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JEGyz6xONyv
K6sziilt: cserhitszentiv6n K6zs6g onk orm nyzata Kdpviser<i-testiiret6nek 20 r 9. november 4. napj6n aKulttrhiizban megtartott nyilt Ul6s6r6l.

Siraky Attila
Baliis Istv6n Andnis
Baros Erzs6bet
Cservdlgyi Zoltrin Bamabiis
Kabiics Jiinosn6

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpvisel6
kdpviselo
k6pvisel<i

Tan6cskozdsi iossal r6szt vesz Nagyv6radi. .lstv6nn6 izgat:isi tgyint6zi5ljegyz6k6nl.vvezet6

9^se^r!its.zeliv11 5 /20 1 5.(il.27.) <inkorm6nyzati .*Jit"t" ({ZMSZ )
20.$ (4) bekezd6se alapjrin.

Sirakv Attila pqhirmester kdszontdtte a megielenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel<i-testiilet 5
tagirib6l mind az 5 fo jelen van, igy az iil6s hatSrozatk6pes, a kZpvisel6+estrilJtil6s6t'megnyitotta

A polgdrmester az alihbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet riszdre

llapirendi iavaslat

Javaslat cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miik6d6si
Szab{lyzatir6l sz616 rendelet m6dosit6sera
El6terieszto: S iraky Attila polg6flnester

2. A K<izds onkorm6nyzati Hivatal tovabbi mi.ikdd6s6vel kapcsolatos feladatok
El6teriesao: Siraky Attila polgiirmester

3. Javaslat Miivel<id6si hriz felfijit6s6hoz sziiks6ges 6nero biaositris5ra
El6teriesao: S iraky Attila polg6rmester

4. Megrillapodis feliilvizsgriLlata h6zi segits6gnyrijt6s ell6t6srr6l Gareb Kdzs6g tertilet6n
ElSterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

5. Javaslat kd,nyvtiirosi 6ll6s bet0lt6s6re
El6terjesao: Siraky Attila polgiirmester

6. Egyebek

A polgrirmester megkdrdezte a k6pvisel6-testtilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A k6pvisel6-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 5 igen szavazallal elfogadta
azt.

l. Napirend

Javaslat Cserh6tszentivin K<izs6g Onkorm6nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Mfikdddsi Szabblyzathr6l
sz6l6 rendelet m6dosit6siira, sz6beli eltiteriesads alapjrin.

Siraky Attila polg6rmester tiidkoztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy CserhAtszentiv6n K0zs6g
dnkorm6nyzata K6pviselo-testiiletlnek az dnkorminyzat 6s Szervei Szervezeti 6s Miikdddsi
Szabiiyzatir6l sz6l6 5120'15. (11.27.) rendelete 13. $ (l) bekezd6se irgy rendelkezik, hogy ,, (l) A

Jelen vannak:

Nanirendi Dontok t6rsyalisa



kepvisel<i-test0leti iilesrol az arrol k6sziilt hangfelvetel alapjdn sz6szerinti jegyzokonyret kell

keszireni, melynek dologi feftereicit'az tlnto rmenylat biaositja.:'- Tekinteflel arra' miszerint javaslatot

kiv6n tenni, hogy ne k6sziilj6, ,)i'rr"rint j"gyr6kOny"r. k6iviselo-testiileti iil6seken a szervezeti 6s

Inutiie.i rlUnyzat 13. $ (i ) bekezd6s6t m6dositani sziiks6ges a kdvetkez6k szerint:

,,iil )- npr";ti; t"rriit"ii 
'iiiarrai 

iugy',kdnvvet ketl kesziteni' antelv megirastihoz segddanyagk'int

honEfelvdtel kdsziilhet "

Javasoltatov6bbiarendeletpolgSrmesterrevonatkoz6ls.$(l)bekezd6snekm6dosit6seta
kOvetkez6k szerint:

r lt A nolsdrmester tisztsdg(t fddlldsban ldtja al A polgarmcster fcladarait is.hota.skt;rdt az..Mtin'

;;.'i 
';.';;;^;;,;'o-rd,o,a\*t 

"gvabiogszibatvok' 
ittene a kipviseld-testiild dllapitia mes '

Javasoltam6gal8.$(4)bekezd6s6nekm6dosit6sitafogad66nllj6nakhelyszin6velkapcsolatbanaz
al6bbiak szerint.

,,(1) A polgamester minden h6nap els6 csiibrttikdn 10'00 -
vdiaszt6polgirok rdsz,ire a Mfrvel1disi hdz ( 3066 Cserhdtszentivdn'

11.00 ordig tart fogad66rdt a

Kossuth utca 3l.) dpilletiben. "

.Megk6rdezte van-e k6rdds, javaslat a fenti m6dosit6 javaslattal kapcsolatban?

Javaslat, k6rd6s nem hangzott el. Tdjdkoaatta a k6pviselo-tesliilct tagiait, hogy a modosit6 javaslat

elfogad6srihoz, miut6n az m6dosit6 rendelet-terrezet, minositett tobbs6g sziiks6ges'

K6rte a k6pvisel6-testiilet tagiait. hogy a rendelel-tervezet elfogadis6val kapcsolatban szavazzanak.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazatlal - a rendelet-tervezetet elfogadta.

Cscrhitszentiv6n Ktizs6s 6nko ta K6nvise16-testiilet6nek
8/20r9.(Xr.4.) tinkorminyzati rendelete
Cserhitszentivin Ktizs69 Onkorminyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikiid6si
Szabilyzat{r6l 5z616 5/2015.(II.27.) tinkorminyzati rendelete m6dosit{sirril

A rendelet ajegyzokdnyv 1. szimri mell6klete

2. Nanirend

A Kiiztis Onkorminyzati Hivatal tovibbi miik6d6s6vel kapcsolatos feladatok

Siraky Attila Dolcirmester szerint a kdz6s dnkorm6nyzati hivatal nem mrikddhet igy tov6bb. A

Megk6rdezte van-e kdrdds, javaslat a fenti eloterjesZdssel kapcsolatban?

Javaslat, k6rd6s nem hangzott el. Kdrte a k6pvisel6-testiilet tagiait, hogy a javaslat elfogad6srival
kapcsol at ban szav azzanak.

A kdpvisel6-testiilet egyhangilag - 5 igen szavazattal - az al|bbi hat|rozatot hozJ'a:.

Cscrhitszentivf n Ktizs6s Onkorminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
43/201 9.(XI.4.) szimf hatirozata
a ,, Megillapodfs Kiiztis Onkorminyzati Hivntal l6trehoz6s{r61" megillapodis

jelenleg hatSlyos meg5llapod6s hetr6nyos a kistelepiil6sek r6sz6re. Javasolta, hogy mondj6k fel a

jelenlegi meg5llapod6st, 6s a.felmondissal egy id6ben k6rik, hogy a jegyz6t 6s aljegyz6t 2020. januit
l. napj6t6l mentsik fel. Elni szeretn6nek a jogukkal, ez6rt kezdem6nyezik a megillapodtis
felmond6s6t, azonban nem zirk6znak el egy fj meg6llapod6s megkdtds6tSl, m6s feltitelekkel.

felmond:ls616l
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Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testi.ilete, mint ddnt6shoz6
testiilet rigy hatarozott, hogy felmondja a 2013. m6rcius l-6n kdtdtt ,. Megrillapodrls
K6z<is dnkormii.nyzati Hivatal l6trehozisiir6l" meg6llapod6st, mivel az hStr6nyosan
6rinti CserhStszentiv6n Kdzs6g Onkormenyzatet.

A k6pviselo-testiilet nem zirk6zik el - 2020. janu6r LnapjriLt6l - az Onkorm6nyzat
rdsz6re igazsigosabb, kedvez6bb meg6llapod6s l6trehoziisiit6l.

A K6pvisel6-testiilet felk6ri a polg6rmestert, hogy trij6koztassa az 6rintetteket a
kdpvisel6testiilet d6nt6s6r6l, 6s felhatalmazza a tov6bbi sztiksdges intdzked6sek
megt€tel6vel.

HatSrido: 2019. december 12.

[elelos: Siraky Attila polg5mester

3. Napircntl

Javaslat Miivel<id6si hriz felfjitris6hoz sziiks6ges tinerii biztositisira

Siraky Attila polgirmester az al6bbiak;6l taj6koztatta a k6pviselS-testtlet tagjait a. Miivel6ddsi h6z
feltj it6srival kapcsolatban.
A Kivitelez6nek 2019. november 14.-ig ki kell ellitani a szAmlit, az i)nkorminyzalnak 2019.
november 2l-ig kell benyijtani a kifizet6si k6relmet az Allamkincstir fel6. Az 6ner6 hadil6bakon 6ll
jelenleg.

BalSs Istv6n Andr6s alpolgirmester terveik szerint a rend6rlak6s elad6sa, vagy a ftildelad6s lett volna a
sajrit ero. A rend5rlak6s tekintet6ben 2,9 milli6 Ft-tal, a ftldelad6s tekintet6ben pedig 1,5 milli6 Frtal
sz6moltak.

Siraky Attila polgfrmester 6kolatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy vriLs6rl6si k6relem 6rkezett a volt
rend6rlak5s - Kossuth utca 50. szdm alatti ingatlanra. A polgiirmester felolvasta a k6relmet a

kdpviselo{esti.ilet eltitt. Javasolta 6rt6kesits6k, 6s ezzel biztositani tudj6k a miivel6d6si hdz
felijit6srihoz sziiks6ges d'ner6 egy r6szdt.

Ezt kdvet5en megk6rdezte van-e k6rd6s, javaslat.

K6rd6s, javaslat nem hangzott el. K6rte a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a javaslat elfogad6s6val -
amely az ingatlan 6rt6kesit6s6re ininlrul - kapcsolatban szavazzanak.

A k6pviselo-testiilet egyhangtlag 5 igen szavzzaltal az alil5bi haterozatot hozta:

Cserhritszentivin Ktizs6g Onkorminvzata K6Dviscl6-testiilct6nck

Cserh6tszentiv5n K<izsdg 6nkorm5nyzata K6pvisel6-testiilete, mint d<int6shoz6
testiilet fgy hlliLrozoll, hogy a tulajdon6ban l6vri forgalomk6pes Cserhitszentivin,
Kossuth utca 50. szSm alatti ingatlant a hivatalos 6rt6kbecsl6s alapjSn megillapftott
2.900.000 Ft v6tel6t6n 6rt6kesil i.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza Siraky Attila polgirmestert az adisv6teli szerz6d6s
me gkdt6s6re, alijr is 6ra.

4 4 I 2019.(Xl.4.l szfimfi h atirozata
a Cserhitszentiv{n, Kossuth utca 50. szdm alatti ingatlan 6rt6kesites6vel
kapcsolatban
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Hatririd6: drtelemszeril
Felelos: Siraky Atti la polgirmester

Megillapodis feliilvizsg;ilata h:lzi segits6gnyrijtis ellitisi16l Gar{b kiizs6g teriilet6n

Siraky Attila polgiirnrester tbjekoztatta a k6pviselotestiilet tagjait, hogy a kor6bbi polgSrmester GarAb
polgarmester6vel megSllapodrist kdtdtt h^zi segitsdgnyrljtris ell6t5s6r6l Gardb kdzsdg tertilet6n. A
polgSrmester felolvasta a meg6llapod6st, amely a jegyz6konyv 2. szimf mell6klete. Elmondta, hogy
a gondoz6no jelenleg is maximilis ldtszlmmal dolgozik, nincs 16 lehetosdg, hogy esetleg plusz
feladatokat l6sson el mis telepiil6sen. Javasolta, hogy bontsrik fel a megiillapodSst.

Megk6rdezte van-e k6rdds, javaslat a fenti el6terjesztdssel kapcsolatban?

Javaslat, kdrd6s nem hangzott el. K6rte a k6pviselcitesttilet tagjait, hogy a javaslat elfogad6s6val
kapcsolatban szav azzanak.

A kdpvisel6-testtilet egyhangilag - 5 igen szavazattal - az al|bbi hatArozrtot hozta:.

Cserh{tszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
45t2019.(Xt.4.\ mri hatirozata
a ,,Megillapodis hizi segits69nyfjtds ellit{sri16l Garrib kiizs6g teriilet6n"
megrillapod:is felmondisri16l

Cserh6tszentivin K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testijlete, mint dcint6shoz6
testiilet fgy hat6rozott, hogy felmondja a 2013. december 7-6n ktittjtt,, Megallapod6s
h6zi segits6gnyijtris ell6tris6r6l Garib kozs6g teriilet6n " meg6llapodrist.

A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgermestert, hogy Garib kdzsdg
polg6rmesterdt t6j6koaassa a kdpviselo-testiilet ddnt6s6r6l 6s a tov6bbi sztiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Atti la polg6rmester

Javaslat kiinl r'trlrosi 6lLis bettilt6s6re

Sirakv Attila polq6rmester elmon dta, mindenki el6tt ismert, hogy B6nyey Zsolt felmondta a
kdnlvlirosi megbizlsat. Mivel ezt a tiszts6get el kell latni a telepiil6sen ezdrt helyben szokasos m6don
a felhiviis hirdet6tiblSn kifiiggeszt6sre keri.ilt, melynek eredm6nyekdppen 3 jelentkez6 volt, mind
hrirom helybeli lakos. A polg6rmester ismertette ajelentkez6ket.
Az alibbi szem6lyek adtik be 6n6letrajzukat a kdnyvtdrosi feladatok elliitiisira.

I . D6r Eva Bemadett
2. Pribeli Georgina
3. Cservdlgyi Csilla

Felolvasta 6n6letrajzukat.

Cservdlg.vi Zoltrin Barnabis k6pvisel6 bejelentette szem6lyes 6rintetts6g6t

A Kipviselri-testtilet Cservdlgyi Zolti4n Bamabis kdpvisel6 bejelent6s6t ktivet6en 4 igen szavazattal

- az al|bbi halerozatol ho^a

4. Napirend

5. Napirend
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Cscrh6tszcntiyrin Kiizsi'g OnkormInyzata KdD! i!q!ii:Ieltlilqlqnck
46/2019,(X.21.) szimI hatirozata
Cservtilgyi Zoltin Barnabis k6pvisel6 szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban -
ktinyvtirosi megbiz6ssal kapcsolatban

A k6pvisel6-test0let tudom6sul vette Cservdlgyi Zoltin Barnabis k6pvisel6
bejelent6s6t a szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s rigy hat6rozott, hogy nem
zfuja i5t ki a kdnyvtiirosi megbizissal kapcsolatos hat6rozat meghozatal6b6l.

Hatrlrido: crtelcmszer[i
Felelos: kdpviselo-testtilet

A k6pvisel6-testiilet tagiai szavaztak, melynek eredm6nyek6ppen Pribeli Georgirlt n6gy, mig
Cservtilgyi Csill6t egy szem6ly timogatta.

A k6pviselo{estiilet - 4 igen 6s I nem szavazallal - az alitbbi haterozatot hozta:

Cserhitszcntivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 /2019.(X.21.\ szimri hatirozata
a kii nyvtirosi megbiz{ssal kapcsolatban

Cserh6tszentivin Kozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete irgy hat6rozott, hogy a
kdnyr.Lirosi feladatok ell6t6s6ra 2019. november 15. napjet6l Pribeli Georginrival
megbiz6si szerz6d6st kdt.

A kdpvisel6+estiilet felhatalmazta a polg6rmestert hogy az 6rintetteket taj6koztassa a
k6pviselo-testtilet diint6s6r6l, tovibbri felhatalmazta a megbiz6si szerz6d6s
megkiit6s6re, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6sek megt6teldre.

Hatfuid6: 2019. november 15.

Felelos: Siraky Attila polgSrmester

Egycbek

A) Ism6teft torv6nyess6gi felhivis az 6nkormenyzat Helyi Epit6si Szabalyzatfua.
El<jterieszto Si raky Attila polgirmester

B) Javaslat a ,,Toldi hSzban" val6 tulajdonjog 6rt6kesit6s6re
El<iterieszto: Siraky Attila polgiirmester

C) Javaslat Kar5csonyi csomag aj6ndekoz6s6ra
E,loterieszto: Siraky Attila polgiirmester

D) Egy6b t6j6koaat6s
El6terjesa6: Siraky Attila polgarmester

A)

6. Napirend
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S irakl' Attila Dolr.lirrneste r elnronilta, hogy a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Trirvdnyess6gi
Feltigyeleti Oszt6lya az NO/TIOi2- 1412019. iktat6sz6mir megkeresds6ben ism6telt tcirvdnycss6gi
felhiv6ssaf 6lt a k6pviselo-testii let Helyi Epitesi Szabillyzatir6l sz6l6 712006.(1Y.3.) sz mit
rendelet6vel kapcsolatban. A HESZ rendelkezdsei nincsenek risszhangban a hatiilyos jogszabrilyokkal.
6s emiatt anrak teljeskcirii fel0lvizsg6lata sziiks6ges.
A polg6rmester azt is elmondta, hogy ezzel kapcsolatban az dnkorminyzat mir tavaly is kapott
ttirv6nyessegi felhivisl azonban akkor sem volt meg a sziiksdges pdnztigyi forr5s,6s ebben az 6vben
sem rendelkeztek vele. Ha kdzponti t6mogat6st nem kapnak 16, akkor nem tudnak eleget tenni a

fe lh ivisn ak.
Az rlj rendezdsi terv elk6szitdse igen kcilts6ges, ds nagyon hosszadalmas feladat, szerinte 3 milli6lrba
is kertilhet, elk6szit6se 6-8 h6napot is igdnybe vehet. MegSllapitotta, ennek a torvdnyess6gi
felhiv6snak nem tudtak eleget kell tenni, hiszen az 6nkorminyzat a p6nziigyi forrds hidnya miatt,
hozzh sem fogott a felIlvizsg6lathoz annak ellen6re, hogy tudom6sul vette aA.

Megk6rdezte van-e kdrd6s, javaslat a fenti el<iterjesa6ssel kapcsolatban?

Javaslat, k6rd6s nem hangzoft el

A k6pvisel6-testiilet tudomrisul vette a polgarmester t6j6koztat6set 6s egyhangilag
szavazaltal - az al{bbi hat6rozatot hozta:

5 igen

Cscrhitszentivin Kiizs6g Onkormrnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4812019. (XI.4.) szimri hatirozata
a HESZ feliilvizsgrilatival kapcsolatban

Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete, mint d<intdshoz6
testiilet ism6t napirendre tiizte 6s megtirgyalta a N6grrid Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti Oszlilyrinak NO/TFO/2-f412019. iktat6sziimi
ttirv6nyess6gi felhiv:is:it - a Helyi Epitdsi Szabalyzat|r6l s2616 712006.(1Y.3.) szrimrh

rendeletdvel kapcsolatban - melyben t6]r6konatt6k, hogy ,, a HESZ rendelkezlsei
nincsenek dsszhangban a hattilyos 6pit6siigti tdrgti jogszabdlyokkal, emiall annak
teljeskdrii feliilyizsgdlata sziiksdges ". mellyel kapcsolatban az alibbi hat{rozatot
hozta:

A Kdpvisel6{estiilet megismerte 6s tudomisul vette a Helyi Epit6si Szab6lyzattal
kapcsolatban tett ism6telt td,rv6nyess6gi felhiv6st, sz6nd6k6ban 6llt az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban p6nziigyi forr6s hi6nia miatt a feliilvizsg6latot nem
tudta elv6gezni.

A K6pvisel6-testiilet felhalalmazzz a polgermestert, hogy a ddnt6sr6l tAj6koztassa a

N6gr6d Megyei Korminyhivatal Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6lyit 6s a tovSbbi
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatbrid6: 2019. december 3 I .

Felel6s: _Siraky Attila polg6rmester

B)

Sirakv Attila polsirmester elmond ta, hogy az Als6toldi ,, Toldi Hrizban " Cserh6tszentiv6nnak
tulajdonr6sze van. TudomSsa szerint az ingatlan forgalomk6pes. Ugy gondolja, hogy neh6z anyagi
helyzetiiket is figyelembe v6ve, fel lehetne aj6nlani ajelenlegi iizemeltet6k r6sz6re annak 6rt6kesit6s6t.
Szerinte kb.3 milli6 Frr6l besz6lnek. Felhatalmaz6st kdrt a k6pviselokt6l, hogy az esetleges

6rt6kesit6ssel kapcsolatban t6rgyal5sokat kezdem6nyezhessen.

Megkirdezlc van-e kdrdds. javaslat a fentiekkel kapcsolatban?
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Jaraslat. kerdds nem hanszott cl. Kirte a kip\ iselo-testiilet tagjait. ho!l\ a.iavaslat clfogadrisdr al

kapcsolatban szavazzanak.

A kdpriscl6-testiileteglhangtlag 5 igcn sza\ azattal - azaliibbi hatarozatot hozla:

Cserhitszentivin Kiizseg Onkormrinl zata K6pviselii-testiilet6nek
49 12019. (Y\1.4.) szimri hat{rozata
a,, Toldi hizban l6v6 tulajdonr6sz 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban"

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazta a polgermestert, hogy tirgyal6sokat
kezdemdnyezzen az esetleges 6rt6kesitdssel kapcsolatban 6s a tov6bbi sziiks6ges
intdzkeddsekel tegye meg.

Hatdrido: folyamatos
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

c)

Siraky Atlila polg6rmester elmo ndta, hogy az el6z6 fvekhez hasonl6an szeretn6k a Cserh6tszentiv6ni
csal6dokat ery-egy szer6ny kar6csonyi csomaggal megaj6nd6kozni 1500 Ft/csomag 6rt6kben, melynek
p5nztgyi forrisbt a 2019. 6vi kdlts6gvet6s6btil biaositja.

Megk6rdezte van-e kdrd6s, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testi.ilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal - az alihbi hat{roz^tot hoda:

Cserhitszentivin Kdzs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
50/20f 9.(XI.4.) szimi hatirozata
a lakossig r6sz6re kar6csonyi csomag biztositisa

Cserh6tszentiv6n Ktizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilete, mint d6nt6shoz6
testiilet fry haterozott, hogy a karicsonyi tinnepeke tekintettel minden
Cserhdtszentiv6ni csal6dnak kar6csonyi csomagot ajind5koz, melynek pdnztigyi
forr6slt a 2019. 6vi krilts6gvetds6bol biztositja.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet d6ntds6r6l
t6j6koaassa Cserh6tszentiv6n Kdzseg Onkorm6 nyzata pdnzigyi iigyint6zojdt 6s a

toviibbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

D)

Siraky Attila polg6nnester az aLibbiakr6l t6j6koztatta a k6pviselo-testiilet tagiait
} Az orvosi eszkdz beszerzis6hez megkUldt6k a hirom rirajtinlatot, amelyek 30 napig

irvdnyesek. A doktor frral, ezzel kapcsolatban egyeztetni sziiks6ges.

Cserhitszentivdn Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete lgy hat6rozott, hogy az
Als6toldi ,, Toldi Hfzban" megldvo tulajdonr6sztiket, felaj6nljak megv6telre az
ingatlant jelenleg iizemeletet<ik 16szere.

K6rd6s, javaslat nem hangzott el. K6rte a k6pvisel6-testiilet (agjait, hogy a javaslat elfogadisiival
kapcsolatban szavazzanak.
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) Cserh6tszentivdn a Magyar Falu Program piilyrizat keret6n beliilj6rda6pitdsrc 2 milli6 Ft, mig
a R6k6czi [t fehijit6s6ra I 8 milli6 Ft Umogatast nyert.

Tdbb napirend nem volt, egy6b 6szrev6tel hozz6sz6l6s nem hangzon el.

Siraky Attila polg6rmcster nregkoszdntc a r6szvdtclt 6s az tildst bez6rta.

kmf.

Siraky Attila
polgirmester
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Cserhiitszentivin Kdzs6g Onkormdnyzata
3066 Cserh6tszentiv6n- Kossuth ulca L
Telefon: (32) 382-056
F ax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmail.com.

Meghiv6

Magyarorszig helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj5n Cserh6tszentiv5n Kdzs6g 6nkorminyzata K6pv iselo-testiilet6nek iil6s6t

2019. november 4. nani{n (h6tf6n ) 15.00 6rirr

a Kultrirhdz kisterm6be (3066 Cserh6tszentivin, Kossuth utca 31.) risszehivom

l. Javaslat Cserh6tszcntivdn Kozs6g Onkorm6nyzala 6s Szervei Szervezeti 6s Miikrrd6si
Szab/rlyzatar6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6ra
Elotcrjeszto: Siraky Attila pol g5rmester

2. A Kozos Onkorm:inyzati Hivatal toviibbi miikijddsdvel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6mester

3. Javaslat Miivel6d6si haz feltjit6s6hoz sz0ks6ges dner6 biztosit6s6ra
Eltiterjesa6: Siraky Attila polg6rmester

4. Meg6llapodis feliilvizsgilata hrizi segitsdgnyrijt6s ell6Lis6r6l GarSb Ktizs6g teriiletdn
El6terjeszt6: Siraky Attila polgermester

5. Javaslat k<inyvt6rosi 6ll6s bet6lt6s6re
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester

6. Egyebek

Megielends6re, aktiv kdzremiikdd6s6re felt6tlen sz6mitok.

(O zs
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Cserhitszentiv6n. 20 I 9. okt6ber 29
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Napirendi iavaslat:

F#
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Cserh6tszentiviin Kcizs6g 6nkormiinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
2019. november 4. nap.jdn megtartotl iil6sdrol

Siraky Attila polgiirmester

Ba[6s lstvrin Andr6s alpolgiirmester

Baros Erzs6bet kdpvisel6

Cserv<ilgyi Zoltrin Bamabris k6pvisel6

Kab6cs.l6nosn6 k6pviselo

Tan6cskozisi ioggal meghivottak

Nagyvriradi Istv6nn6 jegyz6 megbizottja

Lakossiie resz6rol mecielentek
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Cserhitszentil in Ktizs6g Onkorminr-zata K6nvisel<i-lestiilet6nek
8/2019.(XL5.) 0nkornrinvzati rendelctc

Cserhitszentivin K6zs6g Onkorminyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miiktid6si Szrbilyzatirll
5z616 5/2015.(I1.27.) tinkorm6nyzati rendelete m6dosit{sirrll

Cserh6tszentiv6n Ktizsdg Onkorm |nyzatinak K6pvisel6-testiilete az Alapttjrvdny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skrirdben, az Alapttirv6ny 32. cikk ( I ) bekezd6s d)
pontj6ban ds a Magyarorsz6g helyi iinkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. torv6ny 53.S (l )
bekezd6s6ben foglalt feladatk0r6ben eljSrva az al6bbi rendeletet alkotja:

l.s

Cserhdtszentivdn Krizsdg Onkorm6nyzala ds Szervei Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabrilyzat6r6l Sz6lo
5/2015.(11.27.) 6nkorminyzati rendeletel3.{ (l) bekezddse helydbe a krivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(l) A kepviselo-tcstiileti i.il6srol jegyzokonyvet kell k6sziteni. amely megiriisihoz segddanyagk6nt
hangfelv6tel kesztilhet "

2.$

A rendelet I 8.6 ( I) bekezddse helydbe a kcivetkezo rendelkezds I6p:

,, (l) A polg6rmesler tisztsdgdl fbrillasban l6tja el. A polgarmester feladatait ds hat5sktirdt az M6tv.
67.$ -a, valamint a re vonalkoz6 egydb jogszabrilyok, illewe a k6pviselo-tesriilet dllapitja meg. ,,

3.$

A rendelet 18.8 (4) bekezddse hely6bc a k<ivetkczo rendelkezds lep:

.,(4) A polgrirmester minden h6nap elso csiitdftok6n 10.00,11.00 6rriig 1afi fogad66r6t a
v6lasztopolgrirok 16szdre a Miivelod6si h6z ( 3066 cserhitszentivrin, Kossuth utc;31.) 6ptlJt6ben.,,

4.S

Ez a rendelet kihirdet6s6t kdvetben20l9. november 5-6n l6p hatilyba

Cserhr{tszentiv6n, 20 I 9. november 4

Siraky A
polsiirmesler
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Fz a rendelet 2019. november 4-6n kihirdetdsre keriilt.
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l. JP
Istv6nnd jogosultsig6ra a rendelet aldir6s6ra vonatkoz6an

cserh6tszentiv6n Kdzs6g onkormSnyzata 6s Szervei Szervezeti ds Miikdddsi szabdlyzatir l sz6l6512015'(ll'27 ) .nkorminyzati rendelet.nek 20.g (4) bekezd6se arapj,n ,,(4) A jegyzot az arjegyz'

i!lJ![3lili.,,- 
atjegvz6t - ideiglenes akad6lvozatrisa esetdn - a Kdzds H-i,atar aitara ."-guiron1"rg"rol"
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Hizi segits6gny rij tfs ell{t:isi16l Garib Ktizs6g teriilct6n

Cserhf tszentivri n Ktizs6g 6nkorminl'zat:{nak K6pviscl6- tcstiilete (30(r6

C scrh6tszentiv6n. Kossuth Lit l.: kdpviseli: Kov6cs Evd polgiirmesler). Garrib

Ktizs69 6nkormdnyzatfnak K6pvisel6-tcstii lcte (3067 Gar6b Pet6fi ulca 5.

k6pviseli: Kov6cs Zoltzin ) a szociilis igazgatisr6l 6s szoci:ilis cllit:isokrril sz'5 1993.

6vi III. ttirv6ny 90. $ (4) bekezd6se alapjdn megrillapodnak abban. hogy az

Cscrh6tszentiv6n Kdzsig Onkorm6nyzal HAzi Segitsdgnytj tesi Szolgzilata ell6tja GarAb

Kdzsdg Kcizigazgatrisi tcriilet6n is a Hazi Segits6gnytjtrisi feladatokat.

Szocirilis szolg6ltatds iginybev6tel6re vonatkoz6 szab6lyok

Cserhiitszentiviin Kdzs6g 6ltal elfogadott szakmai program az irinyado.

tekinletdbcn

Az ell6tottak utiin fizetendo hozzAjirul4s m6(6kc tekintetdben az Onkormrinyzatok

riigzitik, hogy azt Garrib Kdzs6g szitrniLra tdritismentesen biaositja Cserhiitszentiv6n

0nkormifuryzata.

M6trasz6los, 2013. december 17.

,^ t.luu.{tt c C(
Kovrics Eva

polgiirmester

C serhiits zentiv6n K6zsdg Onkormrinyzata
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Kovrics Zolt{n

polgArmester

Gariib Kcizs6g Onkorm6nyzat
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