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Kdsziift: Cserhrilszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpv iselo-teslii let6nek 2019. auguszlus 27. napjitl
meglartott iil6s6rol.

Siraky Attila polgfrmestcr
Balis Istv5n Andris k6pviselo
Cserviilgyi Zoltiln Bamabiis k6pviselo

Tan6cskoz6s i j oggal rdszt vesz: dr. Turza Csaba J6zsel'.jcgyzo

Sirakv Attila polqirmeger: Ktjszdntelek benneteket a mai testi.ilet 0l6s alkalmival. Megillapitom,
hogy a Iesttiletbol Baliis IstvSn- Cservdlgyi Zoltiin, j6rnagam Siraky Attila potgermester vesziink r6szt.
Lord Eszter illetve Benyey Zsolt jelezte tivolmaradSsSt. Teh5t meg5llapitom, hogy ez esetben is
bafirozatk6pes testiilettink. Tanicskozisi joggal rdsz vesz dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo [r 6s

Nagyvdradin6 jegyzok<inyvvezet6, illetve falugondnokunk a lakossig r6sz6r<jl Baros Erzsdbet lesz
m69 jelen az iildsen. A mflt havi, az ezel6tti testiileti iildsen haterozatot hoaunk, hogv sz6szerinti,
diktafonszcrinti jegyz6kdnlwezet6s lesz. A diktafont biztositoftuk erre az esemdnyre. teh6t innentol
ez 61, teljesen be van kapcsolva. En hogyha megengedndtek. akkor az elso napirendi ponttal kezdendk,
ami igaz6ndib6l az 6n besz6mol6m az elmflt testiileti iil6s 6ta eltelt dolgokr6l.

dr. Turza Csaba J6zsefje9l-'26: Bocs6nat szavazzuk mcg a napirendi pontokat

Siraky Attila polg6rmester: Akkor meg szeretn6m k6rdezni, hogy a napirendi ponlokat ezt a h6rmat,
illetve mindenkinek megfelel -e , elfogadjuk-e, illetve ha valakinek van hozzi 6ppen javaslata
napirendi pontnak felvenni, akkor azt tegye meg. Teh6t meg szeretn6m k6rdezni, hogy ezen a hirom
napirendi pont elfogadhat6-e. Tehet akkor meg6llapitom, hogy egy6ntetii 3 igen szavazattal el van
fogadva. Illetve 6n szeretn6k ,m6g egy napirendi pontot, ami id6ktjzben j6tt be A rendorh6z
6rt6kesit6sdnek fjrat6rgyalSsa. Es meg szeretn6m k6rni a tisaelt testiiletet, hogy elfogadj6tok -e ezt
napirendi pontnak. Akkor h6rom igen szavazaltal a napirendi pontot kdrem rdgziteni.

Napirend

L Polgermester besz6mol6ja az elmflt testiileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nyekr6l
Irloteriesao: S iraky Attila polgArmester

2. Javaslat a Helyi Vrilasztisi Bizottsrig tagjainak megv6laszt6s6ra
Eloteriesao: dr.Turza Csaba J6zsef jegyz6

3. Javaslat csal6dok iskolakezd6si temogat6sera
Illotcriesati: Sirak y Attila polg5rmester

4. Dgyebek

Napirendi nontok tirgYal{sa

Polgirmester besz6mol6ja az elmrilt testiileti iil6s 6ta tdrt6nt esemdnyekrcil

Siraky Attila polg6rmester: akkor r6t6riink az elso napirendi pontra. Ugyan ez az 6n besz6mol6m
lenne. Az el6z6 testiileti til6s 6ta eltelt tij6koztat6. Tal6n azzal kezdendm igazindib6l, hogy az els6
bocsenat, tal6n azzal kezdendm, hogy a mrilt testiileti iil6sen is volt r6la sz6, hogy beadtuk az orvosi
eszktjz v6s6rl6sra egy pelyezatot. Most ott 5llunk. hogy igazindib6l m6r az anyagi finansziroz5si rdsze

2

Jelen vannak:

l.Napirend



Sirakv Attila polsinnester: 21. , okt6bcr 21. 2018. november 2l-en lett a szerzodds nrcgkritve 6s I J

h6nap.

Balas lsn5n Andrds k6pviselii: az ciner6l aztat akkor kell ha k6sz van , igaz kifizetni. Onero sziiks6ges

Baliis Istven Andr6s k6pvisel6: Most csak annyit, hogy az a ptnz a litld6rt6kesitds6rol volt sz6, meg a
rendbrhtLz 6rt6kesitds6bol. Ez, hogy dll most. A ftild6rt6kesit6s, a^ te ta:l6n megvetted. Holt tart ez?

Meg a rendorf6le h6zra elm6letileg m6g nincs vevo most.

Sirakv Attila polgdrmester: Igazindib6l napirendi pontkdnt kdrtem a rend6rh6zat.

Balis lstv6n Andr6s k6pviselo: Akkor a fijld , de most, hogy 5ll, akkorra meglesz?

Siraky Attila oolsdrmester: J6. Hilt akkor 6n mondom igazrindib6l. Teh6t kint a Pelecke oldalba 1,4 ha
-ra, amire nem adott be m6s v6teli szanddkot csak 6n, igazindib6l 6n ez iigyben nem j6rhatok el, mivel
6n vagyok Cserh6tszentiv6n polg6rmestere. Lord Esaer alpolg6rmestemek van meg ri a hatirozat,
hogyjSrjon el az iigyben, semmif6le fajt megkeres6st nem kaptam t6le M6t*

Balis lstvin Andrris k6pviselo: H6t de nekiink a p6nzre sztks6giink lesz. ( A k6pviselo iiltal tovribb
mondottakat nem drtem )

S irakv Attila poluirmester: I gaz6ndib6l megk6rjiik a jegyz6 urat, hogy jelezze ezt Eszter fel6

Dr. Turza Csaba J6zsef iegyzo: Rendben, ha v6laszolhatok kieg6szithetem, hogy az 6nero az a

teljesit6s ardnydban, majd folyamatosan sziiks6ges lesz, de nem eltire

Bales Istven Andr6s k6pviselo: Oktober 21. a hat6rido, ut6na majd kell. Ha k6sz lesz, akkor kell
nekiink (az ez ut6n elhangzotlakat nem lehet 6rteni a kintroljdvo ztgris miatt).

Siraky Attila polg6rmester: Azten m6g elszeretn6k mondani kisebb dolgokat. M6gis ti LitjStok, de

elmondom teh6t, a kultfrh6z kerit6s az nagyon rossz iillapotban volt. ezt egy minimiilis ilsszegb6l,
tehiit egy minim6lis 22-25 ezer forintb6l t6rsadalmi munkdval helyre tudtuk itgy 5llitani, hogy egy pet

6vig el fogja Jritni funkci6jrit. Illewe volt egy ilyen k6rd6ses vizelveao 6rok, annak lefed6se, itt a

pressz6 mellett a Kossuth tton, a foriton. Igaz6ndib6l ezt is megtudtuk annyib6l oldani, hogy
Cservdlgyi Zoli ds Bdnyey Zsolti megoldottrik egy r6sz6t, hogy megold6djon a probl6rna, azt6n pedig
l6 ezer Ft drt6kben hozattunk kavicsot ds teljes mdrt6kben birositott, biztons6gos az 6tjiris. Tehit
megold6dott ez a kdrd6s. Azt is elszeretndm mondani, hogy Bocsor Magdolna irt fel6nk egy levelet
ami most m6r majdnem 2 h6napja hfz6dik. A kett6 darab veszilyesnek itdlendo fiival kapcsolatban.

is itl ran a sz6nrllnkon. tehdt ez eg) megn-"-ert p6ly':izat is a beszcrzisre \dr. Ir] no\t bc:z,.rltrrr Seplcr
Giborral aki az cg6sz an\agot feltdltdttc. illetve o a nrencdzsnrentje- azt mondta, hogl r'an rri idonk.
Ez az dv mindcn szin alatt, de ki fogja illitani azokat a papirokat amik alap.ian elkczdhediik a

kozbeszerz6st. de rnindcn szin alatl az lenrre a cdlra vezetti, mert rnegk6rdcztem tole- hotsy esetleg a

doktor trra egvdntetlileg r6bizni. de azl mondta. m ivcl Cserh:itszcntivan telepiil6s6. igy .jobb lenne. ha
mi venn6nk meg, teh6t h6rom 6rajdnlat bcszerzds stb., teh6t ez lenne a cdlravezcto rninden szin alatt.
Van a kultLirh6z kirddse. l,dtjdtok, hogy igazandibol egy cscppet ddc<ig6sen nregy, dc nrdr most a

thlunap utiin mcgpr6b6ltam mindenfajta tdr\r'dnyes eszkrizt bevetni arra, hogy a v6llalkoz6val
felvegyem a kapcsolatot. Igdretet tett isrndtelten. hogy szerz6d6s szerint teljesiteni fogja hatriridorc a

munk6latokat- be fogja lejezni. 6s 6t fogja adni. Il6t pont a rnai nap szembestltenr vele- hogl
val6jdban felvonult, nem szeretndm nregkdrdezni, hogy milyen crokkel, igazrindib6l most per pillanat
folynak a munk6ltok.

Balds Isrr dn Andrds kdor isclri: Es oktober I 5 a hatdrido?

Sirak),Attila pol{irmester: lgv van.3.6 nrilli6 Ft.



SirakY nttiia rJolginnester: Ott volt az Ede is. Nern tudom menn yire tudjitok. hogy a hivatali 6ptiletrc
is rddolt egy fenyofa, igazdndib6l meg lett oldva, biztosit6 kifizette a k6rt, igaz az cisszeg nem sok volt
123 ezer Ft, de a kataszlr6fav6delernmel levettUk a telorol a fdt, helyre is Sllitottdk, egyvalami a

csatomasdrtilds nincs kijavitva. Akkor szeretndm azt is elmondani, hogy tegnap kaptam egy e-mailt,
le fog telni az egy dves garancia arra a munk6latokra. amit a Keli-Bau vigzett el, teh6t a csapaddkviz
elvezeldsre. K6rik toliink, vagyis tolem, pontosabban azt az id6pontot, amikor bej6rist tudunk tenni, ds

az dszrevdteleinket el tudjuk mondani, amit meg fognak csindlni. Fogok id6pontot adni, illetve meg is

fogjuk tenni. de most nilam volt 6pp a Keli-Bau mrivezet6je, ugyanis voltak felm6rdsi munk6latok
amit o vdgzett el. M6r ecseteltem neki a kett6 probl6mrit, ami felmeriilt ezzel kapcsolatban. Tehit a

Mur6nyi Gyuszi hrlz6nil ldv6 felj616, ami nincs megcsin6lva irgy, mint a tdbbi, teh6t nem felel meg.
illetve ahol a csapad6kviz beomlik a vimezetdk levezet6 rendszer elej6n. Ott vannak m6g k6rd6ses
probl6m6k. de mindkettore ig6retet kaptam, hogy okt6ber l-ig meg fogi6k tenni. M6g egy bejrirris lesz.
Azlan volt egy ,,Sz6rakozzunk egytitt CserhStszentivinon" rendezv6nyiink, tehit ez megval6sit6sra
keriilt. Hogyha gondoljiitok akkor sz6mszeriileg el tudom mondani igazAb61, hogy mennyibe keriilt.
Cservolgyi Zolt6n k6pviselo k6rte a t5j6koztatist.
Volt a S6sharq/eni indenditiis prlly6zatb6l 370 ezer Ft, ami erre fordithat6. Az6rt is van meghirdetve
ezen a ndven. Falunap nem lehet, ds 6pp ez6rt volt a,.Sz6rakozzunk egyiitt Cserh6tszentivSnon".
Azt6n a Muriinyi Gyuszi alapitv6nyrit6l kaptunk 100 ezer Ft t6mogat6st. Aztin Sepler G6bort6l, aki
krizszemlelet formiilSst csindlt nekiink a csapad6kviz elvezeto rendszerrel 88 ezer Ft t6mogatest,
illetve a Keresztes Imr6nek van p6nze nrilunk 240 ezet Fl, azt mondta, hogy ezt rendezv6nyszervez6s
t6mogat6s6ra fordithatom. Ez igy 798 ezer Ft. A falunapunk 830 ezer Ft-ba keriilt teljes dsszeg6ben.
AztSn most elmondanam, kicsil hosszabb, de pr6b6lom rcividre fogni. Nagyon j6l tudj6tok ez a Bazis
farm, a Majorvcilgyi t6 tulajdonosa Ber6nyi Krisztina 6s Ber6nyi S6ndor feljelentdssel 6lt,
irdnyunkban. Bir6s6gi elj6ris lesz, ugyanis o szerintiik joglalanul j6rtunk el azon iigyben, hogy a
patakmeder kezel6se jogot felmondtuk. Mirlt h6t p6ntekig volt az ellenkeresetnek helye, hogy beadjuk
a bir6sigon. Ugyv6d meg van fogadva, aki volt a Marosvdri6kkal szemben a kSfal eset6ben is.

Megkapottminden f6le fajta anyagot hozz6, ami rendelkez6silnkre 6llt, amit mindj6rt elmondom, hogy
mik ezek. Es el kell mondanom, hogy az iigyv6d rirral olyan szerz6d6st kOtdftiink, hogy amennyiben a

pert mi nyerjtik meg, akkor ugye, a Majorvdlgyi - t6 tulajdonosinak az 6 dilht is ki kell, hogy fizesse.
J6. Teh6t akkor mondom lgazib6l azt is tudjStok, nem szeretem ism6telni magam, azdrt leszek gyors
ezzel kapcsolatban, hogy 2007-ben ezt a tertiletet kdrt6k ellattaftesra, legeltetisre. Megkaptik 5 evre.
Nem felelt meg, hogy ok igy ezt nem tudj6k v6ghez vinni. Ut6na megkaptak 20 6vre, ert ajogot, ami
brirmely f6l r6szdr6l indoklis ndlkiil visszavonhat6 lej6rati idon beltil. Azt5n amikor HalSsz iigyv6d
rlrt6l vissza6rkezett az iigyv6di szerzod6s, akkor mir az volt, hogy csak indokl6ssal visszamondhat6,
de semmif6le gond. Ezek alapjrin vontuk vissza. Ugyanis jelz6sek drkeztek a lakoss6g felol
ir6nyunkba, hogy a t6 6tsziv6rog. Voltak int6zked6sek pontosan tudj6tok, hogy mik, tehit voltjelentve
a Kdz6p-Dunav<ilgyi Vizmfihbz, a Katasztr6fav6delemnek stb., illetve a keresettikben ana a tdnyre
tiimaszkodik a Majorv<ilgyi t6 tulajdonosa, hogy 2012. m6jus l2-6n Cs6rd Isw6n al6frt egy olyan
nyilatkozatot, amelyben 6 hozz|lirul a mostani 6llapot kialakul6s6hoz. Ami most van. Cs6r6 Istv6n
2012 mrijus l2-6n tart6san betegrillom6nyban volt. Ki lett irva janu6r l-tol. Jegyzo Ur is megtette
nyilatkozat6t, igaz6ndib6l egy h6napt6l hosszabb ideig t6vol van a polgirmester a feladatait az
alpolg6rmester lStja el, etjSr6si joggal 6 van felruh5zva. De aztSn tdrtdnt m6g egy hiba. Ugyanaz a

hozz6jArul6 nyilatkozat a mostani helyzethez 2016. augusztus l2-6n is al5iriisra kertilt Lord Eszter
aLiiriis6val, ami mdg<ift nincs testiileti ddnt6s ugyanrigy, mint a Cs6r6 Istuan6 m0g6ft sem. igy az
iigyv6d azt mondja, hogy ez nem hiteles, nem tdrvdnyes, erre tAmaszkodni nem lehet, illetve k6rd6s
lenne az is, hogy a Majorvtilgyi t6 enged6lye lejir 2027 -ben, hogyan adnri vissza ugyanabban az
6llapotban , rnint amire megkapta azel6tt. Egy t6 l6tesiilt. Hogy adja tj vissza rendeltetdsszeriien. amit
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Besz6ltcrr Bocsor Edevel is. illetve Cscn,olgl i Zolt6nnal is. ok pont telekhater szornszidok. Nektnk
ez a durv6n 80 rr 6rok. ami csak a mi tula.idonunk. is abban rillapodtunk meg hogy l'olosleges
igazandib6l ilyenekre p6nzt kiadni, valaki megndzi vesz6lyes-e vagy nem, ezdrt is fizettink dijat, utiina
kivrigatiuk az6rt is, tehat kompromisszumos megold5sra j utottunk, hogy nem ragaszkodunk a hivatalos
formitumhoz 6s meg fogjuk oldani a problern6t, ami mindenkinek megfelel.

Bal.lflitya! 4[drq! LC! Ez igl. .iii ncktek. nenr']



akkor megkapotl. llletve rrdg van egy olyan nagy kerdes. illetve tisztizand6 dolog. hogy a
Majorvtilgyi t6n6l erre a kdrd6ses teriiletre haszn6lati jogot Beren; i S6ndor es Berdnr' i Krisztina k6rte-
most pedig a BAzisfarm n6ven van minden fdle-fajta enged6lyczds effe a teriiletre. Tehit ani azzal a

B6zis farmmal, azelott nr6s volt a neve neki, Arnbr6zia major rlgy hiszem. m i nem kajtriltiink
semnrifdle ilyen fajta szerzod6st. Teh6t vrirjuk azi az idopontot. amikor bir6srigi trirgl.alis lesz bel6le.
T6rgyaldsonkdnt 30 ezer Ft lesz neki a dija, illewe egyszcri dij, amil m6r elutaltunk 100 ezer l"t.
Ezeket szcrettcm volna trij6koaat6skdnt clmondani.

A kdpvisclo-tcst0let egyhang[rlag 3 igen szavazattal - az alibbi hal6rozatot hozla

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete elfogadja
polg5rmester trij6koztatist az elmflt iil6s 6ta tdrtdnl esem6nyekr6l.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, a tovabbi sziiks6ges inr6zked6sek
megt6tel6re.

Hatirido: folyamatos
Felel6s: Siraky Attila polgirmester

2. Napirend

Javaslat a Helyi V5laszt6si BizottsSg tagjainak megv5laszt6sira

Siraky Altila Dolu6rmester: A mdsodik napirendi pontot azt szerintem dr. Turza Csaba Jegyz6 [r
ismerteti sz6motokra, ami ugye a Helyi VilasztriLsi Bizottsiig tagjainak megv6lasa6sa.

dr. Turza Csgba J6zsef iegyzo: Tisztelt kdpvisel6{estiilet. Nos tehit az eloterjesadst irisban mindenki
megkapta. En azt sz6ban kieg6sziteni nem kfv6nom. Ez€rt szoritkozn|k a hat6rozati javaslat
felolvas6s6ra. Cserh6tszentiv6n Kdzs6g K6pvisel6-testiilete lerrividitve a vSlasztrlsi eljrir5sr6l sz6l6
tcirv6ny alapjriLn kdteles megvSlasztani a tagokat, illetve a p6ttagokat. Felolvasom a tagokat 6s
p6ttagokat, amelyek benne vannak az eloterjesztesben, amelyet becsatolunk ajegyz6ktinl"v mell6.
Tagok: Bercs6nyi B6l6n6, Kasza Jinosn6, Nemecz Rudolln6, S6ndor J6zsef, Szab6 Mik16sn6.
P6ttagok: Bakay Gyul6n6, Fekelene Kokavecz Eva, Kokavecz Lriszl6n6. Kdrdezziik fgy a k6pviselo-
testiiletet, hogy egyet6rt-e a hatirozati javaslattal. KrjszdnOm szdpen a figyelmet.

Siraky Atlila polgdrmester: Akkor dn megrilfapitom, hogy 3 igen szavazattal a kdpviselo-testiilet
elfogadta az eloterjesa6st.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag -3 igen szavazattal - az allbbi hal6rozatot hora:

Cserhitszentivdn Ktizs6e 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
27 l20l9.Nlll.27.) szimir h^l6roz ta
A Helyi Vrilasztisi Bizottsrig tagjainak 6s prittagiainak megv{lasztrisi16l

Cserh6tszentiv6n Kdpviselti-testiilete a v6lasztdsi eljrinisr6l sz6l6 2013. €vi XXXVI.
tlrv5ny 23. S-6ban biztositott jogkdr6ben elj6rva a Helyi V6lasdSsi BizottsSg tagjait
6s p6ttagjait az al6bbi szemdlyi dsszetdtelben megv6lasztja:
Taeok:
Bercs6nyi B6liin6 3066 Cserh6tszentiv6n, Sziget k<iz 8.
Kasza J6nosn6 3066 Cserhiitszentiviln, Hunyadi utca 6.

Nemecz Rudolfnd 3066 Cserhiitszentivin. R6k6czi utca 7.

a

f

CserhItszentiv{n Kiizsi'g Onkorminvzata Ki'nviscld-tcstiilct6nek
2612019.N lll,27 .\ szimt hatiroztta
A polgirmester beszimokij:inak elfogadrisir al kapcsolatban



P6ttasok
1 . Bakay Gyul6n6
2. Feketini Kokavecz Eva
3. Kokavecz Lriszl6n6

3066 Cserhitszentiv6n, Szabadsdg utca 4

3066 Cserhdtszentivdn. Sziget k0z 2.

3066 Cserhitszentiv6n. Kossuth utca 46.
3066 Cserhitszentiv6n, Vdrdsmarty utca I

3066 Cserhitszentiv6n. Kossuth utca 16.

llatir d6 2019. szeptember I

Felelos: dr. Turza Csaba J6zsefjeg-vz5

Sirakr Attila pols6nrester a harnradik napirendi pont.javaslat a csaLidok iskolakczddsi trimogatfs6ra
En tigy gondolom, hogy akiir anyagi helyzettinket tekintve, vagy szinte birmi m6s1, javasolnlm a mflt
dvi felalkist, ugyanazon kdrtilm6nyek ktjz<itt, mint most. A mtlt 6vben l0 gyereket drintett, most nem
szeretn6m lebontani, hogy 6vod6s, 6ltalSnos iskol5s, k<iz6pioskol6s, egyetemista. Most I I gyerek van
cisszess6gdben. Eppen ez6rt javasolni szeretn6m azt, hogy mint az elmflt 6vben, most a 20\912020-as
tanivre. hogy az 6vod6sok 5.000 Ft/fo, 6ltal6nos iskolisok 10.000 Ft/f6. kiiz6piskol6sok 20.000 Ft/fo,
6s a Iels6fokri oktat6si int6zm6nybe jfr6k egyetem stb. 30.000 Ft/fo egyszeri t6mogat6sban
rdszestiljenek ezen tan6vben. Illetve mdg aA szeretn6m ugye, mert vannak olyanok is, akik nem a

kijelolt intdzmdnybe j5mak, 6s az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menetrendszerinti b6rlet ilrdt
fizettiik, teh6t mert nem tudtuk egyszerre kdt ir5nyba menni a falubusszal. Aki gyakorlatra j6r pl.
Balassagyarmatra vagy mis tanint6zmdnybe annak a b6rlet6t v6s6rolta meg az cinkorm6nyzat, illetve
aki nem tcimegkdzleked6ssel jrrt abba 2.500 Ft 6rt6kben jerultunk hozzA az utazisithoz. En azt
szeretn6m, hogy a 2019/2020-as tan6vben is igy lenne. K6redzem a lisztelt testtiletet. hogy elfogadja
vagy mis 6szrev6lele van ezzel kapcsolatban. MegAllapitom, hogy 3 igen szavazallal a testiilet
megszayazl.a a r,apirendi pontot.

A kipviselo-testiilet egyhangirlag -3 igen szavazattal az alii}bi hat|rozatot hozta:

Cserh{tszen Ktizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
28lZOl9.N lll.27.) szimri hati rozata
csalidok iskolakezd6si t{mogatds6val kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtlete, mint d<int6shoz6
testiilet tgy hatarozott, hogy a 201912020-as tandvre a csaladok iskoliiztatiissal
kapcsolatos kiadesainak enyhitds6re, az al5bbi tiimogatisokat biztositja:

F Eqvszeri t6mogat6s
Ovod6sok 5.000 Ft/fo
Altalinos iskolSsok 10.000 Fr/{b
K6z6piskol6sok 20.000 Ft/fo
Fels6fokir oktatiisi int6zm6nybe jriLr6k ( friiskola, egyetem ) 30.000 Ft/fbF Beiskolizisi seg6ly't illapit meg havi 2.500 Ft 6rt6kben - menetrendszerinti
aut6busz b6rlet megv:isrirlls hoz - azon tanul6k r6sz6re, akiket nem az
Onkorm6nyzati busz szillit piszt6ra az iskol6ba, vagy nem pr{sa6ra jrir
menetrendszerinti jSrattal iskol'ba. Aki nem menetrendszerinti jnrattal jrii (
Holl6k6, Csdcse ) csal6donk6nt maximum 2.500 Ft/h6 tSmogat6st illapitanak
meg.

> A t6mogat6sok csak a 2019/2020-as tan6vben 6rv6nyesithet5k (2019.
szeptember 1-t6l - 2020.jtnius l5-ig. ), k6stjbb nem.

A K6pvisel6-testtilet felhatalmazta a polg6rmestert, hogy az 6rintetteket tij6koztassa a
k6pvisel6-testiilet dtint6s6r6t es a toviibbi sziiks6ges intizked6seket tegye meg.

Hatririd6: folyamatos
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S6ndor J6zsef
Szab6 Mikl6snd

3. Naptelld



Irelqlru: Silak) Attila polgdrrnestcr

Sirakv Atti la pokelmesler javaslom. e napirenden beliil megtiirgyalni az 6vodds 6s iillaLinos iskolis
gverekek dlkcz6si t6ritisi dijkedvezm6nl'6t. ugvanis ezt a kipvisclo-testiilet esv tandvre lllapitia mcg.
pcrrziig.r i hclrzetc ftiggrinrdherr.

A kipvisclo-testiilet egyhangrhlag -3 igcn szavazattal - az alabbi haterozatot hozta:

Cscrhitszentivin Ktizs6g Onkorminl zata Kepvisel6-testiilet6nck
2912019.N111.27.) szrimri hatrirozata
6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny megillapitrisd16l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete tgy haterozott, hogy a

201912020-as tan6vre a Cserh6tszentiv6n i 6vod6s gyerekek 6s Altaldnos iskol6s
tanul6k r6sz6re 250%-os 6tkez6si t6ritdsi dijkedvezm6ny,t 6llapit meg.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazta a polg6rmestert, hogy az oktatiisi inl6zmdnyeket
tajdkoztassa a k6pviselo-testiilet d0nt6s6rol, 6s a tovibbi sziiks6ges int6zkeddseket
tegye meg.

Hatrlrido: drtelemszerfi
Felelos: Siraky Attila polgr4rmester

A) Javaslat rend6rlakiis drt6kesit6s6re
B) Egydb rij6koaat6sok

Siraky Attila polg6rmester: Hogyha lehet akkor meg szeretn6m k6rni a tisztelt testtiletet, hogy
napirendi pontot aj6n lottam a volt rendorlak6s drt6kesit6s6vel kapcsolatban. Az irjra t6rgyal5sdt a
napirendi pontnak megvitatjuk-e. Mindenki trimogatta a napirendi pont trirgyal6s6t.
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4.Napirend

El szeretndm mondani, hogy a volt rendorh6zra ezelott is 6rdekl6do, visszatdro, nem visszatdr6, de

igaz6ndib6l a legutols6 6rdeklodo egy ajSnlattal 6Lllt eki, amit szeretndm hogyha megbeszdln6nk.
Vis6rl6si sziind6kot jelzett a rend6r lakes irdnyiiban, a rendorll|z 2,9 milli6 Ft 6rt6kre van felbecsiilve.
Egy olyan aj6nlattal 6lt, k6pviselo-testiiletiink fel6, hogy r6szJetekben szeretn6 megv6s6rolni ezen

ingatlant, l2 h6napra lebontva 6s 300 ezer Ft-ot fizetne havonta. Teh6t ez aztjelenti, hogy 3 milli6 600

ezer Ft-ot kaphatn6nk 6fie, 6s ugye term6szetesen addig a tulajdonjogot, mig a teljes v6telerat ki nem

fizette, nem szerezhet, illetve nem is kt ltozik bele. Hogyha szemotokra elfogadhat6 egy ilyen jellegft

6rt6kesit6s, akkor tigyv6ddel felveszem a kapcsolatot, irunk egy olyan szerz6d6st, amit ti is 6tolvastok,

6s ha nektek is megfelel, akkor tudn6nk 6rt6kesiteni ezen ingatlant. Az lenne a k6rd6sem, hogy

elsosorban, hogy mi szeretn6nk-e 6rt6kesiteni ilyen formiiban e^ az ingallafi, hogy rdszletfizetdssel.

Erre k6rem majd, hogy szavazzuk rneg. K6rem a v6lem6nyeket.

Baliis Istviin Andriis k6pviselo: En ezzel kapcsolatban mindegy, hogy mert ha r6szletfizet6s 6n csak

ut r- tuaot ilyenben d6nteni, ha az iigyv6d biztosit arr6l, csak iigyv6den kereszttil megy. hogy itten

nagyon sok balh6 is lehet. Kifizet k6t h6napot, hiirom h6napot. Abban az esetben 6n is bele egyezek

,u!y en l. hozz6j6rulok gyakorlatilag, ha mondjuk kifizet 3. h6napot 6s ut6na nem fizet, akkor ha 6s

ut6lra visszamondja a sz6ndek6t a pdnzt nem a juk vissza. Osztdn6zni akarom arra, ha m6r csin6lunk

ilyen szerz6ddst vagy 300 ezer Ft 6ves szinten fizeti ki, 6s ha barrnilyen jiin ktizbe teljesen mindegy.

irt n"- tudom ki az illeto. akkor fel lehetne venni a bankt6l, de viszont csak akkor kertiljiin rrl

<isszess6g6ben a tulajdonaba a dolog, ha a teljes 6r ki van fizetve. ha meg menetkozbe rrondjuk egy

fdldvet k'ifizet 6s touibb n"* tudja f;etni. akkor a p6nz fszott neki. M6s megoldSs csak az IJgyvddi. az

a l6nyeg, hogy az iigyvdd mit sz6l ehhez' jogilag jirhat6 tit-e vagy nem'



dr..lirrza Csaba J6zseijeglzo: Hoglha lehet lennc dszrer6lelem.

S iraky Attila Dolgirmesler: Termdszetcsen

dr. Turza Csaba J6zsef ieg)'zo: Hogyha az az 6szrevdtele. hogy ha az osszeg egydbk6nt frgymond a
kulttrh6z pely6zat ajnerejdt biztositanl. ami elmdletileg okt6ber vdgdig aktuelis, akkor, ha ez l2 havi
rdszletben fbg lenni, ncm fbg rendelkczdsre 6llni. Tehrit az ok6, hogy 700 ezer Ft-tal tdbb irkezne be.
dc nem lesz rajta a sz6ml6n, nem 5ll rendelkezesre, teh6t ennek van egy vesz6lye, hog1, ugye
elm6letileg ez az ingatlarr be van tervezve elad6sra. hogyha ea nem adjuk el 2.9 milli6drt akkor, hogy
vrillalja fel a testiilet - ne 6rtse fdlre senki - hogy az 6ner6t biaosftsa a kultirrh6z r6szdre. Amit tetszett
mondani az a foglal6. A foglal6 az nem j6r vissza. Teh6t az iigyv6d0rral meg kellene beszdlni, ha
odakeriilne a sor, hogy lehele folyamatosan foglal6t hozni, mert, hogy a rdszlet az mir jogi alap, mert
a r|szlet az olyan, mint az ekileg, hogy visszaj6r. A foglal6t meg elveszftem. Tehiit keriilheti.ink eppen
olyan helyzetbe 6n nem ismerem az illetlt - , hogy kifizet 3 h6napot, rnajd nem fizbti 6s a rdszletet
majd vissza kell adni, vagy peres riton 6rv6nyesiteni. Nem akarok ttl sokat beszdlni, ne legyen neh6z a
jegyz6kdnyvet megimi. de szerintem abb6l k6ne kiindulni ezt ne verye senki rdszemrol
kciteked6snek - hogy ha a hAz igy lesz eladva akkol hogy lesz az dner6 biztositva.

Ilalis lstv6n Andris kdpviselo: En pontosan erre akartam kilyukadni dsszess6g6ben, mert ha most neki
ez a kulttrh6z tdtelezztik fel, hogy k6sz lesz, okt6ber 2l-re, ami a ftldeladiisb6l lesz akkor kell meg
hozz6 nem tudom mennyi p6nz. Akkor nekiink mindenfdlek6pp hitelt kell felvenniink az6rt, hogy ki
tudjuk fizetni ezt, ha nincs pdnziink.

dr. Turza Csaba J6zsef.ies),26: Nyilv6n az 6rtdkesit6s lehetne az dnero

Bal6s Istvin Andr6s kdpviselo: Ha az tigyv6d ezt jogosnak tal6lja akkoq akkor megvan az Osszes
megold6s.

dr. Turza Csaba J6zsefjesyz6: Ha azt tetszik kdrdezni, bevett gyakorlat a r6szletfizetds a tulajdonjog
fenntartiisera. Ahogy a polgrirmester ir elmondta a tulajdonjog bejegyz6s akkor t<irt6nhet meg, amikor
az utols6 r6szlet is az tjnkormenyzat sz6ml6jrin van. Viszont 6n azdrt sz6ltam bele, nem okoskodni
akarok, hanem hogy hogyan lesz az 6ner6 megadva, ha ilyen d<jnt6s sz0letik.

Balis Istv:in Andris kepviseki: Onerot lehet, hogy kell valahonnan szerezniink. Nem tudom honnan.

Sirakv Attila olg6rmester: Rendben van. Azt gondolom, hogy igaz6b6l rengeteg irni val6 van, akkor
szerintem fogjuk rdvidre ezt a dolgot. Teh6t ketto lehet6sdg van. Vagy aZ mondjuk, hogy erre a
k6rddsre visszat6riink adoft formiiban egy rendkiviili testtileti iil6s keret6ben, esetleg hogyha kell, mert
ugye megfontoljuk ezt. Ha p6nzre van sziiks6giink, akkor ene az ingatlanra vessziik fel 6s ez lesz a
fedezet, vagy esetlegjiin kdzbe egy k'szp'nzfizet6. Hagyjuk egy kicsit nyitottan, mert m5s megoldiist
6n nem liitok.

Bllhs Istvrin Andr{s k6pviselo: Az a nagy helyzet, ha k6sz lesz a kulttrhiiz p6nz kell.

S irakv Allila rrolg6rmester: Egyetdrtetek vagy sem?

Bakis IstvSn Andris k6pvisel6: En egyet6rtek.

A k6pviselo-testiilet egyhangtlag 3 igen szavazattal - az aliibbi hatiirozatot hoz1ta:

CscrltiilEzentivlllLKiizs69 On kormi nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3012019.(Ylll.27.) szimri hat^rozata
a volt rend6rlakis 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban

Cserhdtszentiviln K<izs6g 6nkonninyzata K6pvisel6-testtilete rhgy hatirozott, hogy a

8



Cserh6tszentivin Kossuth utca 50. ( volt rendorlakis ) sz6rn alatti ingatlant
drt6kesitdsdvel kapcsolatban jelen iil6sen nem hozza mcg ddnt6set.

A k6pv iselo-testti let felhatahnazza po196rmestert a tov6bbi sziiks6gcs intezked6sek
megtdteldre.

Hat:irid6: folyamatos
Felelos: polg6rmester

B)

Siraky Attila pols6rmester: Illetve mdg annyit szerettem volna nektek elmondani, hogy ez sz6ban
volt, m6r amikor a faluprogramos p6lySzatok kijottek. hogy a Rrik6czi [rtra fogunk p6lyrizni. burkolat
cser6re. Illetve akkor menjtink egyes6vel. A R6k6czi ftra megcsin6ltattam az 6raj6nlatot. l8 milli6 300
ezer Ft. Illetve megvan a tervezoi nyilatkozatom, hogy nem hat6s6gi enged6ly kOteles, vizjogi
l6tesit6si semmi f6le fajta probldma nincs, tehdt ez a birtokomban van, illelve kb. a falunap idej6re
kaptunk egy ig6retet, illetve mondhatom nyugodtan, hogy nyrijtsunk be jrirdadpitdsre is pily|zatot.
Ehhez mindenfdle fajta feltdtel biztositott. Teh6t ugye fel van m6rve, meg van a tervezoi nyilatkozat.
Sepler Gribor aki csin6lta az orvosi eszkijztiket is - pont most besz6ltem vele - ugyanis ma d6lelott
jutottam a birtokriLba az dsszes iratnak, ami a beadSshoz sziiks6ges. El fogj6k vSllalni a feltdlt6st 6s a

lebonyolitSst. Es azt szerettem volna mondani, hogy az egyik az ugye a Szabadsrig ltra lenne a

jirdadpit6s, ami siralmas illapotban van, tehrt erre nytjtjuk be a prilyrizatot holnap, vagy a holnap
utdni nap, legktizelebb szeptember 2-ig lehet, illetve a R6k6czi t1ra. Es mig annyit szeretn6k
elmondani, ezt a t|jdkodat sba kellett volna, hogy igdretem van arra, hogy kapunk I km
csapad6kvizet m6g ebben az 6vben. Erre tekintettel holnap fogok felmenni a megy6re. Foglak
trij6koztatni benneteket folyamatosan.

Cserviileyi Zolt6n Bamab6s k6pviselo: Csapaddkviz elvezetdst.

Siraky Attila po lg6nnestcr: Igen, a kultrirhiz kiirnydk6rol van sz6. Van egy6b oka is, hogy mi6rt, de
errol egyenlore nem szeretn6k besz6lni. Tehrit 6n ennyit szerettem volna, nem tudom, hogy ez
egyebekben valakinek van-e valami vagy sem. Ha van akkor tegy6tek meg, 6szrev6teleiteket,
javaslataitokat. R6szemrril ennyi lett volna. Kdszdn<im sz6pen.

Cservdlq.yi Zolt6n Barnab6s k6pviselo: Egyebekbe legfeljebb a lakoss6g jelezte, de lehet, hog.y arra
az6rt rri kellene jobban menni, hogy lehet, hogy sziiksdg lenne elektronikus hullad6k gyfijt6sre. En arra
gondoltam, ha megk6m6nk a ktjzmunk6st vagy B<ib6t, szimatolja k6rbe. hogy kinek lenne 16 ig6nye.
Hit fel6m igy n6gyen jelezt6k. En nem mentem utina, csak jelezt6k. Ha esetleg a falugondnok
jobban kapcsolatban van az ilyen emberekkel felm6rve, hogy mennyire lenne ig6ny. B6nyey Zsolt
utana n5zett, ahol a Zsuzsa dolgozik ott 6tvenn6k ingyen-b6rmentve, de a szSllitist a Robi
kont6neressel lehetne megoldani.2S ezer Ft kciriil van egy ilyen kontdner 7-8 m3 -es. Lehet, hogy
lenne 16 ig6ny.

S irakv Attila po lg6rmester: Es akkor most r1gy gondolod, felm6rjtik az igenyt, kiktldiink egy ivet. Ilyet
szervezziink, van-e ri igdny ? Ugy gondolod, hogy Gyulav6rin6l megrendeljtik a fuvart,6s akkor ugye
mindenki elvinn6, a fuvardijat meg az dnkorm inyzat 61lni.

Cservrilgy i ZoltAn Barnab6s kdpvisclo: Eh'ileg igen. Azdrt kellen felmdrni, hogy az a kontdner teljen
is meg, ne csak h6rom mobiltelefon z<ity<igion az aljin

Siraky Attila polg6rmcster: Rdszemrol annyit tudok ig6rni, hogy meg fogok csin6ltatni egy ivet,
felm6rjiik az igdnT,t
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Csen,tilgyi Zo ItSn Barnab6s k6oviselo: Akkor eld<intjiik, hogy kell vagy sem.



!-it{U i!j4pdg3uf9:!sl Riszenrrol rendben. Vrlarni nr:is?

De]iiilg;:Atr ItUrqilgpl5glCIiMdgis nrirc gondolsz?

Cscrvijl.rvi Zoltiin arnahis kdoviselii: CD-k. fag.r,asztri l:iddk

Bal6s Istvrin Andris kcpviselii: Akkor az telc lesz rilland6an.

Geft6lgyi Zol6n Ba Ez csak egyszeri alkalorn.

llalls Istv/rn Andr'6s kipviselo: Akkor eg)i-.etertek

S irakv Attila nolr::irmcster: ezziink meg abban, hogy mdrjiik I'el az ig€nyt

(5e rv6iqyi-zolliE_B;itrpbas. k6gvise 16: 'favaly a lorntalan itiisnd l rrasr orr szelskiil(ak. Otthrgl.ttrk
czcket az clektromos clrccokat, 6s az 6pitoipari hulladikokat.

SiGkv Afiila poleirmestglEzenkivij I valanri nrds'?

SUoly.l\-tl1lq pp.liqrf:"ei1gi--l.qaz6nd ib6) €n rnegkiiszondm sz-dpen a jelenlirereket. bez{rorn 
^z 

iildsl.
Nrgl,on szdpen kosziinom nrdg egyszcr. lbvibbi szep napot.

knrf.

Balis Istvin Andrds kinvise.l.Q Engem nagyon biint, hogy a kultirrhazhoz nircs nreg az tjner6. t-la fel
kell velni a hitelt akkor a rcndorhriz lesz a fedczet. Es mig a Jegvzri Urnak. hogy a liildirtdkesites
minderrk6ppen 16fienjen rneg. Meg kell lenni a pdnznek.

Siraky Attila
pol96rnrc-stcr

dr. Turza Cs Jr:zsef
jegyzo
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CserhStszentivdn Kdzs6g 6nkorm6nyzata
3066 Cserhiitszentiv6n. Kossuth utca 1.

Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 382-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmail.com.

Meghiv6

Magyarorszrig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testiilet6nek til6s6t

2019. aususztus 27. napiinlkedden) llO0 61414

a Kultirh6z kisterm6be (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31 .) dsszehivom.

l. Polgr6rmester beszimol6ja az elmilt testtileti iil6s 6ta tdrt6nt esem6nyekr6l
El6terjesa6: Siraky Attila polgilrmester

2. Javaslat a Helyi Vrilasztrisi Bizoftsrig tagjainak megvilaszt6siira
ElSterjesztrj: dr.Turza Csaba J6zsef jegyz6

3. Javaslat csal6dok iskolakezd6si t6mogat6s6ra
El5terjeszt6: Siraky Attila polgrirmester

4. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kdzremiikoddsdre felt6tlen szrimitok.

Cserhitszentiv6n, 2019. augusztus 22.

Attila
pol
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Naoirendi iavaslat:
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Cserhdtszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzala K6pviselo{estiilet6nek
2019. augusztus 27. naplitn megtartott testiileti iilds6rol

Siraky Attila polgiirmester

Lord Eszter alpolgiirmester

Baliis Istv6n Andrris k6pvisel6

B6nyey Zsolt k6pvisel6

Cservtilgyi Zol6n BamabAs k6pvisel6

Tanricskoz6si ioggal meghivottak

dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Lakoss6g r6sz6r6l mesi elentek
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Mitras26liisi Kiiziis Onkorm{nlzati Hivatal.lrglziije
3068 M6trasz6l(is- Kossuth tdr 15.

telefon, fax: 32l468-485 ;

e-mai l: polghivmatraszolos(i)gmail.corr

.lavaslat
a Cserh:itszentivini Helyi V6lasztisi Bizottsrig tagiainak 6s p6ttagiainak

mcgvflaszt6sira

Tisztelt K6pvisel6-testtlet:

A v6laszt6si eljirisr6l sz616 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny ( tov6bbiakban: Ve. ) 23..Q-a szerint az egy
szavaz6kcirrel rendelkezci telep0l6sen a helyi vdlaszt6si bizotts6g 6t tagjet es legal6bb kdt p6ttagot a
telepiil6si cinkorm6nyzat kdpviselo-testiilete a helyi cinkormSnyzali k6pviselok ds polgirmesterek
6llalinos villaszt6s6nak kitiiz6sdl kovetcien, legkdsobb a szavaz|s napja el6tti 42. napon v5lasztja meg.
Magyarorsz6g kciztirsas5gi elnoke a helyi dnkorm6nyzati kdpviselok ds polgdrmesterek viilasztris6t
2019. jtilius 26. napjin ttize ki 2019. okt6ber 13. napjiira. ezdrt Cserh6tszentiv6n K6pvisel6-
testtiletdnek ( tov6bbiakban k6pviselo-testiilet ) 2019. szeptember l. napjSig kell eleget tennie a Ve.-
bol ktivetkez6 kdtelezettsdg6nek.

A Ve. 23.$-a 6rtelmiben a Helyi ViilasaSsi Bizotts5g tagjainak szem6ly6re a Helyi Vrilasaiisi Iroda
vezetoje tesz inditvAnyt.

Trijdkoztatom a K6pviselo-testiilet tagjait. hogy a Ve. 25.$-a 6rtelm6ben a vrilaszl6si bizotts6g tagiaira
6s p6ttagjaira tett indilv6nyhoz m6dosit6 javalat nem nyirjthat6 be. valamint a v6lasaasi bizottsSg
tagjainak ds p6ttagjainak megv6laszt6sir6l egy szavaz6ssal dont a k6pvisel6{estiilet.

Tisztelt Kdpvisel6-tesriilet:

A f'entiek alapjrin kdrem, hogy a hatiirozati j avaslatot vitassa meg, 6s fogadja el.

Hatf rozati javaslat

Cserh6tszentiv6n K6pviselo-testillete a v6lasztisi eljrirrisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. t6rv6ny 23. S-
6ban biztositott jogkor6ben eljSrva a Helyi V6lasztfsi Bizottsig tagjait 6s p5ttagiait az al bbi szem6lyi
tjsszet6telbcn megv6lasztja:

T aqok:

Bercsdnyi B6l6n6
Kasza J6nosnd
Nemecz Rudolfn6
S6ndor J6zsef
Szab6 Mikl6sn6

P6ttasok

1 . Bakay Gyul6n6
2. Feketdnd Kokavecz Eva
3. Kokavecz Lttszl6nd

3066 Cserh6tszentiv6n, Sziget kdz 8.
3066 Cserhritszentiv6n, Hunyadi utca 6.
3066 Cserh6tszentiv6n, R6k6czi utca 7.
3066 Cserh6tszentivin, Szabads6g utca 4.
3066 Cserhitszentiv6n, Sziget k<iz 2.

3066 Cserh6tszentiv6n. Kossulh utca 46.
3066 Cserhdtszentiv6n. Vcirrismarty utca l.
3066 Cserh6tszentivrin. Kossuth utca l6- '*d,.'

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyz6

sk.

Po.'
Cscrhdtszcntivdn. 2019. augusztus 2 I
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