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Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

8. szirnii

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserhitszentivitr Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019, okt6ber
napj{n megtartott rendkiviili iil6s6116l

2.

JEGYZOKONYV
K6sziilt: Cserh6tszentivin Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilet6nek 2019. okt6ber 2. napj6n
megtartott rendkiviili iil6s6rol.
Jclcn vannak:

Siraky Attila
Balis lstvin Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservolgyi Zoltin Barnab6s

polgSrmester

k6pviselo
k6pviselo
k6pvisel6

Tan6cskozSsi ioggal 16szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Sirakv Attila pols6rmester kdsz6nt6tte a jelenl6v6ket. Megrillapitotta, hogy a kdpvisel6k k<iziil Lord
Eszter alpolg6rrnester igazoltan t6vol maradt, a testiilet hatirozatk6pes. Elmondta, hogy az
dnkorminyzat hat6lyos SZMSZ-e szerint, halaszt6st nem tiir6 esetben a polgSmester a kdpviselotesttilet til6s6t rdvid tlton is tisszehivhatja. Ebben az esetben b5rmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.
Napirendi javaslat
Trij6koztat5s v6teli szrind6kr6l a Kossuth utca 50 szSm alatti ingatlannal kapcsolatban.
Eloteriesao: Siraky Attila polgrirmester

2.

Javaslat megbiz6sos jogviszony keret6ben 6ll6s meghirdet6sdre

- kdny\t6rosi

munkakdr

bet6lt6s6re

Ekiterjeszt6: Siraky Attila polgirmester

3.

Egyebek

A k6pvisel6-testiilet egyhangflag elfogadta a napirendi javaslatot
Napirendi ponlok t5rgyal6sa

L Nanirend
Trij6koztatis v6teli szind6kr6l a Kossuth utca 50. szim alatti ingatlannal kapcsolatban
Sirakv Attila polgfmester: Mindenki elott ism ert, hogy a Kossuth utca 50. szim alatti ingatlant az
6nkorm6nyzat drt6kesiteni kivinja. Hivatalos 6rt6kbecsl6s alapj6n 2.900.000 Ft az eladiisi rira. Eddig
komoly vev6 nem jelentkezett azonban, irisban 6rkezett egy aj6nlat annak megv6tel6re. Az ajinlatban
az szerepel, hogy havi 300 ezer Ft-ot fizetndnek 6rte l2 h6napon keresztiil, teh6t 3 milli6 600 ezer Ftdrt v6sSrolnik meg.
Kdrte a kdpviselok 6szrevdteleit, hozzbsz6lSsait a napirendi ponttal kapcsoltban.
Bal6s Istv5n AndrSs k6pviselo: O val 6jiban aa nem tartja szerencs6snek, hogy r6szletekben fizess6k
meg, ugyanis ennek az 6pi.iletnek az 6ra lenne az 6nero a kulttrhiz felitjitrisrihoz. Ha rdszletekben
fizetik, akkor nern lesz meg az onero hatiiridrire.

Binvev Zsolt kdpviselo: Nenr drteft e gyet az ingatlan 6rtdkesitds6vel
Cscrvolg],i Zoltan Bamabds kdpyiSqlO: O sem tartja szerencsdsnek a rdszletfizetist

2.

irakr Attila p olgirmester: O sem ta rtja ezt szerencs6snek. Ezt az iptiletel azirt szeretnek 6rtikesileni
hogy a kultfrhiz feltjitds6hoz meglegyen a sziiksdges cinero. O is azt tSmogatia, hogy egy risszegben
keriiljdn kifizet6sre a vdtel6r.
S

A kepvisel5-testiilet

-

egyhangrilag 4 igen szavazattal

-

az alibbi hatarozatot hozta:

Cserh{tszentivrin Ktizs6s Onkorm{nyzata K6nviscl6-testiilct6nek
3l /2019.(X.02.) szrmI hatfrozatr

a

Cserhitszentir'{n, Kossuth utca 50 szim alatti

( r'olt rend6rlakfs )

6rt6kesit6s6vel kapcsolatban

Cserhitszentiv5n K<izs6g 6nkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete, mint d<jnt6shoz6
testiilet igy hat6rozott. lrogy nem jird hozzA a Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 50.
szim alatti ingatlan 6rt6kesit6s6hez abban az esetben, ha annak vdteleret 2 millio
900 ezer Ft-ot - r6szletekben kiv6nj6k megfizetni.

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgermestert, hogy a d<int6srol t6j6koZassa

a

k6relmez6t 6s a tovebbi sztiks6ges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: erlelemszerii
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

2.Napirend
Javaslat megbizdsos jogviszony keret6bcn 5ll5s meghirdetds6re

-

krinlvtirosi munkakor betdltds6re

Siraky Attila polgSrmester: Ismertettc a kd pviselo+esttilettel, hogy B6nyey Zsolt kdnyvt5ros irisban
drtesitette, hogy nem kivinja a tov5bbiakban a k0nyvt6rosi munkakdrt betdlteni. A polg6rmester
felolvasta indokait. Javasolta, hogy 2019. okt6ber 25. napj6ig - helyben szok5sos m6don hirdessdk
meg azt, mely hirdetmdny tartalmazza a munkakdrbe tartoz6 feladatokat, illetm6nyt, valamint a
p

6ly Azati fe lt6te I eket.

A polgSrmester k6rte a kdpviselok d szrevdteleit hozztrsz6lSsait

A

kdpviselo{estiilet tagjai egyet6rtettek
szavazallal az al6bbi hat6rozatot hozta:

a

a napirendi ponttal kapcsolatban

polg6rmester javaslatiival 6s egyhangtlag

- 4

igen

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorm6nyzata K6nvisel6-testiilet6nek
3212019.(X.02.) szimri hatirozata
a ktinlvtirosi munkakiir meghirdet6s6vel kapcsolatban
Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkormenyzata K6pviselo-testtilete, mint ddnt6shoz6
testiilet fgy hatrrozott, hogy helyben szokisos m6don hirdet6t6,blSra kifiiggeszwe meghirdeti megbiziisos jogviszony keret6ben - a kdnyvt6rosi munkakcirt. A pilyttzati
felt6teleket a kifiiggeszt6sre keriil6 6llashirdetds tartalmazza. A benytjtott p6ly5zatok
elbi16l6sa kdpvisel6-testiileti iil6sen tdrt6nik.

A k6pvisef6-testiilet felhatalmazza
megt6teldvel.

Hat6rid6: 20l9.okt6ber 25.
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

3.Napirend

a polg6rmestert, a tovebbi sziiks6ges int6zked6sek

I.lgr ebck

Siraky Attila polg6rmester az alSbbiakr6l tijdkoaatta a k6pviselo-testtilctet.

!

)>

i

A-Majorvcilgy t6val kapcsolatos tfrgyalSs 4 h6napig sziinetel.
LakossSgi bejelent6sre a Magyar Allamkincst6r ellenorizte a Kultfrhdz felirjft6si munkAit
Jegyzokdnyv k6szillt, mindent rendben taLiltak.
Az elektronikus hullad6k elsz6llit6s6nak szervez6se folvamatban van

TObb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester
aktiv r6szv6telt, s az iil6st bez6rta.
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dr. Turza Csaba J6zsef

polg6rmester
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Cserhiitszentiviin K6zs6g 0nkormiinyzata Kdpviselo-tcsttilet6nek
2019. okt6ber 2. napiAn megtartolt rendkiviili testiileti til6s6r6l

Siraky Attila polg6rmester

Lord Eszter alpolgiirmester
Bal:is Istviin Andrris kdpvisel6
B6nyey Zsolt k6pvisel5
Cserv<ilgyi Zoltrin Bamab6s k6pviselo
Tan6cskozrisi -ioggal meghivottak

dr. Turza Csaba J6zsef.jegyz6

Lakossiie rdsz616l meCj elentek
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