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Cserhf tszentivin Kiizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

8. szimri

jegyz6kiinJve

K6sziilt: Cserh{tszentivin Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilct6nek 2018. augusztus 16.
napjin megtartott iil6s6rdl



JEGYZOTONvv

K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek 2018. augusztus 16. napj6n
megtartott tilds616l.

Jelen vannak Siraky Attila
Lord L,szler
Balis Istv6n Andrds
Bdnycl.Zsolt
Cservdlgyi Zoltdn Barnabds

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvisel5
k6pviselo
k6pviselo

Tanricskozasi i ossal r6szt vesz: N6met Beatrix a lj egyzo

Sirakv Attila Dols/rrmester kdszcintiilte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok koziil
mindenki megjelent, a testiilel hatirozatk6pes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a

k6pviselSk egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.

Naoirend

Az NO/TFO/ l-59412018. iktat6szimLi ttirv6nyess6gi felhiv6s alapjin - Cserhdtszentivdn
Kdzsig Onkormntyzata KipviselS-lesl lettnek ztirszanruddsi rendeletivel kapcsolatban - a
sziiks6ges int6zked6sek megl6tele.
El6terjesa6: Siraky Attila polgarmester

2. ,, Modem falvak 6s kisv6rosok programmal " kapcsolatos feladatok
El6terjesao: Siraky Attila polg6rmester

3- Javaslat iskolakezd6si tSmogat6s meg6llapit6siira
Eloterjesao: Sirak) Attila polg6rmesler

4. Egyebek

Az NO/TFO/l -594/2018. iktat6szimrl t<irv6nyess6gi felhivr{s alapj6n - Cserhdlszentivdn Kdzsrig
Onkormdnyzata Kdpviselllestiiletdnek zdrszdmadasi rendeletdvel kapcsolatban - a sziiks6ges
int6zked6sek megt6tele.

Siraky Attila pqkd rm es1et rajdko4atta a kdpvisel6-testtiletet, hogy a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
Tcirvdnyess6gi Feliigyeleti Osztilya t<irv6nyessdgi felhiv6ssal 6lt, ugyanis a k6pvisel6-testillet a 2017 .

6vi zirszbmadisi rendeletet nem a k<iltsdgvet6si 6vet kdvetri tittidik h6nap utols6 napj6ig l6ptette
hatrilyba ( l. szimri mell6klet ) Felhivta a kdpvisel6-testiilet figyelm6t, hogy a felhivrisban foglaltakat
vizsg6lja meg 6s ajogszab6lyi hatiridoket ajdv6ben marad6ktalanul tartsa be-

A polg6rmesler elmondta, egyetdrt a tdrv6nyess6gi felhiv6ssal, a jdvoben igyekeznek a jogszabilyok
maraddktalan betartes6ra.

K6rte a k6pvisel5k 6szrev6teleit, hozzAsz6l4sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet egyetertettek a polgirmester el6terjesz6s6vel, 6s egyhangrilag - 5 igen
szavazallal - az al6bbi hatirozatot hoaa:
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A k6pviselo-lcstiilet eg1'hangirlag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

l.Napirend



Cse rhitszcntir {n Kiizs6s Onkormirnvzata K6nl isclti-testiilet6nck
25l201 8.(VIl I.16.) szlmri hatirozata
az NO/TFO/1-59,1/2018. iktat6sz:imri tiin,6n-vess6gi felhivissal kapcsolatban

Cserh6tszentivin Krizseg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testijlete napirendre tiizte 6s

megdrgyalta a N6gr5d Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyessdgi Feliigyeleti
Osailyinak NO/TFO/l -59412018. iktat6szimri tdrv6nyessdgi felhiv6s6t a2017. €vi
zirszimadlsi rendelet k6sve t<irt6no hat6lyba l6ptet6se miatt mellyel egyet6rt, 6s a
jdv6ben arra tdrekszik, hogy a hat6lyos jogszab6lyoknak maraddktalanul eleget
tegyen.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazta a polgermestert, hogy a testiilet dontds6rol
t6jdkorassa a N6grAd Megyei Korm6nyhivatal Tcirvenyess6gi Feliigyeleti Oszt6lyrit 6s

a tov6bbi sztiks6ges intizkedeseket tegye meg.

Hatarid6: 6rtelemszer[i
Felelos: Siraky Attila polgSrmester

2. Napirend

.. Modern lalvak cs kisv6rosok prograrnmal " kapcsolatos fcladatok

Siraky Attila polgdrmester elmondta , mindenki tudja mivel kor6bban m|r a Jegyz6 Ur tijdkoaatta a

k6pviselo-testtiletet - hogy hamarosan elindul a,,Modem falvak 6s kisv6rosok program " a kormdny
ezzel a programm al azt akarja el6mi, hogy n6j<in a falvak ndpess6gmegtart6 kdpess6ge, emelkedjen a
fafvakban a foglalkoztatris, javuljon a krjzleked6s, szinvonalasabb5 vAljon az oktat6s ds az
eg6szs6giigy, a kulturilis ds sport6let. Elorelathat6lag fejlesztdsi terv kivitelez6s6t 2020 6s 2030
kdzott vdgzik majd. A Mitraszolcisi Ktjzcis Onkorm6nyzati Hivatalhoz tartoz6 cinkorm6nyzatok
meghozt6k ddntdsiiket, miszerint sz6nd6kukban 6ll egy kdzds pilyrlzatot benyirjtani, amelyben minden
telepiil6snek 6rv6nyesiilne a fejlesztesi elk6pzel6se. Elonyt jelenthet tov6bb6 Holl6ko kozelsdge is. A
polgermester rir azonban hatalmas probl6m6t l6t, ugyanis megl5tisa szerint a Kutas6i polg6rmester ki
akarja sajiititani magiinak aa a fejlesa6si elk6pzel6st, amely val6j6ban CserhStszentiv6n kcizigazgatisi
teriilet6n helyezkedik el. A r6gi strand teriilet6re gondol, amely jelenleg a Btikki Nemzeti Park
kezel6sdben 6ll. A Biikki Nemzeti Parkn6l ( a Kutas6i polg6rmester ) (rgy probril int6zkedni, mintha o
lenne a megbizott a rdgi strand iigy6ben elj6rni.

Lord Eszter alpolgirmester hozz6sz6l6s6ban elmon dt4 hogy meghatalmaz5s 6s al5ir6s nelkiil szerinte
semmit sem tehet

Siraky t\ttila polsiruq$qr elmondta , hogy a strand teriilete term6szetv6delmi teriilet, de
Cserh6tszentivSn k<izigazgatisi teriilet6n helyezkedik el. Szerinte ebben az iigyben mindenk6pp
Cserh6tszentiv6n jogosult eljSmi. K6rte a k6pvisel6-testiilet tag,ait, hogy adjanak neki felhatalmaz6st
arra, hogy a r6gi stranddal kapcsolatos fejleszt6si elk6pzel6s megval6sit[s5val kapcsolatos tigyekben
elj6rhasson.

A kdpviselo-testiilct tagiai egyetdrtettck a polg6rmester javaslatival, 6s - egyhangilag 5 igen
szayazallal sz aldbbi hatdrozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkorminyzata K6Dviscl6-testiilet6nek
2 5/2 0I8. (VI I I. f 6.) szimri hatfroztta

Cserh6tszentivin Kcizs6g Onkorm5nyzata K6pviselo-testiilete fgy ddnt6tt, Siraky
Attila polgiirmestert megbizza, hogy a ,,Modern falvak 6s kisv6rosok program " ezen

beliil a rdgi stranddal kapcsolatos fejleszt6si elk6pzel6sek megval6sitdsival
kapcsolatos iigyekben elj6rjon, es Cserhdtszentivdn Onkormdnyzat6t kipviselje.



A kipvisclii-testiilet filhatalmaaa a polg6rmestert a tovebbi sziiksdges int6zkeddsek
megldtel6re

Hat6rid6: folyamatos
Felelos: S iraky Attila polgSrmester

3. Na ireld

Javaslat iskolakezddsi tiimogates meg6l lapitiisrira
Eloterjeszto: Siraky Attila polgSrrnester

Sirak], Attila pols6rmester javasolta, hogy az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadisok enyhit6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezddsi timogatiissal segits6k az 6rintett csalidokat. Ismertefle a tavalyi
temogal6si dsszegeket.

) ovodrisok 5.000 FVfo
) 6ltal6nos iskolisok 10.000 Ft/fd
} kdz6piskolrisok 20.000 Ft/fd
F Felsofokf oktat6si int6zm6nybe j6r6k ( ftiiskola, egyetem 30.000 Ft/fo
F Aki helyhiriny miatt nem fert bele a falubuszba. vagy nem Piszt6ra jirt iskol6b4 annak

kifizett6k a menetrendszerinti j6rat bdrlet ir6t havonta 2.500 Ft-ig, tovribb6 aki nem
menetrendszerinti jinattal jlrt ( Holl6k6, Cs6cse ) csal6donk6nt maximum 2.500 Ft/h6
t6mogatiist biaositottak [gy, hogy csak a 2017 /2018-as tan6vben lehetett aZ 6rv6nyesiteni,
utina nem-

A polgdrmester rirjavasolta, hogy a 2018/2019-es tan6vkezddsre is ezeket az dsszegeket biztosits6k
K6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozzlsz6l5sait az elhangzottakkal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet tagiai egyetdrtettek a polg6rmester el6terjesa6s6vel.

A k6pviselri-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alfbbi hatirozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6pvise16-testiilet6nek
27l2018.(VIII.16.) szimri hatfrozat^
A 2018/2019-as tan6vre nyrijtand6 iskolakezd6si trmogatisokr6l

Cserh6tszentivSn Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint ddnt6shoz6

testiilet igy haterozott, hogy a 2018/2019-es tan6vre a csal6dok iskoliztat6ssal

kapcsolatos kiad6sainak enyhit6s6re, az aliibbi timogatisokat biztositja:
szeri t6m t6s>E

Ovod5sok 5.000 Ft/fb
Altal6nos iskolisok 10.000 Ft/fd

Koz6piskolisok 20.000 Ft/fo

Fels6fokir oktat6si int6zm6nybe j6r6k ( f6iskola, egyetem ) 30.000 Ft/fd

> Beiskol6ziLsi seg6l)'t allapit meg havi 2.500 Ft 6rt6kben - menetrendszerinti

aut6busz b6rlet megv6s6rllsirhoz - azon tanul6k r6sz6re, akiket nem az

Onkorm6nyzati busz sz6llit Pis^6ra az iskol6ba, vagy nem Piszt6ra jit
menetrendszerinti j6rattal iskol6ba. Aki nem menetrendszerinti j6rattal jrir (

Holl6kri, Cs6cse ) csal6donk6nt maximum 2.500 Ft/h6 t6mogat6st 6llapitanak

meg.
> A temogatesok csak a 201112018-as tandvben 6rv6nyesithet6k (2018'

szeptember 1-tol - 2019.j[nius 15-ig. ), k6s6bb nem.

A Kdpvisel6-testtlet felhatalmazta a polgermestert, hogy az 6rintetteket tij6koztassa a

k6pvisel6-testiilet ddnt6s6rol 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg'
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Hat6rido: folvamatos
Felel6s: Sirakl Attila pohirmester

A polgamcster c napirenden beltil .iavasolta mc_st6rg)alni az 6rodfs is dltal./tnos iskoliis gl,erckek
dtkezisi tiritdsi dijkedvczmenl,it- ugl,anis ezt a kepviscl(itestiilet cgy tanivre rillapitia meg. pdnziigy i

hell'zcte ft ggv6nyiben.

Siraky Attila polgirmester az eloz6 6vekhez hasonl6an a 201812019-es tan6vre 25%-os dtkezdsi
tdrit6si dijkedvezm6ny megiillapitiis6t javasolta a K6pviselo-testiiletnek.

A K6pviseki-testiilet tagjai egyetdrtettek a polgArmester javaslatival, 6s egyhangtlag - 5 igen
szayazall,al -. az al6bbi haterozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
28l201 8.(VIII.l6.) szimri h ataroT.ala
6tkez6si t6rit6si dij kedvezm6ny megrillapitisri16l

Cserh6tszentiv6n Kcizs6g OnkormAnyzata Kdpviselotestiilete tgy hat6rozott, hogy a

2018/2019-es tandvre a Cserhdtszentiv6ni 6vod6s gyerekek ds riltal6nos iskol6s
tanul6k 16sz6re 25%-os 6tkez6si tdrit6si dijkedvezmdnyt rillapit meg.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmaaa a polg6rmestert, hogy az oktatiisi intdzm6nyeket
tiij6koztassa a k6pviselo-testiilet ddnt6s6r6l, 6s a tov6bbi sziiksdges intdzked6seket
tegye meg.

Hat6rid6: irtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polgrirmester

4.Na irend

Eeyebek

A) Egy6b hozzrisz6lSsok, trij6koaatrlLsok

eglii;lpiZoXal Barnab6s keoviselo megk6rdezre. hogy mikor kezdodik a kulrirrhriz l'eJijirisa.

Sirak), Attila pole6rmester v6lasziban elmondta, hogy az iddn elkezdtjdik, azonban jdv6re kell
befejezni.

Cserv<ilsvi Zolt6n Barnab6s kdpviselo megk6rdezte a belvizelvezet6s beruh6ziis kivitelez6se mikor
kezdridik.

Sirakv Attila polqarmester vAlaszriban elmondta a kivitelez6 hamarosan felvonul ds hatririd6re be
fogja lejezn i a munk5t.

T6bb napirend nem voIt, egydb k6rdds, dszrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester ir megkdszonte az
aktiv r6szvdlelt, s 6st bezerta
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Cserh6tszentiv6n Kcizs6g 0nkormiinyzata Kdpvisel6-tesltitet6nek
2018. augusztus 16. napj 6n megtartott testiileti iil6sdrol

Siraky Attila polgdrmester

Lord Eszter alpolgdLrmester

Bal6s Istviin Andr6s k6pvisel6

B6nyey Zsolt

Cserv6lgyi Zoltan Bamabris

Tan6cskoz6si ioseal meshivottak

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Ndmet Beatrix aljegyzo

Lakossrie r€sz6r6l meei elentek
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Clserh6tszentiv6rr Kozs6 g On kormlnvzata
3066 Cserhiitszentiv6n Kossuth utca I.
'l'elefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.
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MI;TEw

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi ilnkorminyzatair6l sz6l6 201 1. dvi CLXXXIX. tcirv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Cserhiitszentivin Kdzsdg Onkormanyzata Kepv iselo-testiilet6nek til6sdt

2018. aususztus 16. napiin ( csiittirttik ) 10.00 6r{ra

a Kultr.irh6z kistem6be ( 3066 Cserhatszentiv6n, Kossuth ulca 3l. ) osszehivorn.

Az NO/TFO/I-59412018. iktat6szimri trirv6nyess6gi felhivSs alapjin - Cserhdtszentivdn
Kt)zsdg Onkormdnyzata KdpviselS-lestiiletinek zdrsztimaddsi rendeletivel kapcsolatban - a

sztiks6ges int6zked6sek megtetele.
Eloterjeszt6: Siraky Att;la polgermester

2. ,, Modern falvak 6s kisvirosok programmal " kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt6: Sira$ Attila polg5rmester

3. Javaslat iskolakezd6si timogat5s meg6llapit6s5ra
Eloterjesao: Siraky Attila polgirmester

4. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv krizremiikrid6s6re feltdtlen szimftok

Cserh6tszentiv6n, 2018. augusztus 9.

(

Siraky Attila
polgermester

SC

Napirendi iavaslat:

ffi
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NOCRAD N,TECYEI

KORN'lAN\'H IYATAI-

lktatoszAm: t!ofrrOlt- !.il?zor e.
tigyint6z6; Seprenyine Ormai M6nika
Telefon: 321620-738
E-mail: seprenyine.omonika@nograd. gov.hu

Trrgy: Torvenyessega felh ivas

Siraky Attila
Polgarmester Ur
Itjin

Cserhatszentivan K<!zs6g Onkorm6nyzatinak
K5pviselS-testtilete
16sz6re

Cserhatszentivin

Tisztelt Pol96rmester Ur!
Tisztelt K6pvisel6-testii let!

lVlagyarorszdg Alaptorvenye 34. cikkenek (4) bekezd6s6ben, valamint Magyarorsz6g helyi
onkorm5nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXX|X. t6rveny (a tov5bbiakban: I\r6tv.) 132.S (1)
bekezd6s6nek a) pontjdban foglalt jogk6rben elleNa az alAbbi

t6rv6nyess6gi felhivassal 6lek:

A Kormanyhivatalhoz felterjesztett, Cserhdtszentivdn Kozs6g Onkormanyzata K6pvisel6-
testulet6nek Uleseir5l keszult jegyz6konyvek vizsgelata soren, tovabb6 az tvlolv. 133.S (1)
bekezdese szerint a Matraszolosi Kozos Onkorminyzati Hivatal Jegyz6jetol kert
adatszolg5ltates alapj6n meg6llapitAst nyert, hogy Cserhdtszentiv6n Kozs6g
Onkorm5nyzat6nak Kepvisel6{estulete (a tovSbbiakban: k6pvisel6-testillet) az
ellamhaztartasr6l szol6 2O11. evi CXCV. t0rv6ny 91.S (1) bekezd6seben foglalt
kotelezettsegenek kesve tett eleget, ugyanis a kepvisel6{est0let a 26rszemadesi rendeletet
nem a kolts6gvetesi 6vet k6vet6 otodik h6nap utols6 napjdig l6ptette hatalyba.

,91 .S (1) A helyi onkormenyzat kolts6gvet6s6nek vegrehajtdsira vonatkoz6 zerszamadesi
rendelet tervezetet a jegfzo kesziti el5 6s a polg6rmester teiesai a k6pvisel6-testulet ei6
r]gy, hogy az a kepvisel6-testulet ele terjeszteset k6vet6 harminc napon belul, de
legk6s6bb a kd,lts6gvet6si 6vet k6vet6 <itcidik h6nap utols6 napj6ig halAlyba
l6pjen....'

Tekintettel a k6pvisel6-testtilet fenti, mulasztasban megnyilvenulo jogszabalys6rt6s6re, az
Motv. 134.S (1) bekezdeseben foglaltak alapjan felhivom a kepvisel6{estirletet, hogy a
felhivAsban foglaltakat vizsgdlja meg es a jogszabelyi hatarid6ket a jov6ben
maradeKalanul tartsa be.

Hat6$igi FooszllY
T6wcnyc*si3i Felugyclcti Osr3ly

3lOO Sals6tqinn. Rarkoczi i,t 36. Tcl: (.32) 620-735. F&\: (32) 620-196. c-mail: torvcnyesscS@nostad.-qov.hu
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A felhiv5s alapjen megtett intezked6sr6l vagy a k6pviselo{estulet egyet nem 6rt6s€r6l
2018. jtilius 18. napiiig iresban taj6koztatest kerek.

Felhivom a kepvisel6-testLlet figyelm6t, hogy az Motv. 134.S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a
megadott haterid6 eredmenytelen eltelt6t kdvetoen a korm6nyhivatal a torvenyess6gi
feli.rgyeleti eljSrAs egyeb eszkozeinek alkalmazesarol m6rlege16sijogk6rben ddnt.

Salg6tarj6n, 2018. j0nius r 5 .

Tisztelettel:

A kormdnymegbizott helyett eljero Dr. Kalocsai Peter f6igazgato
nev6ben es megbizds6b6l:

, ri. i,.

Dr. Morvai Csi{ia
osztSlyvezeto
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