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Cserhitszentiv6n Ktizs6g Onkorm:lnyzata
K6pvisel6-testiilct6nek

l. szimri
jegyz<iktinyve

K6sziilt: Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019, janul
napj{n megtartott iil6s616l

r

24.

Jr-GYZoxONvv
Kdsziilt: Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiiletdnek 2019. janurir 24. napjin
megladott til6sdr6l.
Jelen vannak:

Siraky Attila
Lord Eszter

pol96rmester
alpol96rmester

Bal6s lstvSn Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservdlgyi ZoltSn Barnabris

k6pvisel6
k6pvisel6
kdpvisel6

Tan6cskozisijoggal r6szt vesz: dr. Turza Csaba J 6zsef jegyz6

Siraky Attila polg6rmester kdszdntOtte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisekik kdziil
mindenki megjelent, a testiilet hat6rozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
kepvisel6k egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tovibbi napirendi pont felv6tel6re.
A kdpvisel6-testiilet egyhangilag elfogadta

a meghiv6ban

foglalt napirendet

Napue!d

l.

Llyizat benyriitisa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap timogatisra
Eloterieszto: dr. Turza Csaba J6zsef Jegyzo

P

2.

Trij6koztatris a Majorvdlgyi-t6 iizemeltet6sdvel kapcsolatos felsz6litisr6l
Eloterieszto: Si raky Attila polg6rmester

3.

T6j6koztatas a temet6 6t melletti k6fal visszabont6sival kapcsolatos feladatokr6l

El6terjeszt6: Siraky Attila polgirmester

4.

A Kcizcis Onkorm6nyzati Hivatal 6pi.ilet6nek fenntartisrival kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt5: Siraky Attila polgSrmester

Napirendi pontok t6rgyal6sa

l.Napireld
PilySzat benyirjt6sa kiegyenlit6 b6nendez6si alap t6mogatisra
Siraky Attila polgirmester felk6rte dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo wat, hogy t6j6koztassa a k6pvisel<itestiiletet a napirendi ponttal kapcsolatban.
Csaba J6zsef jeg)zztj elmondta, hogy a beliigyminisaer
b6rrendez6si alap t6mogat6s6ra ( 1. sz:imri mell6klet ).

Dr. Turza

p|lyizatot hirdetett kiegyenlit6

A

pily/zat keret6ben lehet6s6g nyilik a szer6nyebb anyagi helyzetri telepiil6si rinkorm6nyzatok
sz6m6ra is, hogy a kriztisztvisel6i b6rek rendez6se 6rdekdben a hivatalokban foglalkoztatott
kdztisztvisel6k illetm6nye megemel6sre kertljrin. Ahhoz, hogy a Miitrasz<jl6si hivatalban 6s a
CserhitszentivSni kirendeltsdgen dolgoz6 kijrisztvisel6k fizet6semel6sben r6szesiiljenek,
sztiks6gesnek tafija a p\lyi;zat benyirjt6s6t ann6l is ink6bb, mivel hosszti 6vek 6ta nem t6rt6nt

b6remel6s.

A piiyizat benytijt6s6nak

felt6tele, hogy 2019. jambr 1{61 kezd6d6en a k6pvisel6-testtileteknek
jelenlegi
villalniuk kell, hogy a
38.650 Fros illetm6nyalapot 20%-kal emelt Osszegben legal5bb
46.3 80 Frban illapitjrik meg.
2

A

p6ly5zat bcnyfjtrisir6l a kijzcis cinkormfnyzati hivatal onkormanl,zatainak kiilon kell donteniiik.
rnely dont6sekrol sz6l6 hatrirozatok a pil -s'6zat melliklctei. A pAlyezat benytjt6s6nak hat6ridejc 2019.
.janu6r 25.

A Polg6rmester Ur megkdszonte a Jegyzo Ur eloterjeszt6sdt. Elnrondta, hogy a kirendelts6ghez tartoz6
polg6rmestereknek volt egy kdzcis megbesz6l6se a jegyz6 [rr 6s az aljegyzo asszony rdszvdtel6vel.
Ezen a megbesz6l6sen 6 felvSllalta. hogy sajrit forriisb6l a b6remel6st nem tudj6k finanszirozni. Ugy
gondolja, ha valakit rigy it6lnek meg, azt jutalomban r6szesithetik.

Cservrilsvi Zolt6n Barnabiis k6 pviselo me gk6rdezle, hogy
visszamen6leg kell megillapitan i?
Dr. Turza Csaba J6zsefieevz6

A

a

b6rf'ej les zt6.st

2019. januiir l-tol

v Llaszbban elmondta, igen.

polg6rmester k6rte kdpvisel6k tov5bbi 6szrev6teleit, hozzitsz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolat-

ban.

A K6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.
A Kdpvisel6-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal -, az alibbi hat6rozatot hozta:
Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorm6nyzata K6ovise16-testiilet6nek
I /2019.(1.2 4.\ szimt hrtfrozata
pilyizat benyfjtrisa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap timogatisra
Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilete, mint dontdshoz6
testiilet tgy hat6rozott, hogy p:ilyrizatot nyrijt be Magyarorszig 2019. dvi ktizponti
k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 3. mett6klet l.l2.pontja szerinti
kiegyenlit6 b6rrendez6si alap t{mogatisira.
A k6pvisel6-testiilet vrlllalja, hogy az illetm6nyalapot 2019. 6vre vonatkoz6an 2019. janu6rl -j6tol kezd6d5en - a20l8.6vi L. tdrvdnyben rdgzitetthez k6pest
(38.650 F0 legalfbb 20%-kal emelt dsszegben, azaz legalflbb 46.380 forintban
6llapitja meg.
Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete felhatalmazza a
polgArmesteft, hogy a p|lybzat benyrijt6s6val kapcsolatban a tov6bbi sziiksdges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6ridri: 2019. januar 25.
Felel6s: Siraky Attila polgermester
2.

Naptclr!

Tij6koztatds a Majorvitlgyi-t6 iizemeltet6s6vel kapcsolatos felsz6lit:isr6l

Sirakv Attila

polg6rmester

t6jikoztatta

a

k6pviselo-testiilet tagjait,

hogy a

Fovrirosi

Katasztr6fav6delmi Igazgat6sSgt6l a Majorvdlgyi-t6 iizemeltetds6vel kapcsolatos bejelent6s iigy6ben
- az 6nkorm6nyzat fel6 felsz6litirs 6rkezett. A polgSrmester felolvasta azt (2. szhmfi mell6klet).
Elmondta, hogy az egyik gazdStkod6 foldkupacokat hordott a 018/2 hrsz-ri ritra annak 6rdek6ben,
hogy art az Sltala 6vek 6ta mtivelt fcildteri.iletre sz6tteriti, ugyanis mi6ta t6 van a fcildje kozel6ben az
6lland6an vizben 6ll, nem tudja megml.ivelni. Van olyan teriilet is melyet el kellett hagynia ebb6l az
okb6l kifoly6lag.
A polgirmester elmondla, hogy idok<izben az emlitett liildkupacok el lettek hordva az ttr6l, a
v6llalkoz6 a ft;ldj6t tdltdtte fel vele. Meg lett sztintetve a bejelentds oka, azonban az lrkezef
3

felsz6l it6sra v6laszolni sziiks6gcs.
Javasolta vonjdk vissza a 2021 . 6vig sz6l6 ingatlan hasznrilati szerz6ddst, melyet
ali tudjik temasztani

okit val6s indokkal

l-ord Eszter kepljlqla megkdrdezte. mi lcsz a felmondds kdvctkezmdnlc?

Siraky A ttila oolsirmester

6koztafta, hogy

ezt el6re nem tudj6k. Szerinte

mindenkdpp

kezdem6nyezzdk az ingatlanhasznSlati szerz6d6s felmondSs6t annril is ink6bb, mert nem a t6
megepit6sdre adt6k ,t hatirozott idore a hasznilati jogot, hanem allattartiisra, legeltet6sre. A
polgirmester nagyon nyom6s indoknak tartja azt is, hogy a teleptil6s lak6i 6lland6 f6lelemeben 6lnek,
tartva a g6tszakad6st6l.

A

polgiirmester k6rte k6pvisel6k tov6bbi 6szrev6teleit, hozzAsz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolar
ban. Egy6b 6szrevdtel, hozzisz6l6s nem volt.

A polg6rmester javasolta, ddntsenek az ingatlan haszn6lati szerz6d6st felmondiisiir6l.

A K6pviselo-testtilet - 4 igen 6s I nem szavazatial -, az al|bbi hat6rozatot hozta:
Cserhdtszentiv5n Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2/2019.(1.24.) szimf hatirozata
018/4 6s 018/36 hrsz-ri ingatlanok haszonb6rleti

joginak felmondisa

CserhStszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete,

mint

ddnt6shoz6

testolet rigy diintott, hogy 2007. augusaus 4-6n kelt 018/4 6s 018/36 hrsz-ri
ingatlanokra vonatkoz6 ingatlan hasznSlati szerz6d6st ezrlton felmondja az alflbbi
indokokra tekintettel, 2019. febru6r 10.-i hat6llyal.
A patakmeder kezel6si jog 6llattart6sra, legeltet6sre lett kiadva, nem pedig egy ilyen
mdretii mesters6ges vizfeliilet, t6 kialakitiisara. Cserhatszentiven telepiil6s lak6i
6lland6 f6lelemben, vesz6lyhelyzetben 6lnek egy esetleges g6tszakad6st6l tartva.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza

a polg,rmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a
k6pviselo-testtilet d<intds6rol 6s felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a N6gr5d Megyei
Korm6nyhivatal P6szt6i J6r6si Hivatal F6ldhivatali Oszt6ly6n elj6rjon.

Hat6rido 6rtelemszeni
Felel6s: Siraky Attila polgermester

3. Napirend

T6j6koztatris a temet6 rit melletti k6fal visszabont6sival kapcsolatos feladatokr6l

tljeko^ara a k6pviselo-testiilet tagjait, hogy Marosviri Imr6ve[ 6s
Sirak Attila ol
Marosv6ri lmr6n6vel kapcsolatos birtokv6delmi iigyben a napokban bir6srigi tdrgyal6s lesz. Az iigy
m6r addig haladt, hogy a Marosv5ri6k iigyvddj6vel val6 egyeaetds sor6n az a kdrd6s meriilt fel
Marosviri6k iigyvddje r6sz6rol, hogy kinek a kditsdg6n bontsiik el a krifalat, az rinkorm6nyzatdn vagy
az 6 k<ilts6giikdn. A polg6rmester mindenk6ppen azon vanJ hogy ne az dnkorm6nyzat kcilts6ge legyen.
Javasolni fogja a trirgyal6son, hogy m6jus 3 l-ig bontsak [e, ha ezt nem teszik meg, akkor folyat6dik a
per. Elmondta azonban azt is, hogy hajlik a kompromisszumos megoldisra annak 6rdek6ben, hogy
megold6djon az 0gy.
A polg6rmester kdrte a k6pvisel6k 6szrevdteleit, hozzitsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pvisel6k egyhangirlag felhatalmazrk a polgermestert, hog)- az iigyben elj6rjon
4

A Kdpviselo-testtilet cgyhangLilag - 5 igcn sza\azattal -. az alibbi hat:'lrozatot hozta:
Cserhitszentivin Ktizs69 Onkorminl zata KEpvisq!(ltestiilet6nek
3 12019.(1,24,) szimI hatirozata
Marosvlri lmr6vel 6s Marosviri Imr6n6vcl kapcsolatos

bir6sigi perrcl

kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felhatalmazza Siraky
Altila Cserh6tszentivAn polgSrmesler6t, hogy Marosv6ri hrr€vel 6s Marosv6ri

Cserhitszentivin Dob6 utca l. ( hrsz: 264) sz6m alatti ingatlan
vonatkoz6s6ban, a C serh6tszent ivdn Kcizsdg Onkormdnyzata tulajdonfban ldvo
Imr6ndvel

a

krizteriiletre 6ptilt k6kerit6s visszabont6sival kapcsolatos bir6s6gi perben teljes kiirrien
eljSrjon, ddntdst hozzon.

A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmester a tov6bbi sziiksdgcs int6zked6sek

megt€tel6re.

Hat6rido: drtelemszerii
Felelos: Siraky' Attila polg6rmester
4. Napircnd

A Ktiztis Onkorm6nyzati Hivatal 6piilet6nek fenntartis{val kapcsolatos feladatok

Siraky Attila polg6rmester iavasol ta, hogy a M6traszol6si Kcizos Onkorm6nyzati Hivatal
Cserh6tszentivSni Kirendelts6g6hez tartoz6 Bokor, Felsotold Gariib ds Kutas6 6nkormSnyzatok
havonta fizessenek 10.000 Ft tisszegli b6rleti dijat annak drdekdben, hogy a krizrisen hasmSlt Kossuth
utca l. szem alatti hivatali 6piilet ,llagat meg tudjrik 6vni. A befoly6 dsszeget nem 6nris c6lra, hanem
a hivatali 6piiletre forditaniik.
A polgiirmester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzisz6litsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tagiai egyetdrteftek

a polg6rmester javaslatSval.

A Kepviselo-testtilet egyhang[rlag - 5 igen szavazaftal -, az alhbbi haterozatot hozta:
Cserhitszentivin Ktizs6s Onko invr.Ltz K6 nvise16-testiilet6nek
szitm f hatirozata
a Ktiztis Onkorminyzati Hivatal b6rleti dijinak megillapitris:ival kapcsolatban

4 /2019.(1.24.)

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete,

hogy 2019. januir 1. napjrit6l a

mint

d<intdshoz6

Matraszolosi Ktjzos
fgy haterozott,
Onkormiinyzati Hivatal CserhAtszentiv6ni Kirendeltsdge ( 3066 Cserhatszentivan,
Kossuth utca l. ) hivatali 6piilet haszniilatii6rt Bokor, Felsotold, Gar5b 6s Kutas6
Onkorminyzatok resz6re havi 10.000 Ft/dnkorm6nyzat dsszegfi bdrleti dijat illapit
meg. A b6rleti dijb6l szirmaz6 bev6telt a fenti ingatlan iillagmeg6v6s6ra kiv6nja
forditani

testiilet

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az 6rintett 6nkorminyzatok
K6pviselo-testiileteit tej6koztassa a kdpviselo{estiilet ddnt6sdr6l. ds a toviibbi
sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

HatArido drtelemszeni

Felel6s: Siraky Atti la polg6rmester

5

Tobb napircnd nem volt, cgydb kdrd6s. iszrevdtel nenr hangzott ei, a polg5rmester

aktiv rdszvetelt.

s az

[r

megkdszonte az

Il6st bez6rta.

kmf'.

dr.

Siraky Attila

J6zsef

polgermester
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Clserh6lszenliv6n Krizs6g Onkormrinyzata
3066 Cserhitszentivin Kossuth utca 1.
]'e le lbn: (32) 382-056
Fax: (32) 3 82-026
e-mai l:csivan.korjegyzoseg@gmail.corn.

.IU,
Meghirri

Magyarorsz6g helyi 6nkom6nyzatair6l sz6l6 201 1.

dvi CLXXXIX. t6N6ny 45. $-6ban foglaltak

alapj6n Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormdnyzata Kepv iselo-testiilet6nek iil6s6t

2019. ianu:ir 24. narrifn ( csiittirttiktin) 13.00 6r6ra
a Kult[rh6z kisterm6be ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca

3I

. ) dsszehivom

Nanircndi iavaslat:

l.

Prilyrizat benyrijtisa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap l6mogatrsra
El6terjesao: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

2.

TAj6koztat6s a Majorvdlgyi-t6 iizemeltetds6vel kapcsolatos felsz6litesr6l
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester

3.

Tej6koztat6s a temet6

4.

A K6ztjs Onkormiinyzati Hivatal 6p0let6nek fenntartrisival kapcsolatos feladatok
Elotedeszt6: Siraky Attila polg6rmester

tt melletti kofal visszabont5s6val kapcsolatos feladatokr6l
Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

Megjelen6s6re, aktiv kOzremrik0d6s6re felt6tlen szimitok.

Cserh6tszentiv6n, 2019. janu61 1 8,
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Cserh6tszentiviin Kiizs6g 6nkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
2019. janfir 24. napj iin meglartott testiileti til6s6r6l

Siraky Attila polg6rmester

Lord Eszter alpol giiLrmester
Baliis Istviin Andr6s k6pvisel6
B6nyey Zsolt k6pvisel6

Cservtilgyi Zolt6n Barnabiis k6pvisel6
Taniicskoziisi ioseal meehivottak
dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Lakossdq r6sz6rol meei elentek
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J6vihagyom:

a

Dr. P
Budapest, 20t Januar

r
,.lq

PAlvAzlu l(rin(s
20't9.

A

beliigyminiszter pAlyflzatol hirdet a Magyarorszlg 2019. 6vi kdzponti ktiltsdgvet6s6r6l sz6l6
2018. 6vi L. tdrv6ny (a tovtrbbiakban: Kvtv.) 3. mell6klet I. 12. pont szerinti

Kiesve nlit6 b6rrendez6si alao tdmogatdsrs.

6sszhaagban

-

a, ttta-Uaartesr6l s2616 201 1. 6vi CXCV. ttirvfuy (a tov6bbiakbar: Aht.),
a kOzsmlg6lati tisztvisel6k6l s2616 201 1. dvi CXCD(. t6rv6ny
az Allamh{ztatt6srol v616 t6rvdny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368/201L. Qil. 31.) Korm. rendelet
(a tovibbiakban: Aw.)

rendelkez6seivel.

1, A prilyizat c6lja

A

kdzsmlgflati tisztvisel6kr6l sz6l6 201 I . evi CXCIX. ttirv6ny 132. g alapj6n az illetm6nyalap
dsszogdt 6vente az i lami ktilts6gvet6sr6l sz6l6 t0rv6ny 6llapifa meg riry, hory az nem lehet
alacsonyabb, mint az e1626 6vi illetrndnyalap. A Kvtv. 60. $ (1) bekezd6se szerint az illetrndnyalap
2019. 6vre 38 650 forintban keriilt meghatdroz{sraA Krdv. 60. $ (6) bekezd6so rdgziti, hog a helyi dnkorm6nyzat kdpvisel&testiilete rendeletben a
2019. 6vben a hivatalnril foglalkoztatott kdztisztviselOk vonatkozdsriban magasabb 6sszegben
6llaplthada meg az illemdnyalapot.
A p6ly{zal keretdben lehet6#g nllik a szer6nyebb anyagi helyzetfi telepiil6si Onkorm6nyzatok'
sz6m6ra is, hory a kdaiszwisel6i b6rek rendezese 6rdek6ben a hivatalokban foglalkoztatott
kdaisztvisel6k illetmdnye megemeldsre keriilj6n-

2, Keretosszeg

A K!,tv. 3. melleklet I.
t1 000,0 milli6 forint

12. pontja szf,xtn,i
ill rendelkez6sre.

Kiegtenlitt bdrrendezCsi alap jogcimen a p{ly[zatt ctha

3. Prtlyfz6k ktire
P[ly[zafot a Kvtv. 2. mell€klet I. 1. a) pontja alapjdn tdmogatdsra jogosult, 38 000 forintot meg nerr
halad6 ery lakosra jut6 ad6er6-k6pessdggel rendelkez6, 0nkorm6nyzati hivatalt fenntart6 telepiil6si
6nkorm Anyzatok nyujthamak be.

A timogat6s

a

Kvtv. 2. mell6klet I. l. a) pontja szerinti elismert hivatali l6tszim ut6n vehet6 ig6nybe.

A pilynzf

6nkormi4uyzat ad6er6-k6pess6g5t
szerint kell figyelembe veani.

r Kvtv. 2. mell6klet

Kiegdszit6 szabrilyok, 1. c) pontja

Az igdnyl6s felt6telek6nt a telepril6si 6nkorm6oyzatnak y6lla'lnia kell, hogy az illetmdnyalapot 2019.
6ue vonatkoz6an (2019. janu.ir 1-j6t6l kozd6d6on) a Kvtv.-ben {igz{tetthez k6pest legalabb 20%-kal
emelt 6sszegb€n, azaz legalAbb 46 380 forintt an illapitja meg. Saj6t hatSskdrten erm61 magasabb
dsszeg is megrillapithat6, amely azonban tov6bbi 6llami t{mogat6s biaosltfMt nem eredm6nyezi.

4.

A tfmogatis formrija

A p6lyAzat keret6ber vissza nom tdrftend6 kiiltsdgveteci timogatis ig6nyelhet6.

5. A timogatds m6rf€ke
Az egy lakosrajut6 ad6er&k6pess6gt5l fiiggQ differenci6lt tdmogatds fajlagos Osszegei a kdvetkez6k:

20 000 forint
20 00L- 25 000 forint kdztitt
25 001 -27 500 forid kdzdu
27 50i - 30 000 fodnt k6ziitt
30 001 - 32 500,forint kdzdtt
32 501 - 35 000 foriat koziitt
35 001 - 38 000 forint k6ziitt

forint/fr/6v
forint/f6l6v
720 000 forint/ft/6v
800 000
760 000

680 000 forinUf6/6v
640 000 forinV$/6v
s60 000
480 000

IIa 2018. jrilius l-j6n a hivalalban alkalmazott iuetm€nyalap a Kvtv. 60. $ (f) bekezdesdben szerepl6
6sszeg

a) 110%-6t nom haladta meg try a tribl6zat szerinti fajlagos dsszeg igenyelhet6,
b) az a) pont szeriati m€rtdket meghaladta & a 12-O/o-6t wm €rte el,tryy at;ibl{at

c)

sszeg

7

120%4t

szerinti fajlagos

SYo-a ig€nyelhet6,
el,e,,'t,e

vary meghala&4 rigy

a

t5bl6zat szerinti fajlagos Ssszeg 507o-a ig6nyelhet6.

6. Plly{zatok benlrijt4sa
A pilyizrrti

adatlap 6s a tov6bbi iioih:aeutumok benyijt6sa elektroaikus rlton az ebr42 6nkorm6nyzati
iafofln6ci6s reotlszerso (a tov6bbiakban: ebr42 renitszer) kereszfi, az erre a c&ha kialaldtott pAly6zati

feltleten titrtdnii(
6s a tov6bbi b€oyfjtand6 doluueutumokat oaplr alaoon a Kincst6r tertletileg
illetdkes lgazgat6s6ga (a tov6bbiakbans rga-gat6sdg) r€sz€re postai riton va16 megkiild6ssel vagy az
Igazgar6s6goo szem6lyesen tdr6n6 lead6ssal lehet benytjtani ery eredai 6s egr hitelesitett m6solati

A pdlyizati adatlapot
peldtopan.

benyrtjtnsi hat6rid6t megtattottnak kelt ekisteni, ha a holyi dnkormlnyzat logl6s6bb az al6bb
megielSlt hardmapokon eleldroojtusan lezfuta a pilyezan adatlapot az etrl4.2 rendszerben, illetve a
pilyeant a toldbbi sziiks6gos dokumentumokat posttrra "dta, vagt az lgazgat6s6gon szemdlyesen
leadta. A kiz6r6lag paplr alapon benyfjtott t5mogatAsi ig6ny 6rv6nytelen.

A

A o6lVdzati adatlao lezir6sdmk €s benwjtdMnak hatArideje:
- elektronikus rfgzlt6s lezarasa: 2019. janudr 25.
- papir alapon t6rt6a6 benyujtis: 2019. jaru{r 28. (az olektronikus rdgzitds lezirasit ktivet6
munkanap).

2

A hatdrid6k elmulaszt6sa jogvosztS.

7. Benyrfitand6 dokumentumok
A benyujtott prilydzatnak tartalmaznia kell:
BenyujlSs m6dja

E= elektronikusan,

Benyujtand6 dokumentrunok

1.

2.

Plapir alapon,
EP= elektronikusan 6s papir
alapon is

ebr42 rentlszerben kit6lt6tt pfly{ztti Adatlap
allkr a, b6ly egzbvel ell6tva)
A ptlybz-at benyujtAs{r6l s2616 k6pviselfrtestileti vlgy
kiizgy{il6si hf,tdmzrt hitelesit€tt misolata, aoely
tarlahmzza azt is, hogy az Snkormrinyzat vil,lalja az
illetmdnyalap a Kvtv-ben r6gzitetthez k6pest legal6bb
20%-kal emelt iisszegben, azaz legalbb 46 380 fointban

Az

EP

(kinyomtatva,

EP

tdrt6n6 megillaplt6srit 2019. 6vre

8. Hiiqp6fl6s

A

pLlybzalok szab6lyszerffs6gi,

tbmai es hrtatni

felulvizs giiatAt"

tt

szffkseges hitrnyp6tlast az

Igazgat6s6g az Avr. 70. $ (3) bekezdese es 83. $-a alapj6n vdg;zr.

Amennyiben a felilvizsg6lat sor6n meg6llapitlst nyer, hogy a p{lyezat a hf6snak nern felel meg, az
Igazgat6s6g hi6nyp6tl6s keret€ben felszdlltja aPAly{z6t a hib6s paly6zat kijavit6s6ra,

Ha a P{lyiub a hi6nyp6tl6snak nem tesz eleget, vary azt ncm mcgfelel6en teljesiti, 6s emiatt a
pilyAnt az elblr6Lisra jogosult szervnek nem tov{bbithat6, a pdy6zatot - a m,isolati pdlrlrny
megtart6sSval -, az ok megiel6l6s6vel az lgazgatbsfig visszakiildi a PilyAz6nok €s egyfttal 6rtesiti,
hogy pdlydzata 6rv6nyeler

-

Az lgazgat6sig a papir alapon b**ezett - a pity{zali kiir6snak megfelel6 plly{zatok egy eredeti
pdld6uy6t a hi6nyp6tl6s lezturltJ, kdvet6erq vdleo6ny6vel egyutt 2019. februrlr 15-ig tovdbbltja a
helyi 0nkorm6nyzatok6rt felel6s miniszter (a tov6bbiakba[: oi[iszter) r6szsre.

IIa a miniszter a p{Ty{zat vizsgdlata sorfn tov6bbi tAltkoztztist vagy dokumentumok megkiild6s6t
taltja szffks6gesnek, azt a miniszter felhivas6ra a felhlvrist6l sz6mitot! 5 napon beliil a miniszter
r€sztre az lgazgat6s6g ttj6n t0rten6 benyfjt6ssal teljesiti.

9. Pfly{zat elbirflira,

d6nt6s

A miniszteri d6nt6s hat rideje: 2019, febru{r 28,
A p6ly6zatokkal kapcsolatos ddntdsek

a www.kormany.hu honlapoc is kdzzdt6telre keriilnek.

A p6lyrizati ddntdssel szemben jogorvoslatnak helye nincs,

10.D6rt6sI{l val6 6rteslt6s
3

6s kifogris benyrijtasara sincs lehet6s6g

I
,l

A miniszter ddnt6s6r6l a nyertes Pflydz6 (a tovebbiakban: Kedvezmdnyezett) elektronikus t6mogat6i
okiratban 6rtesiil a ddnldst kdvet6 5 munkanapol beltl az ebr42 rendszrren keresztiil.
A t imogatasban nem r6szesi.ilt P6ly5z6 levElben drtesiil a p61y6zat elutaslt6sdr6l.

ll.TAmogat{s foly6oltdsa

A

miniszter

utalvAnyozza

a uimogat6i okiratok 10. pont szerinti etfogad6sit (Ovet6 5 6"nkanapon beliil
a tdftogatAst. A Limogat6st a Kincst6r sz utalv6nyozast k6vet6en soron kiv l,

elOfinanszlrozds keret6ben, eS/ 6sszegben foly6si{a.

12.Tdmogat6s felhaszn6hisa
tdmogattrs az tinkorm6nyzati hivatalban foglalkodatott kOztisztviseldk 2019. 6vi janu6r-november
havi illehnCnye 6s az ahhoz kapcsol6d6 szoci6lis hozzlj6ruldsi ad6 kifizet6s6re fordlthat6.

A

A tdmogat6st a Kedvem hyeznlt 2019. december 31-5ig hasan6lbatja fel.

A

fenti hat6rid6t kdvet6en felhasznflt t6mogatis dsszege jogosulatlanul ig6aybe vett limogatisnak
min6s0l. Ajogosulatlanul felhasznAlt timogatdsr6szt vissza kell fizetoi a k6zporti k6lts6gvet6sbe.

A tdmogatds felett

a Kedvezm€nyezett

rendelkezik, 6s felel6s annak jogszerii felhaszniLl{sridrt.

13,A tdmogatfis elsz6mol6sa 6s ellen6rz6se

A Kedvezm6nyezett a t6mogtt4< felhasrnrl6sCr'61elkiil6oltett, naprak6sz nyilvantartdst vezet.

A

Kedvezrn6ayezett a t6mogat6s felha<2u616s6r6[ t6rgy6v deceober
kdlts6gvetdsi beszimol6 keret6ben 6s rendje szerfu szdmol el.

A

31+i fordul6nappal, az

6ves

t6moeal6s felhasan6l6s6t az eves k6ltsdgvetesi besz6mol6 lezAr{sit k6vet6en a KincstSr ellen6rzi

saj6t, efre a tdmogatesra kialakltoft ellen6fl6si szempontok szerint.

A

tAmogattrs
tarlalmaz?a.

p{lylz:rn kiiresban nem reszletezett k6rd6seit az l\ht, az Aw. 6s a t6oogat6i okfuat

A pdlylz6k, a pdlydzati kiirdssal 6s a uimogatds felhaszndldsival kapcsolatos szabtni kirdiseiklcel a

Beliigmiaisztifiam Onkormdnytd Gozdasdgi Ffioszttilytihoz (titklrsdg: pg@bu&v.Lg illetikes
munkatdrsak: Szedldk Adrienn adrienn.szedlal{d.bm.eov.hu. Gyurcsina Auila
a t ti I a.

evur c s in a @,bm. g q v. hy ) fo rd ul hana k.

4

!.
lvlts ar:h15si Kozos onkcmrrafEti Ilivstal
Csff tttszsntivf ni Klendrleegc

fi*o*,.k.|fi..a ..,.......?.........-t',.t ,t..r!8p
I]OVAR

Szfuna

1l.lt,.*,"*;L--

Mcll.

..........frq@s:V}

.

,]

u dv^l

:r 1r.:l:ll:a
l::
"i-^:[]r v,il,rZo\it tSKr

fa,,.:,

Cserhdtszentivdri Ktizs69 6nkorminyzata
3066 Cserh6tszentivdn

ft l.

Tisztclt Cim

!

T6rgyi iigyben 2018. _december l7-dn kiizdrdek0 bejelentds drkezett

a

Fov6rosi

Kaksztr6lavddelmi Igazgat6srig IgazgatGhelyettesi Szervezet Katasztr6favddelmi Hat6srigi
Oszrily (tovdbbiakban: FKI-KHO) rdszere.

A fdnykipmelldkletekkel elkitott bejelentds szerint a t6rgyi to vizszintszabilyoz6 miildrgya nem
kdzelithetd meg a 018/2 hrsz.-ri fiildrlt Tisaelt Cim dltal ftldkupacokkal tortdnt kdtininyi
elzirasa miat! eziltal akadilyoma a t6 miitrirgyainak szemrevdtelezisdt, szUksdg esetdn
karbantarkls6t, tov6bb6 a Majorvdlgyi t6 alatti, Tisztelt Cim kezeldsdben 6[6 vizelvezetci 6rok
ntivdnyzettel ben6tt, hordaldkkal rdszben feltelt, nem alkalmas egy nagyobb viadmeg
levezetds6re, ez6rt 6wizi kockizatot j elent.

Fentiek miatt felszrilitom, hogy a ker€sztg6t el6tti 018/2 hrsz.-ftr6l a lerakott
fdldttimeget tivolitsa el, a Majorvtilgyi t6 alatti vizelvezetd drkot tisztitsa meg a viz
szabad lefolyisit akad6lyoz6 anyagokt6l. Az el\Egezett munk6kr6l k6sz(tsen f6nyk6pes
6s ir6sos dokument,ici6t, amit 2019. februir 8. napj6ig be kell nyrijtani az FKI-KHO-ra.
Tejdkoztrtom an6l, hogy a vbgazddlkodasi hat6sdgi jogkbr gakorkisdr6l szr.l6 7A1996. N.
22.) Korm. rendelet [8. $ (l) bekezddse alapjtin az FKI-KHO hivatalb6l indult eljdds keretdben
kiitelezi a4 aki a jogszabdlyban meghatfuozott feladatainak kotelezettsdgeinek elmulasztis6val
jogellenes rillapotot iddzett eki.

-2Willrydag Vizwi

Es izvadekni hatdsagi tyekben el,zetes i{qnnt+gyeztetist ktivet,en az tigyfebk az a6fui id,Nolokban
fordulhatnak kddeselKkel szemityesen a halosdghoz, letve tekinthetnek be az eljdtds suu kelelkezelt uatokba:
Hil6, szeda: 9:00-12:@, 14:@16:tn:Pe ek: 9:00-12:00

d.!.t'u-!Ll

'...,,

35144t7525 4t2D18

SI KA'I'ASZTROFAVEDEL\41 ] GAZGATOSAG
AIZrROFA\EDEI.Mr HAToSAGI Oszrir-y

Tiirgy: Cserhrtszenlllen. MaJorvolgyFto uzemeket6sevel kap
c.olaros bejclrnrc. u$6ben - lelsTolrra<
Hivatkozasi szim FKI-KHO: 451520I8
Ugyintcz6 HadhazyBalezs
Tclefon: +36 1 459-2146
ft, haiosag@katled sov hu
c mail:

Kossuth

t^

,ft.

Az FKI-KIIO fefadat- cs hatdsktirdt a t'izgazdalkodtist

hdt1sdgi

jogkar gtakorlosdrol sz6l6

72/1996.(V.22.) Kornr. rendelet l. $ (l) bekezddse, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. $
(l) bekezdds 2 pontja, valamint illetdkessegdt a 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet 2. sz6mu
melldkletdnek 2. pontja szabily ozza.

Budapest, elehronikus bilyegzd szerint

Varga Ferenc tii. danddrt6bornok
igazgat6
nev6ben 6s megb(zis6bril

dr. Vimi Zoltrin
szolg6latvezet6-helyettes

Terjedelem:

Mell6klet:
Tovabbitva

Kasik:

2 oldal

HK - a bizlonsegos kazb€sit€si szolgeltaui6 6tj6n
l. Cimzett

Cim: 1081 Budapest, DoloShiz utca 1. 1443 Bp.
Telefon: +36(1), 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

ff.:
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