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Cserhatszentivin Ktizs6g 0nkorminyzata
K6pvisel6-tcstiilet6nek

6.

szimf

jeg.vz6ktinyve

K6sziilt: Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilct6nek 2019. jrinius l,l.
napjin megtartott ktizmeghallgatisi16l.

JEGyzrixONyv
Kdszi.ilt: Cserhritszentiv6n Krizsig onkormanyzata K6pviselo-testtiletdnek
Cserh6lszentivrini Kulttirhrlzban megtartotr kdzmeghallgat6s6r6i
Jelen vannak:

Siraky Attila
Lord Eszter
BaLis lstvSn Andr6s
B6nyey Zsolt

Cservdlgyi Zoltdn Barnabds

20l9.jrinius

14. napj6n a

polg6nnester
alpol96rmester

kipviselo
k6pviselo
k6pvisel6

Tan6cskoz6sijogqal 16szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo
Lakossdg rdszdr<!l mcgielent: jelenldti iv szerint.

Siraky A{ilalOlg6lmesler kdszOntdtte a jelenl6vti lakossigot 6s k6pviseloket. Megdllapitotta, hogy a
kdpviselok ktjztil mindenki megjelent, a testiilet hatArozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban
foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat toviibbi napirendi pont felv6tel6re. A
testiilet egyhangtlag elfogadta a meghfv6ban foglalt napirendet.

Nanirend

l.

Besz6mol6 a falu 6let6ben ez 6vben ltirtdntekrol
Eloterieszto: Sirak 1' Attila polg6rmester

2.

Tennival6k a kdzeljdvoben
Irloterieszt6: Sirak y Attila polgdrmester

3.

Egyebek, lakossigi hozzisz6llsok

Napirendi pontok tirgyalisa
1-2 Napirend

Beszimol6 a falu 6let6ben ez 6vben tdrtdntek6l, tennival6k a ktizeljdv6ben

Sirakr Attila polgirmester elmondta , azert v|las^otta ed az id6pontot a kozmeghallgatis
megtaft6sara, mert fgy gondolja, hogy CserhitszentivSn lakossSgSnak nem csak decemberben van
joga 6rtestilni a telepiil6sen tdrt6ntek6l, a terveknil 6s azok megval6sitesAr6l.

A polqSrmester az aliibbiakr6l tij6koztatta a jelenl6voket:

>
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)

Megtdrt6nt a belteriileti vizrendezls beruhiz6sSnak 5tad6sa. Ennek kapcsdn m6g k6t
helyreillitis van folyamatban, amely a kdzeljdvoben rendezodni fog.
Cserh6tszentiv6nt a D6l-N6gr6di Vizmri Kft l6tja el iv6vizzel. A t6rsasig tev6kenys6ge olyan
jelentosen lecsdkkent, hogy t6rzst6ke kivon5st terveznek v6grehajtani. A jelenlegi
t6keszerkezet ftldslegesen nagy. Kimutatiis szerint Cserh6tszentivant 1.443.708 Ft illetnd
meg, azonban ezt az dsszeget nem kapja meg, mert a telepiildsen cs6hidat 6pitettek az elmrilt
idoszakban 6s a kifizetend<i dsszeget ennek a kcilts6gdvel csrikkentik. Ez a beruh6z6s volt, amit
a Vizmii legutoljrira el tudott v6gezni. Nem tudja, hogyan toviibb, hogyan kertilnek kijavitiisra
a hasonl6 jellegii probl6m6k.
A Szabadsdg [t is a Kossuth [t keresaez6dds6ben bed6lt a krjhid, ami balesetveszdlyes. A
sztiks6ges intdzked6seket megleftdk, jeleztdk a Kozttkezelo Kht-nak, mivel az 6 tulajdona.
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Egy k0zmunk6s
'\i^1Ci:1til."
Viszhangokat hall a teleptil6scn a liinyirdssal kapcsolatban
aki alkalmankdnt 130.000 Ftrncgoldani.
prouatjat
ruclja e[5tni. vlitutt oiourl
iit"virei
a filvet. t'ud.ja, hogy n6pszertitlen Lsz' de val6szinii' hogy az ingatlana elott
in'ryil" ""nr
mindiniinek sa.i6t nag6nak kell megoldani a fiinyirist'
Kor6bban dontJttek o..OI, t]ogy a regi szemitt6rol6 kont6nereket megpr6bAli6k d(6kesiteni'
Ez most sikeriilt, a mai nap elsz6llitottiik azokat.
Volt egy peres tgye az dnkorm5nyzatnak MarosvAri Imre frral, aki a terneto leld kivezeto utat
az altala epitett kofallal leszrikitette. Az onkormanyzat megnyerte a pert, a kolal lebont6sra
keriilt. Most m6r a szem6tsz6llit6 teheraut6 is ki tud menni a temetohoz a hullad6kt6rol6
kont6nerek kiiirit6s6hez.
A kultfrh6z 6s az orvosi rendelo kdzcitti kofal leornlott. Ennek megsziinte tdsdre megtette a
sziiksdges int6zkeddseket. Ebben segits6g6re volt Siraky Lajos helyi Iakos. akinek ezt

"ii'

megkdszdnte.

Dr. Forr6si Ottok6rt6l 6rkezett egy megkeres6s az orvosi rendel6 fehijitis6val kapcsolatban. A
testiilet olyan ddnl6st hozott, ha a tobbi tulajdonos dnkomanyzat lemond a r6sz6rol
Cserh6tszentiv6n jav6ra, akkor lehet sz6 a plrlyizat benytijtesrr6l. Vilasz a mai napig nem
lrkezett az illet6kes dnkorm6nyzatokt6l.
Lehetos6g volt 2 mitli6 Ft-os dsszeghat6rig orvosi eszk<iz6k beszerz6s6re. Als6told k6res6re
Cserh6tszentivin benyr.ijtotta a phlyAzatot. Remdli, hogy ez nem foglya befoly6solni a
Cserh6tszentiv6n Sltal benyfjtand6 tov6bbi pSly6zatok elbiril6s6t.
A falugondnoki szolgilal a telepiil6sen nagyon j6l miikddik. Tobblett6mogat6st kapnak 201 9.
6vre Ll50 ezer Ft-ot. A g6pj6rmii Cserh6tszentiv6n lakoss{ga szolgiilt6ra rill. 4-5 fd szokta
ig6nybe venni, azonban ok sem loler6nsak egym6ssal. F6l 6r6t sem tudnak vimi a m6sikra. A
falugondnoknak kdnnyit6s lenne, hogy aki tud - az aut6t ig6nybe v€ve - az vds6roljon be
mag6nak.

volt, hogy a gyereksziillitist Bokorral k6zosen oldottdk meg, havonta
v6ltva egymist.
Jelenleg egy kdzmunk6s van, akit szeretne megdics6rni. Ebben az 6vben nem kellett vir6got
v6s6rolni, ugyanis a musk6tlikat kiteleltefte, most ezek keri.ilte kiUltetdsre.
Megk6sz6nte a hizigondoz6nak 6s a falugondnoknak is a munkrljit.
Jelenleg a 20-as telefon nem igazin miikddik a telepiil6sen. Ez hamarosan rendezodni fog.
A polg6rmester elmondta, hogy a kulturh5z felirjit5sa kcjzbeszerz6s kdteles volt, melynek
alapj5n kiv6lasztott6k a kivitelez6t. Van egy jelenlegi 6llapot, amely nem felh6tlen. Szerinte a
kivitelez6 megtehette volna, hogy az idljiris sz6lsos6geit6l meg6vja a jelenlegi kdsziilts6gi
fokot. Nem tette meg. Fogadott egy miiszaki ellen6rt, aki a mr.iszaki napl6ba bejegyezte a
sztiks6ges adatokat. Remdli rendez6drrek a dolgok. A kivitelez6 jtilius m6sodik fel6r ig6fte,
hogy folyatjrik a munk5t.
A kultirrh6z fel[rjit6srihoz saj5t er6 sziiksdges, melynek biztosilisa 6rdekdben a k6pvisel6testiilet kor6bban rigy hat5rozott, hogy 6rtdkesitdsre meghirdeti a tulajdonriban l6v6
forgalomk6pes Kossuth utca 50. sziLm alatti ingatlanSt (volt rendorlak6st) tovribb6 a 02110
hrsz-ri sz6nt6 miiveldsi rigir ktiltertileti ingatlaniit. Hivatalos forgalmi drtdkbecsl6s alapjdn a
volt rend6rlakiis jelenlegi becsiilt forgalmi 6rt6ke 2.900.000 Ft. mig a kiilteriileti ingatlan
jelenlegi becsiilt forgalmi 6rt6ke 1.500.000 Ft. J6l l5that6an hirdeto tSbl5ra elhelyea6k a
hirdetm6nf, amely az 6nkormenyzat 6rt6kesitdsi szand6ket larlalmazta. A rendorlakisra
6rdekl6d6 volt, de v6teli sziind6kot senki nem jelentett be, a kiilterijleti ingatlanra egy vdteli
szind'k
a polg6rmesterd. A polg6rmester elmondta, hogy az6rt nyiljtotta be v6teli
'rkezett,
mefi mast6l nem 6rkezett, abban az esetben, ha valaki meg akarja v6siirolni, 6
sziLnd6krit,
Szerencs6s megoldis

visszal6p a szrind6kriLt6l.

Bocsor Magdolnit6l lakossdgi bejelent6s erkezett, miszerin{ a kertje vdgen l6vo vizelvezeto
6rokban, amely az tinkorminyzat tulajdona, h6rom korisfa van, 6s az egyik egy sz6lvihar
alkalmiival a kertj6re d6lt, ami val6j6ban nem okozott k6rt az ingatlanukban. Szerinte a m6sik
kett6 fa elhelyezked6se olyan, hogy kidol6s eset6n k6rt okoz,hat az ingatlan6ban. A
polg6rmester elmondta, hogy felvefte a kapcsolatot a Herencsdnyi erd6sszel, aki v6lem6nyezni
fogja az emlitett f6k 6llapotrit. A vizelvezet5 drkok 6llapot6t is folyamatosan ellenorizni

fogjak.

) A Magyar Falu Program keretdn beltil elozelesen be kellett adni, hogy ki mire kivinnak
pily|zni. Cserh6tszentivin a Rik6czi utca felujitisrit 6s a ravalaloz6 elotet6jdnek 6pitds6t
tervezi, ezekre sz6nddkozik benytjtani p6ly6zat6t. Rem6li, hogy az egdszsdgiigy r6szdre
benyijtolt eszkOzbeszerz6si piilyrizat nem fogja hiitriinyosan 6rinteni Cserh5tszentiv6nt.
hasonl6an jfnius utols6 szombatj5tl 29-dn lesz a Cserhdtszentiv6niak
Vil6gtal6lkozoja. Fo szervezo Szalay professzor tr, Muriinyi Gyula 6s a Cserhitszentivini
lakosok. Az cinkorminyzat a rendezv6ny lebonyolit6s6ra rendelkez6sre bocsdtja a Kultirhez
nagytermdt ds vilrja a venddgeket. Besz€lt az Als6toldi polgermester asszonnyal, aki
megigdrle, hogy a r6szorul6kat kiviszi a temet6be ds be is hozza 6ket lovas hint6val.
Meghirta Skuczi N6ndort, Becs6 Zsoltot illewe Becs6 K6rol)t. Remdli valamelyiki.ik el tud

> Az el6zo dvekhez

)

j<inni a rendezv6nyre.
,.Barangoliis a Belso-Cserh6t 6s a Karancs v<ilgy telep0l6sein" TOP p6ly6zat keret6n beliil az
eszk<izbeszerz6s megliirt6nt asztalokat 6s stirpadokat v6s6roltak - , rendezv6nyre m6g 378

ezer Ft.-ot lehet felhaszn6lniuk
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rendezv6ny idopontjit 2019. auguszus 10. napjSra

hat6rozt6k meg.
A Kossuth utcaban a pressz6 6piilet6ndl az atj6t6 megrongil6dott, vesz6lyes rajta k6zlekedni.
A temet6felj6r6t is megiavitoftdk ugyanezt szeretn6 itt is tgy, hogy a belvizelvezetds
beruhizis ut6n itt maradt egy csatorna lefoly6 - amelyre a kivitelezo nem tart ig6n),t es en
szeretn6 a hiba kik0sziibolds6re felhasznf lni.
A Majorvdlgyi t6val kapcsolatban lesz 6szrev6tele, de az 6rintettek m6g nem 6rkeztek meg,
akkor szeretne 16la beszdlni, ha ok isjelen lesznek.
A Mitraszolosi K<iztjs Onkorm6nvzati Hivatal CserhStszentivini Kirendelts6gdnek miikdd6se
A kirendelts6ghez tartoznak Bokor, Cserhitszentiv6n, Felsotold Gar6b 6s Kutas6 telepiildsek.
M5r korribban is emlitette, hogy a Cserh6tszentiviini kirendelts6g m[iktid6sdvel kapcsolatos
el<jfinanszirozdst le6llitotta,6s felk6rte M6trasz6[6st, hogy ltnanszirozzon ri elore. Erre nem
kapott v6laszt. Miis probl6ma is van. Olyan megiillapodris van a k6zds <inkorm6nyzati hivatal
fenntartis6ra, ami Cserh6tszentiv6n sz6mira elonytelen. Nincs lefektetve benne, hogy a jegyzo

yagy az aljegyzo mikor tart6zkodik a kirendelts6gen. Halmoz6dnak a probl6mik. A
jegyz6ktinynr hitelessdg6t is megk6rdojelea6k. Ha itt tart6zkodna a kirendelts6gvezet6
aljegyzo, akkor 6 is plusz l6tsziim lenne. Ez nem kivitelezhet6, munkiltat6ja a Miilraszokisi
polg6rmester, ajegyzo 6s az aljegyz6 b6rdhez nem j5rul nakhozz6.
A legutols6 velaszteson CserhStszentivin 6s Bokor dnkorm6nyzata falugondnoki g6pj6rmfive
sz6llftotta a jegyz5kdnywezet6ket ds az elndk6ket. Elment szavazni 6s akkor j<itt 16, hogy mi
tdrt6nik. Minden telepiil6st kiszolg6ltak, Cserh6tszentiv6nr6l meg nem vitt6k be a
jegyz6ktinyvvezet6t 6s az elndkot Miitrasz6losre. Nem tudja mi lesz, de o nagyon szeretn6,
hogy Cserhitszentivin kiildn legyen. Nem tudja ki lesz a polgArmesler, de kitapossa azt az
utat, hogy Cserh6tszentivSn egy mSsik hivatalhoz tartozzon.
Nem drkezett meg akit v6rt a polg6rmester [r a Majorv<ilgyi t6val kapcsolatban. A
polgSrmester elmondta, hogy mindenkinek szabad v6lem6nye van, de M6trasz6l6snek csak
az6rt kell Cserh6tszentiv6n, mert egy6bk6nt nincs meg a 2000 fo.
A Majorv<ilgyi t6 egy patakmeder vizfolySs volt, 2007-ben k6tdttek egy szerz6d6st kezel6si
jogra, legeltet6sre, rillaftarLisra. Ez a kezeldsi jog el6szdr 5 6vre sz6lt, majd az tlabb hatitrozat
szerint 2027. augusztus 14-ig. Ez is legeltet6sre, 6llanartrisra volt, 6s birmikor felmondhat6
indokl6s n6lki.il. Meghamisitott5k a k6pvisel6-testtileti diintdst, mert a szerzriddsben m6r nem
igy szerepelt. Ber6nyi Sindor ds Ber6nyi Krisztina a 0l 8/4 6s a 118136 hrsz-ir teriiletet el
szerefte volna cserdlni olyan teriiletre. amit 6k kital6ltak. Ebben az esetben az t6rtdnt volna,
hogy a felajinlott tertilet az tinkormAnyzat tulajdonriba keriil a Majorvolgyi t6 teriilete pedig
Ber6nyi6k6be. A polg6rmester szerint ez nem megval6sithat6. Elmondta, hogy az elmfrlt
6vben 3 bejelentds drkezett hozz|, hogy sziv6rog a t6. Meglette a sztiks6ges l6p6seket.
Ertesitette a katasztr6fav6delmet 6s <jk is rigy gondoltik, hogy val6ban sziv5rg6s van, azonban
t6liik nem jdtt ezzel kapcsolatban 6lLisfoglal6s. A Ktizdp Duna V6lgyi Y izngyi lgazagat6s|g
sz6litotta fel oket, hogy sziintess6k meg a sziv6rg6st. Felkereste 6t a Telekom Nyrt
munkat6rsa, hogy olyan t6mad5s drte, hogy az6ta yan ez a helyzet ami6ta ok kidstak egy

nyomvonalat. Ez nem az o hibrijuk. A vizesed6s az6ta

van.

A

ill

fenn, ami6ta a t6 tcljes iizemmodban

polg6rmester elmondta, csak azt szerette volna el6rni. hogy csijkkentsik az

iizemiszintet. Berdnyi Sdndor irgy nyilatkozott. hogy driiljenek neki, hogl nem nyitotta ki a
zsilipet is. A vizesedds az megmaradt. Szerinte i1t vcszdly helyzet van. Nenr tudtak ellene
semmit tenni, felmondt6k a kczel6si jogot. A Prisa6i Fdldhivatal levctte a ket ingatlanr6l a
haszniilti jogot. azonban Berdnyi6k fellebbeztek 6s a kormdnyhivatal vissza6llitott mindent
eredeti 5llapotiLba. Megk6rte a jegyzo urat, hogy minden iratot szedjen elij ezzel az tiggyel
kapcsolatban. Szerinte az itt 6lo emberek az elsok, nem pedig egy ember h6borr.ia.
Bal6s Istvan Andrris kdoviselo: Senki sem mondta ki, hogy a t6 biztons6gos
3.Naoirend
Egyebek, lakoss6gi hozzisz6l6sok

K6lmiin Akos helvi lakos megk6rdeze, hogy ipariiz6si ad6t fizet-e valaki.

Sirakv Attila polg6rmester: nincs bevezelve az ipartzlsi ad6. Gondolkodtak azonban a ltildad6
bevezet6s6n.

Kilmdn Akos helvi lakos: ami6ta itt lakik scnki scm fizelett i pariiz6si ad6t. Az cinkorminvzat
fenntartja-e ajogot, hogy bevezeti, vagy sem.

Sirakv Attila polgiirmester: fontol6ra fogjrik venni

KAlm6n Akos helyi lakos: Van 6ra mindennek. Semmilyen pozitiv kicseng6st nem hallott az
elhangzottak alapjrin. Gondok mindenhol vannak Ez nem bir6lat. Mit lehetne tenni azdrt, hogr
lltezzen ez a fafi.

lsirmcster: Ez a l'alu mindi g volt. Ok meg tudnak szervezni egy falunapot. El kell
iraky Attila
fogadni ad, hogy ez egy kis falu. A Holl6k6i polgirmesterrel besz6lt, hogy valamilyen rendezv6nyt
kellene szervemi, ami 6tland6 jelleggel rendelkezdsre rill. Meg kell n6zni a fejlodes vonal6t. A kozos
dnkorm6,nyzati hivatal nem rlgy mrik6dik, ahogy kell. Keresi a gyokeres viiltozis lehetos6g6t, 6s ki is
fogja jrirni. Cserh6tszentivdn is csak a Magyar Falu Programban tud prily6zni. Remdli, hogy r6vbe dr.
El kell d<inteni, hogy az ember hov6 tarlozik.
S

Krilmrin Akos helyi lakos: Tovribb kell n6zni. Kdzcisen kell pAlyizni, vagy kiil6n. Ha kijzrjsen, akkor

j6 kapcsolatban kell lenni
Siraky Attila oolg6rmester: Mindenki k0l6n prilyizhat.
K6lmrin Akos helyi lakos: Milyen lehetos6gek vannak, 6t kell gondolni.
Siraky Attila polgirmester: A kulttrhrizat kiviilr6l felirjftjik, sz6p lesz, azonban beliilr6l marad minden
ahory volt.
K6lm5n Akos helyi lakos: Addig nyrijt6zkodjon az ember, ameddig a takar6ja
ftigg, hogy hov6 megyek hanem, hogy milyen a tiirsasiig.

6r. Nem

csak att6l

Cserviilsyi Zolt6n Barnab6s k6pvisel6: Ez pontosan ery j6 k<izdss6g, nem 6llnak sorba seg6ly6rt.
K6lmrin Akos helvi lakos: 6 is vrillal valamilyen rdszt. Y lzolj k fel mi van, hogyan 6llnak, 6s ut6na
v6zolj6k fel hogy hol 6llnak. Minden feladatnak egy megold6sa van.

Cscrvijleyi Zoltin Barnab6s k6ovisc I o:

a polg6rmester

firnak nagy az ismeretsdge

Sirakv Attila
lg6rmcster: Szerint a mostani korm6ny j6l vezeti az orsz6got. Mitraszolos r6szirol
nincs nyitotts6g. A k6pvisel6knek el kell mondani, hogy ok olyan csatl6sok, minl Hitlernek volt
Magyarorsz6g. Most fogadj6k el ot a FIDDSZ-n61. Vannak nagyon pozitiv ig6retek a kdpvisel6
urakt6l.
Lehet, hogy a Majorv6lgyi t6 iigye ttl van lihegve. Nagyon sok 6.jszakit gondolkodik rajta. De 6 nem
tudna elsz6rnolni a lelkiismeretdvel. ha valami baj ttirtdnne. Berdnyidknek nagyon-nagyon kell ez a
teriilet. El fog jiinni 2027, es mi lesz utdna? A, szeretn6, hogy ov6 legyen a teriilet. A polg6rmester
elmondta, hogy nagyon szivesen leiilne veltik besz6lni, de ok nem hajland6k. O el is adni nekik a
tertiletet, ha letiln6nek besz6lni, de Ber6nyi nem hajland6, csak az i.igynuddekkel iizenget. Ugy
gondolja, hogy imi fog nekik egy levelet, meghivja egy kdtetlen beszdlgetdsre.
Kab6cs J6nosne heiyi lakos : az on osi rendelo fel irjit6sir6l kdrdezte a polg6rmestert

Siraky Aflila polgdrmester: az orvosi rcndelo 6 dnkormdn yzat tulajdon:iban van. abban az esetben
p6lyizn6nak, ha a t<ibbi cinkormdnyzat lemondana a r6sz6r6l Cserh6tszentiv6n jav6ra, azonban
egyetlen cinkormSnyzat sem nyilatkozott ezzel kapcsolatban.

K' lm6n Akos helyi lakos: Csatorna hdl6zat mikor

lesz?

Siraky Attila polg5rmester: Volt erre lehet<is6g korr{bban, azonban nem 6ltek vele.
K6lmrin Akos helyi lakos: Nincs kdrelezetts6g erre az LINIO fel6?

Siraky Attila polgarmester: Van
aszfaltot kap az

A polgirmester

[t.

j6

hire, hogy Als6toldt6l a Cserh6tszentivin helyis6gn6vt6bl6ig irj

elmondta, hogy szivesen fogadnak bi,rmilyen javaslatot a falu 6rdek6ben. Nagyon

sajnrilja, hogy ilyen kevesenjelentek meg a krizmeghallgatiison.

Krilmdn Akos helyi lakos: Hivatalos szervek foglaltak 6ll6st a Majorv6lg-vi t6val kapcsolatban?

sir4ky Attila poleSrmester:
azokat megsziintettdk.

A K6zdp Duna vdlgyi y iz$gyi

rgazagat6siig refrta a hiinyossrigokat, de

Bal6s Istv6n Andr6s k6ovisel6: A t6 helyzet6re megoldiist kell keresni.
m6n Akos hel ilakos
az Ugy.

knyomoz6 riportert is lehetne ezzel kapcsolatban fogadni,
akit 6rdekelne

Sirakfi Attila oolg6rmester: Jelenleg Ber6nyi6k feljelentett6k
oket a rend6rs6gen k<izhitel rontiis6rt. Ha
meg lesz nevesitve az er,iras sorrin, akkor Becso Zsort orszriggyiil6si
tep"ri*ro iigvriJ.i" rlg,, o,
k6pviselni.

Siraky. I,ajgsnd helyi lakos: elhangzott, hogy az cinkorm [nyzatnak
iparliz6si ad6t kell kivetni.
Cservdl
rlenl.

NINCS

pdnze. FdJdad6t vagy

Zoken Bama b6s k6pvi se l<i Fdldad6t csak maginszem6lyek
fizetn6nek, a gazd6lkod6k

Sirakv Laiosni helyi lakos: az Angyalkert lfiris6gi
t5borban is sok eskiivtit tartanak.
hallja a zen6t, l5tja a sok embert.

ott lakik mellette,

Sirakv Anil a nolsA flIeslcr Idegenforgalmi adot fizelnck.
flzetni a telepii ldsen

6

arra gondolt, hogy a tclephelydrt kellene

Az ad6z6k h6traldka is egyre kevesebb.

Az cinkorm6nyzat 6rt6kesiteni sz5nddkozik a volt rendorlak6s
dptiletdt, illetve a 02l10 hrsz-ri szint6
mtivel6si. 6gri. kiilteriileti ingatlant.. H_ivatalos drtdkbecsl6s
alapj6n a rendtirlak6st 2 milli6 900 ezer Ft_
drt, a kiilteriileti ingatlant I milli6 500 ezer Fr-drr. Helyben'
szokasos m6don kihirdettdk. irdekl6do

volt tdbb is az 6piiletre, azonban a
;-;ig#"ri"."u"rr+*"'"a"l;
,ktilreriileti ingatlanra ;szinddkrit a 021r0 hrsz-it teriirerre. Abban
az esetbenl ha varaki mis meg ir.u4u ,"nni, rirJr"iep
sz6nd6ket6l.
I,A

"e"ri

ne hcl

Iakos: Szeretne t<ibb t6rsadalmi munk6r

cliitt. Mindenki csak vdr- cs ak v6r.

litni. Mindenki kasziilja le a fivet a heza

Sirakv Attila polgdrmestcr: Meg lehet pr6b6lni

ratmen atqi&lyi-lata!-Ha valaki valamilyen meggy6zrid6ssel, 6s haraggal van a
m6sik irint
kell gy6zni.
S

irak

kirlll

Attila

a faluba.

rmesler:

A

h6rom

dolgoz6jddrt falugondnok, szociilis gondoz6.

arle

krizmunk6s

A polg6rmester etadta a sz6t ajegyz6 irmak.
dr. Tulza csaba J6zsefjeevzo: dtgondolja az elhangzottakat, ds 6rdemi v6lasa fog adni ir6sban 30
napon beltil.
A kirendelts6g 6piilete Cserh6tszentiv6n tulajdondt kdpezi ez6rt a miikdd6ssel kapcsolatos kcjziizemi
szimliikat megelolegezi, elore finanszirozza. van olyan telepiil6s, aki 8 h6napja nem finansziroz.
Olyan szerencsdtlen helyzet 6llt el6, hogy az dnkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat6sa pllyizat nem
trimogatja a kozds hivatal feld fenndll6 tafiozest. Aa is l6tni kell, hogy a szem6lyi kdlts6geket
Miitraszol6s rendezi. M6traszol6s el6re finanszirozza a dolgoz6k b6r6t is. Nem szeretne azonban
kiragadni egy-egy gondolatot.

Siraky Laiosnd hel yi lakos Megint eltelt hSrom h6nap, nem lehetne felsz6litani oket a tartozas
rendez6s6re.

dr. Turza Csaba J6zsefjeqyzo: Egyetlen eg1, rit rnaradt, ami a teleptil6sek kdzcitti egyiittmlikddds miatt
nem tdrt6nt meg. Ezt csak bir6s6g titj6n, ad6ssiigrendezdsi eljiir6s keretdben lehet megoldani. Eddig
0gy gondolta van egy k<iz<iss6g, 6s nem mennek egymds ellen. Az nem jiirhat6 irt, hogy az egyik
tisztess6gesen fizet, a m6sik pedig nem. Az egyiittmrikddds keretdn betil gondolta a rregold6st.

Siraky Attila po lg6rmester: O nem utalja vissza Miitraszolos pdnzit, 6s igy le nullSz6dik a tartozSsa.

Csaba J6zsef ieqvz6: Amikor me galakult a k<jzcis dnkorminyzati hivatal 6s
Cserh6tszentivinon lett a kirendeltsdg az akkori polg5rmesterrel rigy 6llapodtak meg, hogy
Cserh6tszentivin biztositja a tilrgyi felt6teleket.

dr. Turza

iraky Attila Dolsiirmester: Nem szeretne ne gy koloncot a nyakiiba. Az rinkonldnyzati v6lasaiisok
utiin, ha 6 lesz a polg6rmester mindenk6pp arra fog trirekedni, hogy m6sik telepiil6ssel alakitson koztis
<inkorm6nyzati hivatalt, 6s Cserhitszentivinon csak a helyiek iigy€t int1zz6k. Ha nem o lesz, akkor az
S

ut6dj5nak is mindenk6pp ezt fogjajavasolni.

'lOhb

napirend nern vo11. c,l1,i'b kcrdcs. iszrc,"6tel ncnl hanszoll cl. a pollilnicstcr.irr nrilgklrsziintc
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Cscrhdtszentivdn Kiizsis Onkornrlnvzata
i06(r Cselhdtszcntir dn Kossuth ulca L
'Ielefon: (3 2) 3 82-056
Fax: (32) 3 82-026
e-mai I :csivan.korjegyzoscg@gmai l.com.

Meghiv6

Cserh6tszentivrin Kozs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete 2019. jirnius 14.
napjan ( p6nteken ), 17.00 6rai kezdettel Kcizmeghallgat6st tart a Kultrirh6zban (
Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 3 l.).

Napirendi pontok
Besz6mol6 a falu dlet6ben ez dvben trirtdntekr<il
El6teriesztri: Siraky Attila polg6rmester

2. Tennival6k a k<izelj 6voben
Eloteriesztri: Siraky Attila polg6rmester

3. Egyebek, lakoss6gi hozzitszol6sok

Megjelendsdre 6s aktiv kcizremfikodds6re felt6tlen sziimitunk.

Cserh6tszentiv6n, 2019. jrinius 5.
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