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JEGYZOK6NYV

K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselotestiiletdnek 2018. janurlr 30. napj6n a

C serhiitszentiv6ni kirendelts6gen megtartott nyi lt ii l6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila polg6rmester
Lord Eszter alpolg5rmester
Balls Istvrln Andr6s k6pviselo
B6nyey Zsolt k6pviselo
Cservolgyi ZoltinBarnabds k6pviselo

Tandcskoz6si joggal r6szt vesz: N6met Beatrix aljegyzo

Siraky Attila pole6rmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megjelent, a testiilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghfv6ban foglalt napirenddel
egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6teldre. A testtilet egyhangrilag elfogadta a

meghiv6ban foglalt napirendeket.

l. Nanirendi iavaslat

Javuslut hatdrozat meghozataldra a kdtelezil,felsd korldt nilkiili betelep{tisi kvdta vdgrehajtdsdnak
is b evdndorlds szervezf iroddk ldtrehozds dnak el utoslttis dru

Eloterj eszto: Siraky Atti la polgr{rmester

Siraky Attila polg5rmester elmondja, hogy Becs6 Zsolt orszitggyiil6si k6pviselo fr leveldt mindenki
megkapta. A k6pvisel6 rir k6ri a telepiildsek tSmogatrisiit a Soros Gyorgy iital tewertettek 6s a
kcitelezo, felso korl6t ndlkiili betelepft6si kv6ta elutasftSs5ban. Ahatirozat meghozatala nem k<jtelezo.

A polg6rmester irr javasolja, hogy eloszor sziilessen dont6s azzal kapcsolatban, hogy a testiilet 6ll5st
kiviin e foglalni az iigyben.

A kdpviselo-testi.ilet 4 igen l tartozkodirs mellett azalfibbihatirozatothoda:

Cserhf tszentivin Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/20 18. (I.30.) szrimri hatdrozata
a kiitelezd, fels6 korl6t n6lkiili betelepit6si kv6ta v6grehajt6sinak 6s 

^bevindorldsszervez6 irodrik l6trehoz{sinak elutasitisira vonatkoz6

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzatinak k6pviselo-testtilete rigy dontott, hogy a

Soros Gyorgy fital tervezettek 6s kotelezo, felso korl6t n6lktili betelepit6si kv6ta
vd greh aj t6s5val kapc so I atban ki nyi lv6 nitj a az akar atht.

HatSrido: soron kivi.il
Felelos: SirakyAttilapolg6rmester
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A polgrirmester [r szavazisra teszi fel, hogy ki 6rt egyet a kotelezo, felso korl5t n6lktili betelepftdsi
kv6ta vdgrehajtisrinak 6s a bevSndorl6sszervezo irod6k l6trehoz6s6nak elutasitrisrlval

A k6pviselo-testtilet 4 igen I tart6zkodris mellett azalirbbihatirozatothorta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormf nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
2/2018. (I.30.) szimf hatdrozata
a kiitelez6, fels6 korl6t n6lkiili betelepit6si kv6ta v6grehajtisinak 6s a
bevindorldsszervez6 irodik l6trehozds6nak elutasitis{ra

CserhStszentivrin telepiilds elutasitja a Soros Gyorgy 6ltal tewezettek 6s kotelez6,
felso korl6t n6lkiili betelepitdsi kv6ta v6grehajt6s6t. Egyidejtileg csatlakozik a
betelepit6st elutasit6 telepi.il6sekhez, nem akar sem bev6ndorl6sszervezo irodSkat, sem
migr6nsokkal teli magyar telepi.il6seket.

Hat6rido: soron kiviil
Felelos: SirakyAttilapolg6rmester

2. Napirendi iavaslat

C s e r h dt s ze nt iv d n K 6 a d g kd zb e s ze rzd s i s zab dly zat d n a k e lfo g a d ds dr a.

EloterjesztS: Siraky Attila polgdrmester

Siraky Attila polgSrmester elmondja, hogy a kozbeszerzdsi szabiiyzattewezetdt elozetesen mindenki
megkapta. Tijekortafia a kdpvisel6ket, hogy Cserh6tszentiv6n telepiil6s kozbeszerzd eljirhsk<jteles
beruhiiziis nyert €1, ez6,rt sziiks6ges, hogy a telepiil6s rendelkezzen hat6lyos kozbeszerz6si
szab iiy zattal. Az e lnyert p tily 6zat a C s erh5tszenti v6n i M rive I odd s i hLz f elij iths a.

\" K6rd6s, v6lem6ny nem volt a polg6rmester szavazhsra teszi fel, hogy ki 6rt egyet a kozbeszerzdsi
szab 6ly zat e I fo gad 5s5va l.

A kdpvisel6-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - azalfibbihatirozatothozta:

Cserh6tszentiv6n Kiizs6g Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3/2018. (I.30.) sz6mti hat6rozata

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a mell6klet szerint

elfogadja Cserh6tszentiv6n K<izseg Onkorm6nyzatKozbeszerzdsi Szab|lyzatht.

Hat6rido: drtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polg5rmester
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3. Napirendi iavaslat

Polgdrmesteri tisztsig betdltdsinek mddosftdsa

Eloterjeszto: N6met Beatrix aljegyzo

Ndmet Beatrix aljegyzo elmondta, hogy a polg6rmester fr a k6pvisel6-testi.ilethez t6mogat6srit k6ri
abban, hogy fo6ll6sf polg5rmesterk6nt tolthesse be a tov6bbiakban polg6rmesteri tisztsdg6t
Cserh6tszentiv6non. HatSlyos jogszab6lyok szerint a polg6rmesteri tisztsdg betolt6s6nek m6dj6t a

kdpviselo-testiilet megvilltonathatja, de erre a megbizatirs idotartama alatt csak egyszer keriilhet sor. A
fo6ll6sri polgSrmester munk6ltat6ja a k6pviselo-testiilet, amely gyakorolja a polgdrmester tekintet6ben
a munk6ltat6i jogokat, valamint munkabdrdt a jogszab6ly keretei kozott hatirozzameg.

N6met Beatrix aljegyzo elmondta, hogy a fo6ll6sir polg6rmesterek illetm6nye az 500 fo 6s az alatti
teleptldsek eset6ben 299.200 Ft, a kolts6gt6rit6s pedig a polg6rmester illetm6nydnek 15 %o-azaz

44.900 Ft. A k6pviselo-testiiletnek hatirozattal kell t6mogatnia, hogy a polgSrmester rir 2018. febru6r
l. napj6t6l fo6ll6sban t<iltse be tiszts6gdt, az illetmdnye brutt6 299.200 Ft legyen, illetve hogy havonta

brutt6 44.900 Ft/h6 k6lts6gtdrit6sben r6szesi.iljon.

Az aljegyzo asszony i$adta a sz6t a polg6rmester rirnak.

Siraky Attila polg6rmester elmondta, az6rt fordultezzel a k6r6ssel a k6pviselo-testi.ilet fel6, mert rigy
gondolja, ezt atisztseget csak fo6ll6sban tudja - az elvirhsainak megfeleloen - ell6tni a megnovekedett
feladatok miatt. Kdrte a k6pviselS-testiilet bizalmifi,6s biaositotta oket arr6l, hogy munkSj6t az elSzo

id6szakhoz hasonl6an maximiilisan igyekszik elv6gezni.

Az aljegyzoasszony javasolta, hogy a k6pviselo-testiilet hozza meg dont6seit a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Elmondta, els6k6nt arr6l sztiks6ges ddnteni, hogy a k6pviselo-testillet hozzhjfirul-e ahhoz, hogy a

polg6rmester a tovribbiakban f6Sll6sban l6ssa el tiszts6g6t, majd az illetm6ny6rol 6s vdgtil a

koltsdgt6rit6srSl.

Siraky Attila polg5rmester bejelentette 6rintetts6g6t, ez6rt a szavazilsban nem kivSn r6szt venni.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag - 4 igen szavazatlal - az ali,}:bihatirozatothozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4/2018. (I.30.) szdmf hatirozata
Siraky Attila polgdrmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet elfogadja Siraky Attila bejelen6s6t a szavazdssal kapcsolatos
6rintetts6g6rol eshozzililrul ahhoz, hogy a szavazhsban ne vegyen r6szt.

H at6r o zath o zatal sze mpontj 6b6 I j e I e n I d vo n e k te k i nt i k.

Hatrirido: 6rtelemszerii
Felel6s: Ndmet Beatrix aljegyzo
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A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazallal - az alihbi hatdrozatothorta'.

Cserhdtszentivdn Kiizs6s Onkormtnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/2018. (I.30.) sz{mri hat:irozata
a polgirmesteri tiszts6g f66ll6sban tiirt6n6 ell6t6s6r6l

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet tryy hathrozott,hozzilitrul ahhoz, hogy Siraky Attila CserhStszentivdn kozs6g
polgrirmestere 2018. febru6r 1 . napj6t6l polg6rmesteri tiszts6gdt fo6llSsban lSssa el.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza az aljegyzot es az alpolgSrmestert, hogy a
kinevez6ssel kapcsolatos int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 2018. februrir 1.

Felelos: N6met Beatrix aljegyzo,
Lord Eszter alpol giirmester

\/ A k<ivetkezo dontds meghozatalitn6l Siraky Attila polg6rmester bejelentette 6rintettsdg6t, ezert a
szavazdsban nem kfv6n r6szt venni.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal - azal|bbihatirozatothorta:

Cserh6tszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/2018. (I.30.) szdmf hatfrozata
Siraky Attila polgrlrmester 6rintetts6g6nek bej elent6s6vel kapcsolatban

A kdpviselo-testtilet elfogadja Siraky Attila bejelends6t a szavazassal kapcsolatos
6rintettsdg6rol eshozzhj6rul ahhoz, hogy a szavazasban ne vegyen r6szt.

Hatir ozathozatal szempon tj 6b 6 I j e I e n I 6vo ne k te ki nti k.

Hat6rid6: drtelemszeni
Felelos: N6met Beatrix aljegyzo

A k6pviselo-testi.ilet egyhangrilag - 4 igen szavazallal - azalilbbihatilrozatothozta:

Cserhdtszentiv6n Kiizs6g 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7/2018. (1.30.1 szhmrf hathrozata

a polgrlrmesteri illetm6ny6nek megf llapft{sr[val kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormd nyzata Kdpviselo-testi.ilete Siraky Attila fo6ll6sf
polg6rmester r6sz6re 2018. februiir 1. napj6t6l a hatdlyos jogszab6lyoknak
megfeleloen 299.200 Ft osszegti illetm6nyt Sllapit meg.

A kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza az aljegyzot a tovilbbi sziiksdges int6zked6sek
megt6tel6re.

HatiridS: 201 8. febru6r 1.

Felelos: N6met Beatrix aljegyzo



A kovetkezo dont6s meghozatalitn6l Siraky Attila polg6rmester ism6t bejelentette 6rintettsdgdt, ez6rt a
szavazisban nem kiviln r6szt venni.

A kdpviselo-testiilet egyhangtilag - 4 igen szavazatlal - azal5.bbihatilrozatothorta:

Cserhritszentiv6n Kiizs6g 6nkorminvzata K6pviselS-testiilet6nek
8/2018. (I.30.) szrimrl hatrlrozata
Siraky Attila polgirmester 6rintettsdg6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A k6pvisel6-testiilet elfogadja Siraky Attila bejelen6s6t a szavazilssal kapcsolatos
6rintetts6g6roleshozzil6rul ahhoz, hogy a szavazhsban ne vegyen rdszt.

Hathrozathozatal szempontj rlb6l j elenl6vonek tekintik.

Hat6rido: drtelemszerii
Felelos: N6met Beatrix aliegyzo

A kdpvisel6-testi.iletegyhangrilag - 4 igen szavazatlal - azalibbihatirozatothorta:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
9/2018. (I.30.) szfmf hatirozata
a polgirmester kiilts6gt6rit6s6nek megf llapitf sfval kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6 nyzata k6pviselo-testtilete Siraky Attila fo6ll6st
polg6rmester r6szdre 2018. febru6r 1. napjrlt6l a hat6lyos jogszab6lyoknak

megfeleloen 44.900 Ft osszegri koltsdgt6rit6st 6llapit meg.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza az aljegyzot a tovSbbi sziiks6ges intdzked6sek
megt6tel6re.

Hatririd6: 201 8. febru6r 1 .

Felelos: N6met Beatrix aljegyzo

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester fr megkoszonte a

r6szv6telt, 6s az iil6st bezilrta.

kmf.


