyi t6val kapcsolatban tdbb bejelent6s is 6rkezett hozz6, hogy az szivbrog. Jelezte az
illet6kes szervek fel6. A katasztr6fav6delem szakemberei azt mondtiik, hogy nem vesz6lyes. A
Budapesti Yizigyi lgazgat6srlg felsz6litotta Berdnyi Krisztin6t, hogy sziintesse meg a sziv6rg6st, ez
meg is t6rt6nt. F6nyk6ppel kelleft neki igazolnia, hogy v6grehajtotta az eloirSsokat.
A polgirmester elmondta, nem old6dott meg a probl6ma, toviibbra is szivirog a viz. El szeretn6 6mi,
hogy a t6 iizemi vizszintje 500/o-ra csdkkenjen.

A polg6rmester nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani

Lakoss6gi hozzttsz6l|sok. 6szrev6telek

Bolla Gyula helyi lakos megkdrdezte, hogy a Majorvolgyi t6 mag6nteriileten 6ll-e?

2. Napirend

Tervek a iQyIg_q2yq

3. Napirend



Sirakl Attila nol{:6rmestcr trij6koztatta. hogy val6.jiiban dnkormdny zati teriilet. Berenl iCZ

Krisain6nak 2027-ig pataknrcdcr kczelcsi.joga ran

Bolla Gyula-lrq!]rllakqlme gkdrdeae, hogy a t6 6pitds6hez kellett-e enged6lyt kdrni a szomsz6dokt6l?

Siraky Attila polgirmester vdlaszSban elmondta, hogv a patakmeder Cserhiitszentiv6n tulajdona,
melynek kezeldsijoga lcjiirati idtirr beltil b6rrnikor. b6rmelyik ftl indokl6ssal f'elbonthatja

Bal6s Istv5n Andriis k6pvisclo szerint azt nem tudj6k, hogy a tervek szerint 6piil!e meg.

Siraky Allila polgirmester es\etlen kiutat l6t c
id6 elott. A t6 szerinte maxim6lis iizemi szinten
-os iizemi szinten tizemelne.
A lakossiig tAmogat6s6t k6ri a helyzet megoldri
vissza a kezeloijogot.

bbol a helyzetbol, ha felmondja a szerzod6st a lej6rati
tizemel. O csak ad lltn6 bizl"onsagosnak, ha at6 509lo

sera. Szeretn6 eldrni, hogy a lej6rati id6n beliil vonjik

Siraky Laios helyi lakos szerint nem 6pithettek volna meg a tavat. A katasztr6fav6delem szakembereit
is becsaptik.
A temet6 lftal kapcsolatban elmondta, hogy szerinte Marosviri Imre nagyon is j6l tudta, hogy nem a
saj6t teriilet6re 6pit, hanem dnkormenyzatdra. Olyan nincs. hogy kinek a k0lts6ge a kSfal lebontiisa, le
kell bontani az a ldnyeg.
A belviz elvezet6s beruh6z5ssal kapcsolatban elmondta, hogy szerinte is jo munkSt v6gzetl a

kivitelezo.
Trimogatja 6 is, hogy a halotlash6zhoz eloteto 6piiljdn.

Ba[6s Istvrin Andriis k6oviselo szerint nagyon j6 lesz 6s biztons6gos, ha a temeto rit kisz6lesitdse
m eglortdn ik

Sirakv Laios helyi lakos szerint az dnkormfnyz.at kltelezze a t<jbbi tirskdzsdget, hogy fizessenek
b6rleti dijat a hivatali 6piilet hasznilatri6rt. Ez szerinte teljesen jogos lenne. Minimiilis p6nzdsszeget

kellene fizetni.

dr. Turza Csaba J6zsef jeeyzo hozzisz6lisiban elmondta, hogy a miik<id6si kiad6sokat a ffirsult dt
tinkorm6nyzat kdzdsen fizeti. Amikor megalakult 2013-ban a kdzds dnkorminyzati hivatal
Cserh6tszentivin ragaszkodott ahhoz, hogy itt legyen a kirendelts6g. Az akkori polg6rmester villalta,
hogy a mrikcidds soriin felmer0l6 kdlts6geket CserhStszentivin megeltilegezi, a tobbi <inkorm6nyzat
pedig havi elsz6mol6s sorin megt6riti r6sz6re.

Siraky Attila polq6rmester elmond ta, hogy Als6toldon a volt 6voda 6ptilete elad6sra ker0lt
Cserh6tszentivin Onkormiinyzat5t I milli6 33 ezer Ft illette meg.
A polgirmester azt is elmondta, hogy a szint6n Als6toldon l6vo Toldi h6zban

<inkorm6nyzatnak. Szerinte fel kellene aj6nlani megv6telre a tulajdonr6szilket.
is van tulajdona az

Pribeli Georgina helyi lakos hozz6sz6l6sdbarr elmondta, hogy egyes szem6lyek ebtart5sa a faluban
nem megfelelo. Az ebek az irton k6borolnak, ds tSmadnak. Javasolta, hogy a lakoss6got sz6lits6k fel,
hogy mindenki tartsa bent az udvardban a kutyiikat.

Bal6s Istven Andris k6pviselo a Majorvdlgyi t6val kapcsolatban javasolta, el ketl 6mi, hogy
csdkkentett vizmennyis6ggel iizemeljen.

Bakay J6zsef helyi eazd6lkod6 hozzisz6ldsdban elmond ta, ami6ta a t6 meg6piilt a ftildje vizesedik
Azel6tt az eg6szet meg tudta miivelni, most mir van olyan teriilet, amit vizesed6s miatt el kellett
hagynia.



Baka)'ne Ilerddi Livia hel:"i gazdrilkod6 megkerdeae. hogtr, mcddig sz6l a kezeloi jog az emlitett
tertiletrc.

Siraky Atti la polg6rmester koaatta. hogy 2027-ig.
A polgSrmester ismdtelten elmondta. hogy a lakoss,g t6mogat6s6t kdri ahhoz, hogy az iigy
megofd6dhasson. AlSir6s gyiijtist szeretne annak t6mogat6s6ra, hogy a 2027 -ig sz6l6 kezeloijogot a

Iej6rati idon beliil egyoldahian felbonthassa.

Tdbb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester [r megkdszdnte a

reszv6telt, 6s a kdzmeghallgatast bezArta.

kmf.

a
Siraky Attila
polg6rmester
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Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata
3066 CserhStszentivin Kossuth utca 1

Telefon: (32) 382-056
F ax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmail.com
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Meghiv6

Cserh6tszentivrin K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete 2018. december
19. nap16n ( szerd6n ), 16.00 6rai kezdettel Kozmeghallgat6st tart a
Kuitirrh6zban ( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31.).

Napirendi pontok

1. T|j6koztat|s a k6pviseki-testiilet 2018. dvben v6gzett munk6j6r6l
Elciterj eszt<i : S iraky Attila polg6rmester

2. Tervek a jdv6re n6zve
El6terieszt<i: Siraky Attila polg6rmester

3. Lakossrigi hozzisz6lilsok 6szrev6telek

Megjelen6s6re 6s aktiv k<izremrikrid6s6re felt6tlen sz6mitunk.

Cserh6tszentiv6n, 20 I 8. december 1 0.

Siraky Attila sk.
polg6rmester



JELENLIITI IV

Cserhftszentivf n Ktizs69 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testtlet6nek
2018. dccember 19. napjin megtartott kiizmeghallgat{srril

Siraky Attila polgrirmester

Lord Eszter alpolgArmester

Balas Istv6n Andriis k6pvisel6

B6nyey Zsolt kdpvisel6

Cservcilgyi Zolt6n Bamab6s kipvisel6

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Lakossiie kd I mesielent
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