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Cserh6tszentivf n Kiizs6g Onkormf nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

2. szhmit

jegyz6kiinlve

K6sztilt: cserh:itszentiv6n Kiizs6g Onkormhnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018' februhr 27'

nup;an megtartott iit6s6rdl



JEGYZOKONYV

K6szi,ilt: Cserh6tszentivSn Kozsdg Onkorm5nyzata K6pvisel6-testiiletdnek 2018. februir 27. napj6n
megtartott iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila polgiirmester
Lord Eszter alpolg6rmester
Bal6s Istv6n Andr6s k6pvisel6
Cservdlgyi ZoltinBarnab6s k6pviselo

TanScskoz6si joggal r6szt vesz: N6met Beatrix aljegyz6

Siraky Attila polg6rmester koszrint<jtte a megjelenteket. Meg6llapitoffa, hogy a k6pviselok kriziil
B6nyey Zsolt k6pviselo t6vol maradt, a testiilet hatfirozatklpes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban
foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tovSbbi napirendi pont felv6tel6re.

A kdpvisel6-testiilet egyhangflag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

1. Javaslat a telepi.il6si kdpviselok tiszteletdij6nak emel6s6re
Eloterj eszto : S iraky Attila polgrirmester

2. Javaslat az onkorm6nyzat2018. evi kolts6gvet6s6nek elfogad6s6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polgSrmester

3. Javaslat a Cserh5tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6giigyi Szolg6lat meg6llapodSsSnak elfogad6s6ra
El6terj eszt6: Siraky Attila polgSrmester

4. Cserh6tszentiv6n Helyi Epit6si Szabitly zatilal kapcsolatos feladatok
Eloterj esa6: S iraky Attila polg6rmester

5. Egyebek

1. Napirend

Javaslat a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdij5nak emel6s6re

El6terj eszt6 : S iraky Attila polg6rmester

Sirka Attila polgSrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjeszt6st ( 1. szdmri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, Sffanulm6nyozhatta. Javasolta, hogy a
k6pviselok havi tiszteletdij6t emelj6k brutt6 20.000 Ft-r6l brutt6 25.000 Ft-ra, mivel 6vek 6ta nem

emelkedett a tiszteletdij tisszege.

K6rte a k6pvise l6k 6szrev6te lei t, hozzilsz6l6sait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo- testiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val.

A k6pvisel5-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazatlal - az alibbi rendeletet alkotta.

Cserhitszentivin Kiizs6e 6nkorm:invzata K6nvisel6-testiilet6nek
1/20 1 8.(II.28.) iinkormf nyzati rendelete
a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdijir6l



a rendelet ajegyz6ktinyv 1la. sziimf mell6klete

2. Napirend

Javaslat az onkormdr ny zat 20 18. 6vi ko lts6gvet6s6nek el fogadSs6ra

Eloterjeszt6: Siraky Attila pol g6rmester

Sirak), Attila polgSrmester thjekortafta a kdpviselo-testiiletet, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6

eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6ny ozhalta (2. szhmfi mell6klet ).
Hozzbsz6lirs6ban tobbek kozott elmondta, hogy a k6pviselSk tiszteletdij6nak brutt6 5.000 Ft cisszegti

emeldsdt is tartalmazza a kolts6gvet6s. Mindent elkovetnek azert, hogy ebben az 6vben is az

eloirfnyzatok keretein beliil gazd6lkodjanak, igyekeznek apiiyfnatok adta lehetosdgeket maxim6lisan
kihaszn6lni. Ebben az 6vben h6rom olyan beruhhz|s is megval6sul, melynek forr5sa piiyinati
t6mogat6s:

D vizelvezeto 6rok 6pit6se, 100%-os tSmogat6ssal
F kultirrh6z felfjit6s - onero keriilt megtervez6sre
) Ut fehijit6s - 100%-os tiimogat6ssal

Terveztek olyan beruhhzisokat is, amelyek dnerobo val6sulnak meg - pl. temetokerit6s 6pit6se -
azonban en naryon fontosnak tartj6k annak 6rdek6ben, hogy a temet6ben l6vo mtit6rgyakat
meg6vjdk a vadakt6l.

K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzSsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6- testlilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester eloterjesztdsdvel.

A k6pvisel6-testiilet egyhangfrlag - 4 igen szavazaffal - az alilbbi rendeletet alkotta.

Cserhitszentivin Kiizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2/2018.(II.28.) iinkormdnvzati rendelete
Cserhftszentivdn Kiizs6g Onkormf n yzata 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6t

A rendelet a jegyz6konyv 2la sz6mri mell6klete

3. Napirend

Javaslat a Cserhiitszentivdni Korzeti Eg6szsdgiigyi Szolg6lat meg6llapodSs6nak elfogad6sdra
Eloterj eszto : S iraky Attila pol g5rmester

Siraklz Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6..el6terjeszt6st ( 3. szSmri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhalta. O kezdem6nyezte, hogy a
Cserh6tszentivSni Korzeti Eg6szsdgiigyi 6s Falugondnoki Szolg6lat nev6t m6dosits6k rigy, hogy a
falugondnoki megnevez6st vegy6k ki belole, mivel ez a megnevez6s nem felelt meg a val6sSgnak,
hiszen a kozos hivatalhoz tartoz6 <inkormSnyzatok tekintet6ben egy falugondnoks6g sincs a
Szolg6latban. Elkdsziilt a meg6llapodSs tervezet a Cserhitszenttvi.ni Korzeti Eg6szs6gtigyi
Szolg5latnak, melyet minden telepiil6snek el kell fogadnia.

K6rte a kdpvi selok 6szrev6te le i t, hozzilsz6l6sait a nap irend i ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai tudom6sul vett6k a polg5rmester eloterjesztdsdt,6s egyhangflag - 4 igen
szav azattal - az alitbbi hat6r ozatot ho^6k.

Cserhitszentivin Kiizs6e Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
l0 /2018. (11.27 .) szilmfi hathrozata
a Cserhitszentivini Kiirzeti Eg6szs6giigyi Szolgilat megillapod{s6val
kapcsolatban



Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselotestiilete, mint dcintdshoz6

testiilet figy hatirozott, hogy a csatolt 3. szfmri mell6klet szerint elfogadja a

,,cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szsdgiigyi Szolg5lat" meg6llapod6s6t.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert, hogy az 6rinetteket t6j6koztassa a

testiilet dontds6rol 6s a tovSbbi sziiks6ges intdzked6seket tegye meg.

HatSrido: 6rtelemszertien
Felelos: Siraky Attila pol g6rmester

4. Napirend

C serh Stszenti v6n H elyi Epit6si Szabitly zathval kapc solatos feladatok

Eloterj eszto : Siraky Atti la polg6rmester

Sirakv Attila polgiirmester elmondta, hogy a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi

Feliigyeleti Osztillya az NO/TFOll-35212018 iktat6 sz6mir megkeres6s6ben ismdtelt torv6nyess6gi

felhiv6ssal 6lt k6pvisel6-testiilet Helyi Epit6si szabiiyzatitr6l szolS 712006.(IV.3.) sz6mir rendelet6vel

kapcsolatban. A HESZ rendelkez6sei nincsenek osszhangban a hatSlyos jogszab6lyokkal, 6s emiatt
annak telj eskorii fel i.i lvizs g6lata sziiks6 ge s.

A polgrirmester elmondta, hogy rij rendez6si terv elk6szit6se igen koltsdges, 6s nagyon hosszadalmas
feladat. Az onkorminyzat saj6t krilts6gvet6s6bol - t6mogat6s n6lkiil - nem tudja azt megval6sftani,
ugyanis az 2-2,5 milli6 Ft-ba is keriilhet.

Ndmet Beatrix aljeeyzo hozzilsz6lilsiiban elmondta, hogy a rendez6si terv elk6szit6se 6-8 h6napot is
ig6nybe vehet. Ha nem kezdik el id6ben, akkor nem tudj6k teljesiteni azt hat6rid6re. Ennek a
torv6nyess6gi felhivSsnak eleget kell tenni.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzilsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pviselok tudom6sul vett6k a polg6rmester eloterjesztdsdt 6s egyhangrila g - 4 i'gen szavazattal -az alibbi hatfirozatot horta:

\,,
Cserhitszentivin Kiizs6g Onkormdnyzata Klpvisel6-testiilete, mint d<jnt6shoz6
testtilet napirendre ttizte_6s megtfrgyalta a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal
Tdrv6nyess6gi Feriigyereti F6oszt6ry6nak \olrroir 452/20rg. sz6mi
tiirv6nyess6gi felhivdsdt - a Helyi Epit6si Szab6lyzat6r6l sz6l6 7/2006.(Iv.3.l .jn'6
rendelet6vel kapcsolatban - melyben tillkoztatiilh hogy ,, a HESZ rendelkez,lsei
nincsenek osszhangban a hatdlyos dpitdsiig,,i tdrgti iogszinatyokkat, emiatt annak
teljeskdriifeliilvizsgdlata sziiksdges '\ meilyel L"p"rlu'tn"n az aLibbi hatilrozatot
hozta:

A K6pvisel6-testtilet megismerte 6s tudom6sul vette a Helyi Epitdsi Szab1lyzattal
kapcsolatban tett ismetelt t<irvdnyess6gi felhivdst, sz6nj6k6ban 6ll az abbanfoglaltaknak eleget tenni, azonban p6nziigyi forr6s ennek megval6sitisSra nem dll
rendelkez6sdre.

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polghrmestert, hogy a d6nt6sr6l trij6koztassa a
A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal T6rv6nyess6gi Felifyeleti Flosztittyifi6s a tov6bbi
sztiksdges int6zked6seket tegye meg.

ll /29 18. (11.27 .\ szimfi hathr ozata
a HESZ feliilvizsgdl athv al kapcsolatban
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Hatrlrid6: 201 8. december 31.
Felelos: _Siraky Attila polg6rmester

5. Napirend

Egyebek

A) Javaslat NSnapi rendezvdny megszervez6s6re
B) Javaslat a Pbsrtoi RendSrkapit6nys6g Kapitrinys5gvezetdjdnek kinevez6se thmogatis1ra
C) Javaslat az,, Ecsegi Vid5mfifk" t5rsas5g t6mogat6siira
D) Egy6b ti$ekorta1.'i,s

A)

Siraky Attila polgdrmester javasolta, hogy ebben az 6vben is koszontsdk Nonap alkalmdb6l a teleptil6s
No tagjait. A nonapi mtisor megrendez6sdt m6rcius I 1-6n ( vas6rnap ) gondolja megrendezni, 6s ennek
keret6ben sz6nd6kozik rltadni a vir6gokat is. A rendezvdnyt az ,, Ecsegi Vid6mfifik" t6rsas6g
felldpds6vel kfv6nja szinvonalasabbii tenni. Szrlmit6sai szerint 65 cser6p vir5got kell v6s6rolni, melyei
az dnkormiiny zat 2018-6vi kolts6gvet6se biztosit.

A polg6rmester k6rte a kdpviselok 6szrevdteleil,hozzhsz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilet egyet6rtett a polg6rmesterjavaslat6val 6s egyhangflag - 4 igen szavazattal - az

al 5bb i hathr o zatot ho zta:

cserhdtszentivfn Kiizs6s onkorminvzata Kdpvisel6-testiilet6nek
12 | 2018. (1I.27 .\ szhmft hathr ozata
N6napi rendezv6nnyel kapcsolatban

Cserh6tszentiviin Kozsdg OnkormSnyzata K6pviselo-testiilete, mint dOnt6shoz6

testiilet '6gy hatirozott, hogy 2018. m6rcius 11 . napj6n Nonapi rendezv6nyt szervez a

Kultrirh6zban.

A rendezv6ny lebonyolitSs6val kapcsolatban felmertilo kolts6geket a 2018. 6vi

kolts6gvet6s6bol biztositj a.

A k6pviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgilrmestert a rendezvdny megszervez6s6re 6s a

tov5bbi sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re'

Hatirido:201 8. mSrcius 1 1.

Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg6rmester t$jekodatta a kdpviselo-testiilet tagiait, hogy N6gr5d Megyei

Rendorfokapitdny lev6lben ( 4. sz6mf mell6klet ) kereste meg a polg6rmestereket,k6pviselo-testiileti

iil6sen vitassfk meg, hogy dr. rari Szilvia r. aleziedes Phszi,6i Rendorkapit5nys6g Kapit6nys6gvezetli

beoszt5sba tort6no kinevez6s6t t5mogatj 6k-e'

A polg6rmester felolvasta a levelet-

K6rte a k6pvi se lok 6 szrev6telei t, hozzilszolasait a nap iren d i ponttal kapc solatban'

B)



A k6pviselo-testi.ilet tagjai egyhangrilag t6mogattrik Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszony kinevez6s6t a

P isztoi Rendorkapit6nys6g kapit6nys6gv ezetbi feladatainak el l6t6s6ra.

A k6pvi selo-testii let egyhangf lag - 3 i gen szav azaltal - az alihbi hatfrozatot hozta:

Cserh6tszentiv:{n Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 12018. (1I.27 .\ szfmi hathr ozata
Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszony kinevez6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentiviin Kozseg Onkorm fnyzata K6pviselo-testiilete trimogatja Dr. Tari
Szif via r. alezredes asszony kinevez6s6t a Phszt6i Rendorkapit6nys6g

kapit6nysr{gv ezetoi beoszt6s6ba.

A kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet dontdsdrol

t6j 6koztassa a N 6 gr6d Me gye i Ren dor-F 6kap itrlnys6g v ezetoiet.

HatSrido: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

C)

Siraky Attila polgSrmester javasolta, hogy az onkorm6nyzat 50.000 Ft-tal t6mogassa az ,, Ecsegi

Vid6mfifk " t6rsas6got , ezzel ishozzhjilrulva az elore jutAsukhoz.

K6rte a k6pviselok 6szrevdteleit,hozzhsz6l6sit a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testi.ilet egyetdrtett a polgirmester javaslat6val. es egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az

al 5bb i hathr ozatot horta:

| 4 I 2018. (11.27 .\ szilmi hatflr ozatz

-,, Ecsegi vid6mfirftk " t6rsasSg t6mogat6s6val kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testtilete, mint dont6shoz6

testtilet rigy hatdrozott, hogy 2018. 6vi kolts6gvet6s6nek terh6re 50.000 Ft-tal

t6mogatja az ,, Ecsegi Vid6mfiirk" tSrsasS'got'

A k6pviselo-testiilt felhatalmazza a polghrmestert, hogy gondoskodjon a t6mogat6si

osszeg kifizet6s6r6l 6s a tov6bbi szi.iks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

D)

Siraky Attila polg6rmester t itjdkoztatta a k6pviselotestiiletet, hogy az onkorm6nyzat telepiil6sk6pi

rendelet6vel kapcsolatban torv6nyessdgi feltigyelet eljSr6st kezdemdnyezell a N6gr6d Megyei

Korm6nyhiv atal. Az illami fo6pii6szi lat6skoreben elj5r6 Korm6nyhivatal a Nemzeti Jogt6rban

6szlelte, hogy a telepiildskepi rendelet elfogadSsa megtortZnt 2017. december 2l-en. A kormdrnyhivatal

szerint a rendelet j6v6hagy5sa jogszabSlyidrto m6don tort6nt meg' Megkiildtdk 
-a -fo6pit6sz 

level6t'

melyet a N6gr6d rr4egy"ei rorianynivatal Torv6nyess6gi Feliigyeleti OsztrilySnak Ktildott' A

poli6rmester felolvasta i emlitettlevelet, amely a jegyzokonyv 5. szimrl mell6klete'
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A polgdrmester elmondta, hogy ez egyenlore tilekoztatds volt, 6rkezni fog a Tcirv6nyess6gi
Fefiigyeleti Oszt6lyt6l a torv6nyesdgi felhfv6s, mely jogszabrilys6rt6st az onkorminyzatnak meg kell
sziintetnie.

Tobb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgilrmester rir megkciszonte az
aktiv r6szvdtelt, s az [il6st bezrirta.

kmf.

Siraky Attila
polg6rmester
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