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K6sziilt: Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019.
napjin megtartott iil6s616l

iprilis

15.
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K6sziilt: Cserhetszentivdn Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testti letdnek 2019. riprilis 15. napjin
megtartott iil6s6rol.
Siraky Attila
Lord Eszter

Jelen vannak:

Bal6s lswSn Andrris
B6nyey Zsolt
Cservdlgyi Zolt6n Barnabiis

pol96rmester

alpol96rmestcr
kdpviselo
kdpviselo
kdpviselo

Tan6cskoz6sijoggal rdszt vesz: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Siraky Attila polgarmester kdszdnltjtte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok k<rztil
mindenki megjelent, a testiilet hat6rozalk6pes. Elmondta, hogy az rinkorminyzat hatelyos SZMSZ-e
szerint. halasztSst nem tiir6 esetben a polgSrmester a k6pviselo{esttilet iil6s6t r6vid fiton is
dsszehivhatja. Ebben az esetben brirmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.
Napircndi iar aslat

l.

Pdlyrlzat benyfjtesa dnkorminyzatok rendkivtili t6mogatds6ra
Eloterieszto: Sir aky Attila polgermester

NaDirendi nont tirgyalisa

Siraky A ttila Dolsirmester
dkoztatta a kdpvisel6-testtiletet, hogy sztiks6gesnek tartia az
6nkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat6s6ra pSlyizat benyirjtfs6t annak 6rdek6ben, hogy az
<inkorm[nyzat miikiid6k6pess6g6t meg6rizze. A pAlyAzatba miikdd6si kiad6sokat lehet figyelembe
venni. Cserh6tszentiv6n f6leg a kifizetetlen kdziizemi szriml6Lkra nyrijtja be.
K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzisz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A

k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgirmester javaslatiival 6s egyhangirlag
szavazafial - az
hatfuozatolhoaa:
^l6bbi
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Cserhitszentiv6n Kiizs6e Onkorminyzata K6pviscl6-testiilet6nck
10/201 9.(IV.15.) szimf hatirozata
prilyizat benyrijtisa tinkorminyzatok rendkivtili timogatisra

mint d6ntdshoz6
testiifet fgy hatrrozott, hogy miik0d6si kiadrisainak finanszirozAsbra,
miiktidokdpess6g6nek meg6rz6s6re, paly6;zatot nyijt be Magyarorszig 2019. 6vi
CserhStszentiv6n Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6lestiilete,

kdzponti ktilts6gvetds6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrvdny 3. mell6klet
cinkorminyzatok rendkivtili t5mogat6s6ra.

A

k6pviselti-testiilet felhatalmazza a polgirmestert
tovSbbi sziiks6ges intdzked6sek megt6tel6re.

I. 10. pontja szerinti

a pLlybzat

benyrijt6srira 6s

a

Hatrirido: folyamatos

Felelos: SirakyAttila polgirmester

)

Tdbb napirend nem volt, egydb kdrd6s, 6szrevdtel ncm hangzott el, a polg6nnesler
aktiv rdszviteh. s az tilist bez6rta.
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Clserh6tszentiviin Kozs6g 0nkormzinyzata K6pviselo-testiiletdnek

2019. riprilis 15. napidn megtartott rendkiviili testtileti til6s6rol

Siraky Attila polg6rmester

(A-,t.

Lord Eszter alpolgdrmester
Bal6s Istvdn Andr6s k6pviselo

Q.,4.,..

B6nyey Zsolt kdpvisel6

Cservdlgyi Zolt6n Bamab6s k6pviselo
Tan6cskoziisi iossal meshivottak
dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6
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