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CserhitszentivSn Ktizs6gi Onkorminyzata

K6pvisel6-testiilet6nek

2020.

febru6r 13-6n megtartott rendes iil6s6r6l

JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: Cserh6tszentiviin K6zsdg Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
kisterme 2020. februfr 13-:in megtartott rendes iil6s6rol.
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Kulturhaz

Attila
Andr6s
Erzs6bet
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polgarmester
Siraky
Bal6s Istviin
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Baros
kdpvisel<i
Cservdlgyi Zolt6n Bamabris kdpvisel6
Kab6cs
k6pvisel6

J6riosn6

jegyzo

Tandcskoz:isi j oggal: Mrirkus Srindor

Siraky Attila polgrirmester: K6szdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a Kdpvisel6testiilet hat6rozatkdpes, jegyz6kdnlw hitelesit6nek Cservdlgyi Zoitan 6s Kabiics Jrlnosnd
k6pvisel6ket, jegyz<ikdnywezet6nek Zek6n6 Bobiik Laura kdztisztvisel<it k6rte fel. A
Kdpviselo+esttilet ajegyz6k<in1v hitelesit6k 6s a j egyz6k6nyw ezet6 szemllydt elfogadta.

Siraky Attila polgrirmester: A meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat kieg6sziteni
kivdnta. A Kdpviselo-testiilet a napirendi pontokat egyhangiran elfogadta.

nem

Napirend:
1/ Javaslat az
E I 6t e r i e szt6

:

tinkorminyzat 2020. 6vi ktilts6gvet6s6nek elfogadris:ira

Sir aky At t il a pol gdrme st e r

2.1 Javaslat az tinkormSnyzat 2020. 6vi
El6 t e rj e s z t 6 : Sir alq Attila polgdrme s te r

iil6sterv6nek elfogadfsr{ra

3./ Feladatell:itrisi szerz6d6s fogorvosi iig_veleti
El(i t c r.i c:;: t (i . Siraxy\ Attilu polgdrmester

cllitrisira

4./ Ugyrendi Bizottsrig elntik6nek t6j6koztat{sa a k6pvisel6 vagyonnyilatkozatSval 6s
ktiztartozds-mentes adriz6i adatbdzisba tiirt6nt bejelentkez6ssel kapcsolatban
El6terieszt6: Kabdcs Jdnosnd az tigtrendi bizott sdg elndke

a

5./ Ber6nyi S6ndor 6s Ber6nyi Krisztina v6teli szdnd6ka a 018/36 hrsz-f illetve a 018/4
hrsz-ri teriiletekre
El6terieszt6: Siralq, Attila polgirmester
6./ Egyebek

Sirakv

Attila oolsdrmester: El6szdr is mielott elkezden6nk a testiileti

til6s, egy gyors

tAj6koztat6st szeretn6k tartani a testiileti tagoknak.

P6lvizatok:
- Csapaddk vizel vezet6 kdsz a paly|zat lezfuult. Sepler G6bor a projekt menedzser.
- Az orvosi eszkozpiiyizat 1.800.000-Ft k6sz.
- Llrburkoloti palydzitok az egtik t-.5 miltid ropos pdlydzat illamilog tdmogorott 100o6ban
- a miisik 2 milti6 topos p6lyrizat ugyan rigy Allami t6mogat6s 100%-ban hat6ridi:2020.
m6jus 3 l.
Az ttburkolati paly6zatn6l a hrirom rirajrinlat kiment 6s 2020. februrir 14-ig van ahataido az
rfuajdnlatok megktld6s6re. A mai napig egy arajrinlat drkezet be.

I

A KatasZr6fav6delem ellen6rz6st tartott a rezsicsdkkentdssel kapcsolatban

6s k6t esetben

jogtalannak takilta a kdrelmet.

A kcivetkez6 a Kulturhaz fehijit6sa. A Kcizs6gnek p6ly6zni kellet a kulturhriz feluj itas6ra 6s
3,6 milli6 ft tjner6t kellet biztositani, amit egy dnkormiinyzati hria 6s ftrtd elad6s6b6l tudtunk
fedezni.

A hi2iorvosi szolgaltat6s 7 telepiil6sb6l rill <issze. Ez egy tiiLrsuliis, ds ill6seket is kellene
tartanunk. A tiirsuliis elncike dn vagyok, irgy gondoltam dsszehivom a tiirsuldst 6s lemondok
az eln<ikis6gr6l, mert ez igy nem j6 6s nem miikddik. Tisztiais veget az orvosi eszk6z
p6lyazatott pedig Cserh6tszentiv6n nyerte ds nem a tarsuLis.

Ut6jdra hagytam a n6napot. Id6n is a h6tgyek viriigot kapnak 6s egy kis mtisorral
kedveskedtink.
Ennyi lett volna a tdj6koztatris, kdszdndm a figyelmet 6s a ttirelmet.
Kezdodhet a testiileti til6s.

1. narrirendi Dont:
Javaslat az tinkormfnyzat 2020. 6vi ktilts6gvet6s6nek elfogaddsrlra

Siraky Attila polgirmester: Az irrisos el6terjeszt6st

a

k6pvisel6k megkaptdk, ea

kiegdsziteni nem kiviinta.

Sirakl' Attila polg{rmester: Az elhangzottak alapjrin, kdrem a testiilet j6vahagy6
h

atiiro zatiit.

A testiilet egyhangrian elfogadta a beszrimol6t.
a kdvetkez6 rendeletet hozta

A Kdpvisel6-testiilet 5 igen szayazatlal

Cserhdtszentiv6n Kiizs6s 6nkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/2020.(II. I 3) iinkormdnvzati rendelete

Cserh{tszentivdn Ktizs69 6nkormrinyzata 2020. 6vi ktilts6gvet6s616l
Cserhiitszentivrin Kdzs6g OnkormdLnyzat K6pvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32.cikk (1)
bekezdds 1) pontj6ban kapott felhatalmazrisa alapjriLn, a Magyarorsziig helyi
dnkormdnyzatok6l sz6l6 201 1 .6vi CLXXXX t6rv6ny 10. $-ban meghatrirozott
feladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatflya
1.S.

A

rendelet hafilya kiterjed a k6pvisel6-testiiletre, annak bizotts6gaira,
hivataliira, az 6nkorm6nyzat szakfeladataira, kormrinyzati funkci6kra.

az lnkormtnyzat

2.S

(l) Az |llanha^arLisr6l

sz6l6 ton'6ny 23$(2) bekezd6se alapj6n a k6pviselotesttilet
cimrendet a (2) bekezddse szerint 6llapitja meg.
2

(2) Cserhritszentivrln K<izs6g Onkormiinyzata, 6s a Cserhdtszentiv6ni K6rzeti
Egdszs6giigyi Szolg6lat 6n6l16 cimet alkot.

Az 6nkorminyzat ktilts6gvet6se bev6telei

6s

kiadisai.

3.$.
(1) A Kdpvisel6testtilet az Onkormrinyzat 2020. dvi kiiltsdgvetdsdt
46.011 ezer forint bevdtellel
46.0 1 1.ezer forint kiad6ssal
Ezen beliil milk<iddsi c6hi kiadris dsszesen
25.921 e Ft
12.702 e Ft
a)
a szem6lyi
2.138 e Ft
b)
munkaad6kat terhel6
7.313 e Ft
c)
a dologi
3.000e Ft
d)
miikdddsre Stadott
400 e Ft
e)
.Szociiilis c6lu
visszafizetdse
768 e Ft
1) Allamhdztart6son beliili megel6legezds

'.

juttatrisokat
jrirul6kokat
kiaddsokat
pdnzeszk6zdket
trimogat6s

20.090 e Ft
450 e Ft
19.640 e Ft
25.921 e Ft
20.090 e Ft

Felhalmoziisi kiad6sokat 6sszesen
a) Beruhazris

b)

Felijit6s
Miikt d6si bev6teleket:

Felhalmoziisi bev6teleket
Osszegben 6llapitja meg.

:

Az iinkormdnyzat bev6telei
4.S.

Az

6nkormriLnyz at 2020

6vi kdltsegvet6si bevdteleinek forriisonk6nti

r6szletez6sdt

a

2

mell5klellartalmazza.

Az iinkorminvzat kiadfsai
s.s.
(l ) Az dnkormanyzat 2020.6vi k<ilts6gvetds6nek kiadiisait kiemelt el6ir6nyzatonk6nt a
3. mell6klet tartalmazza.

(2) M6trasz<i16si K<izds Onkorm inyzati Hivatal tekintet6ben, a k<ilts6gekhez a hozzitjinifus
meg6llapodiis szerint havonta t<irtdnik.

Tartal6k
6.$.

Az Onkormriny zat 2020.€we a hi6ny dsszeg6re val6 tekintettel
tartaldka: 0Ft, a 2020. 6vre megrillapitott c6ltartal6k OFt.

megiillapitott

Sltal6nos

Tiibb6ves kihat{ssal jf 16 feladatok
7.S.

A k6pvisel6+esttilet a t<ibb6ves kihatissal jrir6 feladatok eli5irinyzatait 6ves bont6sban a 5.
mell6klet szerint fogadj a el.

J

L6tsz{mkeret
8.S.

(1) A kdpviselotesttilet az 6nkorm:furyzat iiltal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 3 f6ben iilapitja
meg.

(3) A k6pvisel<itestiilet az rinkormiinyzat kdzfoglalkoaatottak l6tsziimdt 1 f<iben rillapitja
meg.

Ktizvetett t6mo gatrisok
e.s.

A

kdpvisel6testiilet a kdzvetett trimogat6sok, azok jellege, m6(6ke, 6sszege, illet6leg
kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. melldklet szerint hagyjaj6v6.
ElSir iny zat felhasznril6si iitemterv
10.$.

A k6pvisel6-testilel az eloirinyzat felhaszniiliisi iitemteret a 6. mell6klet szerint hagyjaj6v6.
Forr6shiiny 6s finanszirozds:inak m6dja
11.$.

(l) A miikrid6si bev6telek-kiadrisok 6vkdzben ad6d6 hiriny6t, likviditrisi
f'elvetel6vel kivdnja

fi

foly6sziimla hitel

nanszirozni

(2) A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az (1) bekezddsben foglalt
fonishiany finanszirozitsita tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket:

a)
b)

A bev6teli hetral6kok azonnali marad6Ltalan behajt6sa

c)

P6lyazatok sz6leskdrli kihaszn6l6sa minden teriileten

A ., Helyi dnkorm6nyzatok rendkiviili tAmogatasa" p6lyAzat benytjtesa

d) A kdlts6gvetdsben
a

meglervezett, de nem kcitelez6 feladatok finansziroz6sdt id6ardnyosan
p6nziigyi lehet6s6gek fiiggvdny6ben kell biaositani.

e)

Anyag 6s targyi eszkoz beszerzesekn6l a legkedvez<ibb beszerzdsi forrrisok megkeres6se

I

Atgondolt, szigoru takar6kos gazdrilkod6s sztiksdges minden teriileten (vil6gitris, telefon.
vizdij)

(3) Hitel felv6tel6r61 vagy a kdltsdgvet6s 6tdolgoziisar6l a K6pviselo+esttilet sziiksdg szerint
kiildn ddnt.
A 2020. 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtdsdnak szab{lyai
12.$.

(l) A k<iltsdgvet6s gazdrilkoddsAnak

biaonsrig:idrt a kdpvisel6-testiilet, az <inkorm6nyzati
polg6rmester,
a kcinywezet6ssel kapcsolatos feladatok
v6grehajt6sri6rt
a
szintii kdltsdgvet6s
ell6tAs66rt ajegyz6 a felelos.

(2) Az dnkormanyzat ds kdltsdgvetdsi szervei bev6teli 6s kiad6si el6iranyzatai €v kdzben
megv6ltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az eloirinyzat-valtozltatirst a kdpvisel6-testiilet el6terjeszti a z6rsziimad6si
rendelet-tervezet k6pvisel<i-testiilet el6 terjeszt6sdt k<izvetlentil megeloz6en.

4

Az onkorm6nyzat a rdszdre biztositott k<i1ts6gvet6si el6irdnyzaton beliil szigoru,
takar6kos gazd6tkodrlst kdtetesek tblltatni. Ennek 6rdek6ben a beszerz6sek. kifizet6sek 6s

(4)

megrendeldsek etott a polg6rmesterrel minden esetben egyeztetni sziiks6ges.

(5)

A polg6rmester 100.000 Ft feletti kdtelezetts6gv6llal6st csak a K6pvisel6testtilet 6ltal

egyeztetett feladatra tehet. Kivdve a p6lyazati 6nr6szre vonatkoz6 kStelezetts6gvrillakist.

(6)

A finansziroziist az alitbbi rangsor szerint kell teljesiteni:

a) munkabdrek biaositrisa
b) szocirilis tdrvdnybol ered<i rendszeres fizet6si k<itelezettsdgek teljesit6se
c) int6zm6nyek miik6dtetdsdhez az energiaelliitiis. kdzrniidij, telefondij kifizet6se
d) egydb mrikdd6si kiaddsok

(5)

Ulabb f"ladat v6tlaLisrira csak rendkiviili esetben kertilhet sor a testiilet kiildn d<int6se
alapj:in a vdgrehajtiishoz sziiks6ges forriis biaositrisrival.

(6)

A Kdpvisel<i-testiilet a kdaiszlvisel6k r6sz6re a 2020. 6vi kdlts6gvet6sr<il sz6l6 2019.
6vi LXXI. tdrv6ny 58.$ szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t 38.650 Ft-ban, a cafet6ria juttat6s
6ves brutt6 6sszeg6t 200.000 Ft dsszegben hatrfuozza meg.
13.S.

Az Onkorm6nyzat kdlts6gvet6se az alihbi mell6kleteket tart almazza
1. 1la, llb sz6m[ melldklet: Az Onkormriny zat pdrzalapjtnak mdrlege
2. 21a,2/b sz6mu melldklet: Az dnkormanyzat bevdteli eloir6nyzata
3. szAqnf melldklet: kormrinyzati funkci6k p6nzforgalma
4. szrimu melldklet: Fejlesztdsi kiad6sok

5.

sz6m[ melt6klet: Trijdkoztat6 az Onkormrinyzat ad6ss:igszolgiilatrinak alakuliisiir6l

6. szimi melldklet: Az rinkorm6nyzat el<iiriinyzat-felhasmri}isi ritemterve

7.

sz6mri mell6klet

:

az dnkormiinyzat kdzvetett t6mogat6sai

Zd16 rendelkez6sek
14.S.

E rendelet 2020.lebrurir l4-dn ldp hatdlyba azz6l, l16gy rendelkez6seit 2020. janurir I -jdt<il
kell alkalmazni.
2. naoirendi pont:
Javaslat az tinkorm{n1-zat 2020. 6vi iil6sterv6nek elfogadds:ira

Siraky Attila.. polgirmester: A Magyarorsziigi helyi dnkormrinyzatr6l sz6l6 201 I . 6vi
CLXXXX. TORVENY 44.$ drtelm6ben a helyi <inkorminyzalok k6pviselo-testtiletei. igy
Cserhritszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel6+estiilete is sztksdg szerint. de dvente
legakibb hat alkalommal iildsezik. A testiileti iildseket minden h6nap 3-4 szerdiijiin tartan6nk
meg.

Siraky Attila polgr{rmester: Az elhangzottak alapjiin, kdrem

a

testtilet j6vriftagyo

hatdrozatii.
A testiilet r6szdr<il k6rdds, 6szrev6tel a napirenddel kapcsolatban nem volt.

A K6pviselo-testiilet 5 igen szavazattal kcivetkez5 hatrirozatot hoztai

5

Cserhdtszentiv:in Ktizs6gi Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
l/2020. (II.13.) szimri hatdrozata

Cserh6tszentivrin K<izsdg Onkorm6nyzata K6pvisel<itesti.ilete 2020. 6vre sz6l6 munkatervdt a meli6klet
szerinti tartalommal 6llapitja meg. A testiilet felk6ri az
drintett napirendek el6terjeszt6it, illetve a tdmiik
el6k6szitds6vel megbizott fele16sdket, hogy a testiilet ez
6vre sz6l6 munkaprogramja sikeres megval6sitisa
6rdek6ben az iil6stervben foglaltakat tekints6k magukra
n6zve k6te1ez6nek.

az

el6terjesztdsek jegyzir€szere tdrtdn6
leadasrlra: a lervezelt ill6s napj6t6l visszaszrirnolt 10

Hatririd6:
napig.

Felel5s: napirendek eloterjeszt6i, illetve

a

t6m6k

el<ik6szit6s6vel megbizottak.

a polgArmestert 6s a
hatrilyosukis6t kis6rj6k
figyelemmel, sziiks6g szerint tegyenek javaslatot annak

A

k6pvisel6-testiilet felkdri

jegyzot, hogy

az tildsterv

m6dosit6sara, tov6bb6 az el6re nem tervezhet6, ddntdst
ig6nyl6 javaslatokat terjessz6k a testtilet el6.

Hat6rid5: drtelemszerii
Felel6s: polg6rmester

3. napirendi pont:
Feladat ell:itrisi szerz6d6s fogorvosi iigieleti ell:itrisrira

Siraky Attila polg{rmester: Trij6koaatta a k6pviselo-testiiletet a Salg6tarjdn ds T6rs6ge
Egdszsdgtigyi-Szoci6lis k<izpontja megkiildte a Feladat-ell:itrisi szerz6ddst a fogorvosi
iigyeleti elliit6sr6l ( 3. sz:imri mell6klet ). A szerzodds 2020. jan.uar 1. napj6t6l - 2020.
december 3 l. napj6ig sz6l. A fogorvosi tlgyeleti ellittis az alibbiak szerint mrikridik.
Ugyeleti ido: h6tv6g6n 6s iinnepnapokon 8.00 6r6t6t 14.00 6rriig
Elldtes helye: Salg6tarjrin Uttdr6k ut 17-19.
Az dnkormiinyzat lakossrigardnyosan j6rul hozz6 a kcilts6gekhez, melynek dsszege
... ... .....Ft/6v.

Siraky Attila polgfrmester: Az elhangzottak alapjrin, k6rem a testiilet j6v6hagy6
hatirozatit.
A testiilet rdsz6r6l k6rd6s, 6szrev6tel a napirenddel kapcsolatban nem volt.

A K6pvisel6-test0let 5 igen szayazallal kdvetkez<i hat6rozatot hozta:

6

Cserh:ltszentiv{n Ktizs6s Onkormin zata K6pvisel6testiilet6nek
2 I 2020.(ll.l3.\ szimt hattu ozata

Cserh5tszentiv6n Kdzs6g Onkorm5nyzata KdpviselStestiilete a csatolt 3. szdmri mell6ktet szerint elfogadja a
Salg6tarj6n 6s T6rs6ge Eg6szsdgiigy-Szociiilis K6zpontja
riltal megkiilddtt feladatell6trlsi szerz6d6st a fogorvosi
iigyeleti elkitrissal kapcsolatban.

A

k6pviselo+estiilet felhatalm azza a polgbrmestert a
fetadatelkitrisi szerzSdds al|irisitra 6s a toviibbi szi.iks6ges
intdzked6sek me gt6te[6re.
Hatrirido : 6rtelemszeni
Felel<is: Siraky Attila polgiirmester

.1.

na irendi

nt:

Ugrendi Bizottsfg elniik6nek trij6koztat6sa a k6pvisel6 vagyonnyilatkozatival 6s a
kiiztartozds-mentes ad6z6i adatbrizisba ttirt6nt bejelentkez6ssel kapcsolatban

Slrah Attila polgirmester:

Felk6rte az iigyrendi bizotts6g elndk6t, Kabdcs J6nosndt legyen
a vagyonnyilatkozatok 6s a k6zt artozas-mentes ad6z6i
adatbiizisba tdrt6n6 bejelentkez6ssel kapcsolatban.

szives tiij6koztatni

a

testtiletet

Kabrics Jrinosn6 iisvrendi bizotts ris elniike: T6j6koztatom a polgirmester urat 6s
k6pviselo tagokat, hogy a k6pvisel6k es a hozzatartoz6ik mind id<ibe leadtrik

a
a

vagyonnyilatkozataikat 6s mindenki bejelentkezet a k6ztaftozds-mentes ad6z6i adatbiizisba.

Cserhritszentiv:ln Kiizs6gi Onkormf nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
3/2020. 0I.13.) szdmI hatirozata
Cserh6tszentivdn Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6testiilete. elfogadja az Ugyrendi Bizotts6g eln6kdnek
Kabiics Jrinosnd - a titjekozl.at sat,
i mely szerint Cserhiitszentivdn K<izs6g Onkormrinyzata
K6pviselo-testiilet6nek taglai illetve hozzfitartoz6ik (
hrizastars. 6lettdrs, gyermek ) 2020. janurir 31. napj riig eleget
tettek vagyonnyilatkozat t6teli,
l illetve eleget tettek a kdaafioziismentes ad6zoi
adatbdzisba tdrtdn6 felv6teli kdtelezetts6giiknek.

A k6pviselo-testiilet, felhatalmazza a polgiirmestert. hogy a
fentiek6l t6jdkoztassa a N6grrid Megyei Kormdnyhivatal
T6rv6nyessdgi Feliigyeleti Oszt6lyrit 6s a tov6bbi sztiks6ges
int6zkeddseket tegye meg.
Hatrirido : 6rtelemszeni

l

Felelos: polgdrmester

5.napirendi pont:
Ber6nyi Sdndor 6s Ber6nfi Krisztina v6teli sz{nd6ka a 018/36 hrsz-ri illetve a 018/4 hrszf teriiletekre

Siraky Attila polgrirmester: Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkormdnyzata 2020. janudr 24.
levelet kapott dr. Mdty.{s Lriszl6 tigyvddi irodrit6l, melyben iigyfelei nev6ben keresre meg az
dnkormiiLnyzatot. Az iigylelei Berdnyi Srindor ds Ber6nyi Krisztina k6pviseletdben jar el.
Budapesten 2020. januir 9-6n tartott egyeztet6sre hivatkozik. hogy az Onkormdnyzat resz6r6l
felkin6lt lehetos6ggel 6s a Majorvcilgyi-t6 tertiletdt ttlszelo, a 018/36. hrsz. alatti. vizelvezeto
rirok megjel6l6sii ds a 018/4.hrsz. alalti. vizelvezet<i 6rok megjet6ldsti teri.ileteket
megviisaroljrik. Erre a levdlre kdsziilt egy viilaszlevdl, melyben trij6koztatjuk iiglwdd urat,
2020 jarruitr 9-6n, iigyv6d [r 6s iigyfeleik vdllaljrik. hogy szakhat6srlgi 6lkisfoglakist
k6szitettnek 6s ez az 6llisfoglal6s 2020. riprilis h6nap v6g6ig elk6sziil 6s 6nkorm6nyzatunk
r6sz6re beny jt6sra kertl. Az esetleges 6rtdkesit6sr6l ezutiin ddnthettlnk, azon esetben, hogy
ha a szakhat6siigi 6llisfoglal6s egy6rtelmrien kimondja, hogy a Majorvdlgyi-t6 g6tja alatt
eltertilo lbldtertiletek 6tnedvesed6se. ritl6that6 ittiuitsok nem a Majorvdlg),i-t6 getj6nak
esetleges 6tenged6s6bol szit-mazik. l[etve a mindenkori mez<igazdas6gi mrivel6sre alkalmas
teriiletekre vonatkoz6 irriny6ron dnkorm6nyzatunk nem tudja drtdkesiteni, mivel a kdrd6ses
teriilet a Majorvcilgyi-t6 szerves r6sze lett. Igy val6siigos 6s eszmei drt6ke 6s magasabb.

Siraky Attila polg:irmester: Az elhangzottak alapj rin, k6rem
A testtilet r6szdr6l kdrd6s, 6szrev6tel

A K6pvisel6+estiilet

a

testiilet hatirozat

a napirenddel kapcsolatban nem

t

volt

5 igen szayazalltal elutasitja a v6teli szrind6kot 6s a k<ivetkeziS

hat'rozatot

hozta'.

Cserhrltszentivrin Ktizs6s Onkormin \ZA ta K6 DV isel6-testiilet6nek
4 12020.i.22.\ szimri hatirozata

Cserhiitszentiv6n Kcizs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete,
elutasitja dr. M6ty6s Ldszl6 iigyvdd dltal kiild<rtt megkeres6st.

mely, Ber6nyi Srindor 6s Berdnyi Krisaina iigyl'etei
kdpviselet6ben tett iiraiAnlat tdtelt a Cserhdtszentiviin Kdzdg

Onkormrinyzatrinak tulajdon6ban ldv6 Majorvdlgyit6 teriilet6t
6tszel6, a 018/36. hrsz. alatti. vizelvezet6 6rok megjeldl6sri 6s a
018/4.hrsz. alaui. vizelvezeto rirok megjel6l6sti teriiletek
megvrisarkisrira.

Hatrirido: 6rtelemszerti
Felelos: polg6rmester

r

6.Esl'ebek:
f .iJavaslat a Szen'eze ti

('s

Miikiid6si Szabrilyzat feliilvizsg:ilat:lra

a k6pvisel5-testiilet tagiait (sz6beli elciterjesa6s
jelenleg
-6t m6dositani sziiksd ges ugyanls a
alapjan), hogy az <inkormriLnyzat
ha
di g m6dositani
18.$ (2)-(3) bekezd6s6t hatrilyon kiviil kell helyezni, a (4)
a
Mivel
a
testiilet
osszet6tele
viiltozott,
a
2.
szimt
ftggetek
m6dositds
sziiks6ges.
M{rkus Srindor

jegy..25:

8

vdl t, illetve

az ideiglenes bizottsiig tagjai is m6dosultak. melyet a 3. sz6mt fiiggel6k

Siraky A

lgirmester: Az elhangzottak alapjrin, kdrem a testiilet hatirozatitt.

A testiilet rdszdr5l k

szrev6te I a napirenddel kapcsolatban nem volt.

A Kdpvisel6-testiilet 5 igen

a k<ivetkez6 rendeletet alkotta:

rh{tszen

C

ta

el6-testiilet6nek
te

iinkorm

13.

Cserhritszentivin Ktizs6g 6nkorm:inyzata 6s
Szervezeti 6s
M(ktid6si Szab{lyzatfrr5l 5z616 8/2015.(VI.24.) tinkorm an ti rendelet

$nko

6 d os

itds ri rri I

let a jeg_""z6konvv 3. sz{mri mell6klete

yr

'll"''/

1
AI

Tovribbi k6rd6s
polgirmester

6szrer'6tel vagl' hozz{sz6l{s ncm tdrt6nt, ez6rt
a K6pvisel6-testiilet iil6s6t I l:00 drakor bezirta.

Sirakl' Attila

,,o
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FI
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c
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/
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K.m.f
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arf
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Sirakv Attila

Mrirkus Srindor

polg,iimeste.

.jegyzo

Jegyzokdnyw hitelesitok:

Cservtilgyi
Itdn
k6pvisel<i+estileti tag

X \fos-r.-{-s"-

Y.2i-.* t:,.;-_o.r ,fir_-r, cr-

, , t. -,?r
I
'/OL't'i A -P tta-w..._'
Kabrlcs J6nosn6
k6pviselo-testtileti tag

9

..,'.....
n- ,&, !
Cserhitszcntiv6n Ktizsig Onkornr6nyzata
3066 Cscrh6tszentiv5n. Kossuth utca I
Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32)

3

82-026

e-rnail :ssivan.korjeglzoseg@grnail.com.

Meghiv6

6vi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban foglaltak

Magyarorsz6g helyi dnkomrlnyzatair6l sz6l6 2011.

alapjdn Cserh6tszentivin K6xdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek til6sdt

2020. februrir 13. rrarrifn (

cs

iitti rtti hii n) 10.00

6rira

6sszehivom.

Az tjl6s helve: l(ultinh6z kisteur.re (3066 Cserh6tszentiv5n, I(ossuth utca 31.)

Napircnrli ilvaslat
onkorrn tyzat 2020.6vi k0lts6gvet6s6nek elfogadas6ra
Eloter-ieszt6: Sirakv Attiia polg6rmester

1. Javaslat az

2. Javaslat az dnkorninyzat 2020.6vi Ul6sterv6nek elfogad6s6m

El6teriesa6: Sirak y Attila polg6rrnester
3. Feladatell6t6si szerz6d6s fogorvosi tigyeleti ell6t6sra

Elotedesztti: Siraky Attila polgilmester
4. Ugylendi Bizotts6g eln6k6nek tajdkodatasa a kdpvisel6k vagyonnyilatkozat6val 6s a
kdztartozdsmentes ad6z6i adatbizisba t6rt6nt bejelentkez6ssel kapcsolatban
El6terleszto: Kabecs Jinosnd az il gy,rendi bizottsiLg elndke
5, Berdnyi S6ndor 6s Ber6nyi lGisztina v6teli sz6nd6ka a 018/36hrsz-ri illetve a 018/4 hrsz-6

teriiletckre.
E16telieszt6: S irary- Attila polg5rmester ( z6rt iiles elrendelhet<i )
6. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv k6zremiikrid6s6r'e feltetlen sz6mitok.

Cselh6tszentivSn, 2020. februSr 8

Siraky Atlila sk.
polgermester

JI,ILENLE'l'I iV

Cselhiitszentivdn KOzseg Onkormdnyzata K6pviselo-testtllet6nek
2020. februir 13. napjan megtartott iil6sdr6l

Siralq,

Attila

Balls Istvzin
Baros

Andrds

Erzs6bet

polgiirmester
alpolg6rmester
k6pvisel6

Cservdlgyi Zoltdn Barnabds kipvisel6
Kab6,cs

J6nosn€

k6pvisel6

.tl

*,'.. /.,1.,.. . ..

(otr.c(
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/ -/a

C..,,\,t"of

--1
-/. :

112

)y'/-'ir,/'t

Tanfcskozasi j oeeal meghivottak
Iv{6rkus

Siindor

jegyzb

1.

,A"oL/

erh5tsze ntiv6 n Kozsriq O n korm6 nvzata K6 pviselci,
testi.ilet6nek .......12A20.(......) onkorm6nvzati rendelete
TERVEZET
Cs

C

se rh

6

tsze ntiv i n

kti lts6gvet6s616l

Kozs6g Onkorm6nyzata 2020.

6vi

Cserh5tszentiv6n Kdzseg Onkormdnyzat K6pviselo-testUlete az Alapt6rv6ny 32.cikk
(1) bekezdes f) pontj6ban kapott felhatalmaz6sa alapj6n, a Magyarorszag helyi
6nkornrenyzatokr6l sz6l6 2011.evi CLXXXIX tdrv6ny 10. $-ban meghatdrozott
feladatkoreben eljArva - a kdvetkezoket rendeli el:

A

re

ndelet h at6ly

a

1.S.

"'hat5lya kiterjed

a kepvisel6-testUletre, annak bizotts6gaira, az
dnkormanyzat hivatal6ra, az onkormSnyzat szakfeladataira, korm5nyzati funkci5kra.

A

renUelet

2.S

(1) Az 6llamhdztart6sr6l sz6l6 t6rveny 23$(2) bekezd6se alap.i6n a k6pvisel6testUlet
cimrendet a (2) bekezdese szerint dllapitja meg.
(2) Cserh6tszentivdn Kozs6g Onkorm6nyzata, 6s a Cserh6tszentiv6ni K6rzeti
Eg6szsegiigyi Szolg6lat on6l16 cimet alkot.

Az Onkorm6nyzat kcilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai.
3.S.

(1) A K6pvisel6testulet az Onkormdnyzal2O20. evi k0lts6gvet6s6t
46.01 1 ezdr forint bevetellel
46.01 1.ezer forint kiad6ssal

Ezen belUl m(k6d6si celu kiad6s osszesen

:

25.921 e FI
12.702 e Fl

a)'

a szem6lyi juttat6sokat

b)

munkaad6kat terhel6 jSrulekokat

2.138 e Ft

c)

a dologi kiad6sokat

7.313 e Ft

d)

mLikod6sre 6tadott p6nzeszkozoket

e)

Szoci6lis c6hi t6mogatds

D

Allamheztart6son beltili megel6legez6s visszafizet6se

3.000e Ft
400 e Ft
768 e Ft

)
20.090 e Ft

Felhalmoz6si kiaddsokat osszesen:

a)
b)

450 e Ft

Beruhdz6rs

19.640 e Ft

Fel0jit6s

MLikdd6si bev6teleket:

?5.921 e Ft

Felhalmozdsi bev6teleket.

20.090 e Ft

Osszegben Sllapitja meg.

.

Az onkorminYzat bev6telei
4.$.

Az 6nkorm6nyzaf 202A. evi kolts69vet6si bev6teleinek forrSsonk6nti r6szletez6s6t a
2. mel16klet tart almazza.

Az 6nkorminyzat kiadf sai

('1

r, " '''
) Az onkorm Anyzal2020.

5's'
evi kdlts6gvet6s6nek kiad6salt kiemelt eloirSnyzatonk6nt

a

3. mell6klet tarlalmazza.

(2) M6trasz6losi Koz6s Onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez
hozz€$rulAs

meg 5l

la pod6s sze ri nt havonta t6rte

n

i

a

k.

Tartal6k
6.S.

Onkorm6nyzai 2020.evre a hi6ny 6sszeg6re val6 tekintettel meg6llapitott
6ltal6nos tartal6ka: 1Ft, a 2O20. evre megdllapltott c6ltartal6k 0Ft.

Az

Tdbb6ves kihat6ssal jA16 feladatok
7.S.

A

kepviselo{est0let a . t6bb6ves kihatdssal j6ro feladatok eloirdnyzatait eves

bontAsban a 5. melleklet szerint fogadja el.

L6tszimkeret
8.S.

('l) A k6pvisel6testUlet az 6nkormanyzat eftd enged6lyezett l6tszamkeretet 3 f6ben
6llapitja meg.

l
(3) A kepviselotestU let az onkormdnyzat k6zfoglalkoztaiottak l6tsz6mdt 1 foben
Sllapitja meg.

Kcizvetett tAmogat6sok
e.s.

A k6pvisel6test0let a kdzvetett t6mogat6sok, azok jellege, m6rt6ke, 6sszege, illetoleg
kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. mell6klet szerint hagyja jov6.
EI6i 16nyzat felhaszn5l5si

[itemterv

10.s.

A

k6pvisel5testirlet az el6ir6nyzat felhaszn6l6si Utemteret

hagyja jove

'. , ''

a 6. melleklet

szerint

Forrishiiny 6s finansziroz6sinak m6dja
11.s.

(1) A m(kodesi bev6telek-kiaddsok 6vkozben ad6d6 hi5ny6t, likviditAsi foly6sz6mla
hitel felvetelevel kiv6nja finanszirozni

(2) A k6pviselotest0let felhatalmazza a polg6rmeslert, hogy az (1) bekezdesben
foglalt forrdshi6ny finansziroz6sdra tegye meg a szilks6ges int6zked6seket:

a) A beveteli hAtralekok azonnali marad6ktalan behajt6sa
b) A,, Helyi onkorm6nyzatok rendkivUli t6mogat6sa" pttlyAzal

c)

beny0jtdsa

Pdly6zatok sz6lesk6rfi kihaszn6l6sa minden tertjleten

d) A k6ltsegvet6sben megtervezett, de nem k6telez6 feladatok finanszlroz6s6t
idoa16nyosan a p6nztigyi lehet6s6gek fUggvenyeben kell biztositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkdz beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok
megkeres6se

f)

Atgondolt, szigorf takar6kos gazd6lkod6s szUks6ges minden terUleten (vil6gitiis,
telefon, vizdij)

(3) Hitel felv6tel6r6l vagy a koltsegvet6s 6tdolgozds6r6l a Kepvisel6testUlet szUkseg
szerint kUlon d0nt.

A 2020. 6vi k<ilts6gvet6s v6g rehajtds6 nak szabelyai
12.$.

(1) A kdltsegvet6s gazd6lkod6sdnak biztons6gS6rt a k5pvisel6-testlllet, az
onkormdnyzati szintU kdlts6gvet6s v6grehajt5s66rt a polgermester, a
konywezet6ssel kapcsolatos feladatok ell5t6sd6rt a jegyzl a felel6s.
(2) Az onkormAnyzat 6s kolts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si el6irAnyzalai
6v kozben megvdltoztathat6ak.

4

(3) A polgarmester az eloir6nyzat-vdltoztatdst a k6pvisel6-testu let eleterjeszti a
zhrsz6maddsi rendelet-tervezet kepviselo-testulet el6 terjeszt6set k6zvetlenuI
megel6z6en.

(4)

Az Onkorm6nyzat a rdsz1re biztositott koltsegvetesi el6ir6nyzaton belijl
szigorri, takar6kos gazddrlkod6st kotelesek folytatni. !nnek 6rdekeben

*
a

beszerz6sek, kiflzetesek 6s megrendel6sek elott a polg6rmesterrel minden esetben
egyeztetni szuks6ges.

(5) A

polgSrmester 100.000 Ft feletti kotelezettsegv6llal5st csak a
K6pvisel6testr-ilet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kivdve a pAlydzati 6nr6szre
vonatkoz6 kotelezettsegv6llalSst.

(6)

A finansziroz5st az aldbbi rangsor szerint kell teljeslteni:
a) munkab6rek biztosit6sa

b) szoci5lis torv6nybSl ered6 rendszeres fizet6si k6telezetts6gek
teljesitese

c) int6zm6nyek m(kodtet6sehez az energiaell6t6s, k6zmildij, telefondij

r

(5)

kifizet6se
p) 'bAV6b m[ikddesi kiad6sok

0labb feladat vSllal5sdra csak rendkiv0li esetben kerillhet sor a testiilet k0l6n
ddnt6se alapj5n a v6grehajtiishoz sziiks69es forr6s biztosit6s6val.

(6) A KepviseiS-testtllet a koztisztviselok

r6sz6re

a

2020. evi k<)lts6gvet6sr6l

sz6l6 2019. evi LXXI. torv6ny 58.$ szerint az illetmSnyalap osszeg5t 38.650 Ft-ban, a
cafet6ria juttat6s 6ves brutt6 6sszeg6t 200.000 Ft dsszegben hat6rozza meg.
13.S.

Az OnkormAnyzat kolts6gvetese az al6bbi mell6kleteket lartdlmazza:
1
1la, 1lb szdm0 mell6klet: Az Onkorm6nyzat p6nzalapj5nak m6riege
2. Zla,2lb szim0 melleklet: Az Onkorm5nyzat bev6teli el6ir6nyzata
3. szdmI mell6klet: kormAnyzati funkci6k p6nzforgalma
4. szdmI mell6klet: Fejleszt6si kiadAsok

.

5. sz6md mell6klet: Tdj6koztato az Qhkorm6nyzat ad6ss6gszolg6lat5nak
6.

7.

alakulds616l
sz6m 0 mel l6klet: Az 6 n ko rm Snyzat el6irAnyzat-fel haszn6lds i Utemterve
sz{mt mell6klet : az onkorm6nyzat k6zvetett t6mogat6sai

Zii16 rendelkez6sek
14.S.

E rendelet 2020

-5n I6p hat:ilyba azzal, hogy rendelkezeseit 2020. janudr

kell alkalmazni.
CserhStszentivAn, 2020.

Siraky Attila
polg5rmester

IVldrkus S6ndor

jegyz6

.1-jet6l

Cs

erh 6tszen tivri n Kiizs6g

6nkorminvzata K6Dvisel6-testiilet6nek

112020.(II.13 ) tinkorm{ nvzati rendeletc
Cserh{tszentiv{n Kiizs6g Onkorm:lnyz ata 2020, 6vi ktilts 6 gvet6s6r6

I

Cserbdtszentiv6n Kdzs6g Onkormanyzat Kdpvisel6{esttilete az Alaptorvduy 32.cil<t (1)
bekezd6s fl pontj6ban kapott felhatalmazdsa alapj;ln, a Magyaromz6g heiyi
dnkorm6nyzatokr6l s2616 2011.6vi CLX)XIX tdrv6ny 10, $-ban meghatarozott
feladatkor6ben eijarva

-

a kovetkez6ket

rendeli el:

A rendelet hatfly

a

1.$.

A

rendelet hatrilya kiterjed a k6pvise16-testiiietre, annak bizotts6gaila, az onlcorm6nyzat
hivatalara, az onkorm6nyzat szakfeladatair4 korm:inyzati fimkci6kra.
2.$
(1) Az 611amh6ztar1asr61 sz6l6 torv6ny 23 $(2) bekezd6se alapj an a kdpviseldtestiilet
cimrendet a (2) bekezd6se szerint ailapitja meg.
(2) Cserhdtszentivrin Kdzs6g Onkonn6nyzata, es a Cserhatszentivani Kdrzeti
Eg6szsdgtigyi Szolg6lat 6nri116 cimet a1kot.

Az OnkormSnyzat kiilts6gvet6se bev6telei

6s

kiatllsai.

3.S.

(1) A K6pviselotestiilet az )nkormitnyzat 2020. 6vi kolts6gvetds6t
46.011 ezer forint bev6tellel
46.0 1 1.ezer forint kiadassal
25.921 eEt
Ezen behil mirk6d6si c6hi kiadds osszesen :
a)
72.102 eFt
a szem6lyi j uttat6sokat
2.138 e Ft
b)
munkaad6kat terhel6 .j 6rul6kokat
7.313 e Ft
c)
a dologi kiadrisokat
d)
3.000e Ft
milkdddsre dtadott p6nzeszkdz6ket
400
gat6s
e Ft
e)
cdlir
t6mo
is
.Szociiil
768 e Ft
f) Allamhdztart6son beliili megel6legez6s visszafizetdse

20.090 e Ft
450 e Ft
19.640 e Ft
25.92]. eFt
20.090 e Ft

Felhalmoz6si kiadiisokat Ssszesen
a) Beruhdz6s
b) Fehijit6s
Mfrkddesi bev6teleket:
Felhalrnozdsi bevdteleket:
Osszegben allapitja meg.

Az 0nkormrinyzat bev6telei
4.$.

Az onkolmrinyzat

2020
me116kiet tartaimazza.

6vi k6ltsdgvet6si bev6teleinel< fondsonk6nti r€szletezesel a

2

Az tinkormfnyzat kiad6sai
s.$.
(1) Az 6d<ormary zat 2020. dvi k61ts€gvet6sdnek kiad6sait kiemelt eloir6nlzatonl<6nt a

3. mell6klet tut2'knazza.

(2) Mritrasz6l6si K6z6s 0d<orm6nyzati Hivatal tekintetdben, a kdlts6gekhez a +;lczzdj ntlas
me96llapodds szerint havonta t6fi 6nik.

Tartal6k
6.$.

Onkorminy zal 2020.€we a hi6ny tisszeg6r-e vai6 teltintettel meg6liapiiott 61ta16nos
tar1al6ka: 0Ft, a 2020. 6vre megdllapitott c61tar1al6k 0Ft.

Az

Ttibb6r,es l<ihatissal j:i16 feladatok
7.$.

A k6pvisel6testulet a t<ibb6ves kihat6ssal jar6 feladatok el6ir6nyzatait

6ves bont6sban a 5.

melldklet szerht fogadj a e1.

L6tszimkeret
8.$.
(1.)

A h6pvisel6testiilet az 6nkorm6:ryzat

61ta1

enged6lyezett l6tszamksretet 3 f6ben 61lapitj a

meg.

(3) A k6pvisei6testiilet az dnkormrinyzat kdzioglalkoztatottak l6tszrimdt 1 lSben 6llapitja
meg.

Ktlzvetett t{mo gat:isoh
e.$.

A

a hdzvetett t6mogat6soJq

azok je11ege, m6r16ke, osszege, illet6leg
kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezettsdggel a 7. mell6klet szednt hagyja j6v6.
k6pvisel6testiilet

ElSir:inyzat felhaszn{lrsi iitemterv
10.$.

A lrepvisei<i-testiilel az elliinyzat felhasznalasi iitemteret a 6. me116k1et szelint hagyjaj6v6.
Forr:ishi:iny 6s finanszirozis{nak mridja
11.$.

(1) A mukdd6si bevdtelek-kiad6sok 6vkdzben ad6d6 hi6nyrit, 1ik-,,iditasi
lelveteldvel krvdnja fu

(2)

an

fo1y6sz6m1a

hitel

szu'ozru

A

k6pvise16-testiilet felhatalmazza" a polg6rmestert, hogy az (1) bekezddsben foglaLt
fon6shi6ny finansziroz6sala tegye meg a sziiks6ges int6zkeddseket:

a) A bev6teli h6tra1€kok azormali

maladdktalan behajtdsa

b) A ,, Hely.r rinkorm6nyzatok rendkiviili trimogat{sa" piJyiaat benyrijtdsa
c) P6lyazatok szdleskdril kihaszn6l6sa minden tertileten
d) A kdltsdgvetdsben megtewezett, de nem irdtelez6 fe.ladatok finanszirozfs6t
a

idoar6nyosan

p6nziigyi lehet5s6gek fiiggv6ny6ben kell biztositad.

e)

Anyag 6s targyi eszkdz beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszelz6si fou6sok megkeres6se

fl

Atgondolt, szigoru takar6kos gazd6lkod6s sziiksdges rninden tenLleten (vil6gitas. telefon.
vizdii)

(3) Hitei tbivdtel6r'61 vagy a koltsdgvetds 6tdoigoz6s6r61 a K6pviselo-test'ii1e1 sztihs6g szerial
ku1t)n donl-

A 2020. 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtrisinak szab6lyai
12.S.

(i) A kdltsdgvetds

gazdrilkodeisdnak biztons6g66n a k6pvise16-testiilet, az dnkormdnyzati
szintii kolts6gvet6s v6$ehajtes66rt a poig6rmestel, a kony'wezetdssel kapcsolatos feladatok
diletasa€rt a" jegtz6 a fele16s.

(2) Az cinkomanyzat 6s kdltsegvet6si szeruei beveteli 6s kiadrisi el6irinyzatai 6v krizben
megv6itoztathat6ak.
(3) A polgdrmester az elltritnyzat-v6itoztat6st a k6pvise16-testiiiet el6tedeszti a zarsz6mad6si
rendelet-tervezet kdpvisel6testiilet eid terjeszt6s6t kbzvetlenril megel6z6en.

(4) Az Onkormrinyzat a r€sz6re biztositott kriitsegvet6si elSir6nyzaton beltil - szigoru,
takar6kos gazdalkod6st ktjtelesek folytatni. Erurek 6rdek6ben a beszerzdsek, kifizet€sek 6s
megrendeldsek elott a polg6rmeslen'e{ minden esetben egyeztetni sztiks6ges.
(5)

A poigArmester 100.000 Ft feletti kdtelezetts6gvrillal6st csak a K6pviselotestiilet 6ital
egyeztetett feladatra tehet. Kivdve a pdlyazati dlrdszre vonatkoz6 kdte1ezetts6gv6l1al6st.

(6)

A finansziroz6st az alitbbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) mun-iiab6rek biztositisa
b) szoci6lis tdrvenyb6i ered5 rendszeres fizat6si kdtelezetts6gek teljesitese
c) int6zndnyek mrikddletds6hez az energiaell6tils, krizmridij, telelondij kifizet6se
d) egy6b mtlkod6si kiadrisok

(5)
Ja bb feladat v611al6s6ra csak rendlciviili esetben kertiliret sor a testiilet
alapjan a vdgr ehajt6shoz sziiks6ges fon6s biztositis6val.

ktkh

riontdse

(6)

A I(6pvise16-testiilet a kdztisztvisel6k r6sz6re a.2020. 6vi k6lts6gvetdsr6l szcl6 2019.
6vi LXXI. tdrvdny 58.$ szeijl:t M i11etm6nya1ap dsszegdt 38.650 Ftban, a cafet6ria juttatds
6ves brntt6 <isszeg6t 200.000 Ft dsszegben hat Lrozza meg.

13.$.

Az Onkormiinyzat kdltsdgvet6se az allbbi meli6kieteket tart almazza:
1,1a. llb sz6mu melldklet: Az Onkormanyzat p6nzalapj6nak m6rlege
2. 2la,Zlb sz6mri mell6klet: Az Onkorm6nyzat bev6teli el6iuinyzata
3. sz6mri mell6klet: korm6nyzati furkci6k pinzforgalma
4. szirnt mei16k1et: Fej lesztdsi kiadrisok

l.

5.

szdmt melldklet: T6j6koztat6 az Onkorm6nyzat ad6ss6gszolgrilatrinak alalcul6sdr6l
6. szdmir mell6klet: Az 6nJ<orm6nyzal ellirinyzat'feihaszn6lasi iitemterve
7. szrimir me116klet : az olkormdnyzat kdzvetett t6mogatasai

Z{16 rendell<ezdsek
14.$.
E rendelet 2020.feblu6r' 14-6n lep

hatiiyba azzal, hogy rendelkez6seit 2020, janu6r

1-j6to1

alkalmazni.

Kelt: Matrasz6l6s, 2020. februAr

13
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Markus S6ndor
jegyz6

).

1+

t\
^qi

+

ilal<v

A

poig6rmester

Ztuaddk:

A rendeletet

a

krjvetkez6 napon kihirdettem.

Kelt: Miitrasz6los, 2020 februar' 14

a

if

0uk

)
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a,* r' ."fl

C/, t-'Mrhkus Sdndor
jegyzb

kell

l

sz.mell6klet

2020.6vi kv-i rendelethez

Cserh 1tszen tiv a n Ktizs6g
2020.evi merleg

i

6 n ko rm

6

nyzat
Ezer Ft-ban

Megnevez6s

2020.evi
eloiranyzat

BE

TELEK

tr/ltik6d6si bev6telek
T6mogat6sok
Felhalmoz6si es tokejelj.bev.
Temogatasert- bev6lelek
V6glegesen 6tvett p6nzeszk.
Hitel
P6nzforgalom nelk. bev6telek

77685

2603
19700
1500

21677

Bev6telek cisszesen

77645

KIADASOK

77685

IMfik6d6si kiaddsok
Szemelyi jultatAs
Munkaadot terhel6 j6r.
Dologi
Egy6b tem.p6nz6tad.
Ebb6l:Szocidlis cel[ j.
Medgel6legez6s v.f
Letszdm

56732

Felhalmoz6si kiad5sok
J5rda fel0jitdsa
Ut feltjit5sa
Ki6rt6kr:1 targyi eszkdzok besz
Kult0rhAz felujit6sa
EU Nagyertekil tdrrgyi eszk.b

Kiad6sok <isszesen

35576
5392
11996
3000
400
768
7

20953
2053
17

587

450
863

77685

'1la.sz. meil€klet
2020.5vi kv-i rendelethez

Cserhatszentivan Kdzs6gi Onkormdnyzat

mfik6ddsim1rleg
2020.6vi
Ezer Ft ban

Megnevez6s

2020.evi
eloiranyzat

x6ielez6

FELADAToK

tuUx6orst

BEVETELE

OnkormSnyzatok mfi kod.bev6tele
M(kdd6si c6[i tdmogat5s
Temogatas6rtekil m(k. bev6tel
TSmogatds6rt6kii felhalmozdrsi b
V6glegesen 6tvett m(k penz
P6nzforgalom nelk. bev6telek
Felhalmozdsi 6s t6ke jelleg( bev6t

21327

609
16600

1282
]

JJO

'1500

u'

t
0HxEur vAlLnLT FELADAToK

4594

MOKODESI BEVETELE

Onkorm5nyzatok m(kOd.bev6tele
Milkodesi c6lU temogat6s
Temogates6rt6kli m(kod6si bev
Mfi kcid6si bev6t. Osszesen

3100
1494
25921

KOTELEZO FELADATOK
MUK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad5t terhel6 j6rul6k
Dologi
Egy6b tAmogatds p6nz6tad6s
Allamhaztartason belUli megl
L6tszdm

oNKENT VALLALT FELADAToK
MUKoDESI KIADASA
Szemelyi juttatas
Jnrul6k
Dologi
Letszam
Mfi

k6d6si kiad6sok <isszesen

21327

9686
1610
OZOJ

3000
768

4594
3016
5?8
1050
1

25921

1lb.sz. melleklet
2020.6vi kv-i rendelethez

Cserhdtszenivan Kdzsdgi Onkormanyzat
felhalmozdsi merleg
2020.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevezes

2020.ev1

elolranyzat

KOTELEZ6 FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE
E1626 evi p6nzmaradv. Felh.r6sze

16677

Fejleszt6si c6l0 t6mogatds
Felhalm.6s t6kejell.bevetelek
TSmogat5s6rt.felh. bevet
Felhalmoz6si c6lra Stvett
p6nzforgalom nelkirli bev6telek

3413

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMbZASI BEVETELE
Temoqateserlekri felhalm. bev
Felhalm. 5s t6kejell.bev6telek
P€nzfogalom n6lkuli bevetelek
Felhalm. Bev6telek 6sszesen

20090

KOTELEZO FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

20090

Jerda felUjitasa

2053

0t feu;itesa
Ki6rt6k( t6rgyi eszk6z besz
Kulturhez fel(jitdsa

17 587

450

6NKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

Felhalm. Kiadisok 6sszesen

20090

1lc.sz. me leklet 1 .oldal
Cs

crhAtszentivin i Korzeti Egeszs6gtigyi Szolgalat
2020- 6vi ntiikddesi nterlcg
Ezer Ft-ban

N4egnevezes

2020.6vi
el6iranyzai

Telj.%-a

[/UK. BEV TELEK
M0kod.bevetele
It/ (kod6si c6lti t:imogatds
Tdmogat6s6rtekU m(k.bevet.
Mfi kodesi c.p6nzeszkoz Stv6tel

500

26174

Iril(kod6si c. Hitel felv6tel
eenzmaradvdpVj.

j

5000

Kiegyenlit6, fiigg6, affut6 bev6telek

Bev6telck <isszcsen

3167 4

IViUK. KIAD SOK
Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhe16 jdru16kok

22874

Dologi
Egy6b t6mogatSs, p6nziitad6s
Hitel tdrleszt6s

.4683

3254

Kiegyenlito, f0gg6, 6tfut6 kiades
L6tsz6m

Nagy6rt6kil t6rgyi eszkdz
KiadSsok <isszesen

863
3167 4

1/c sz.melleklet 2.o

Cserhitszentiv6ni Krirzeti Eg6szs6grigyi Szolg6lat
2020.6vi Bev6te lei 6s Kiad6sai
tzer

Ft-ban

BEVETELEK:
OEP t6rnogatas sze126des szerint:

20353

OEP tAmogatas j6vedelenr kieg6szit6s

5821

EgeszsagUgyi szolg5ltatirsok bev6tele:

500

tlozo evr penzmaradvany:
Bev6telek Ssszesen:

KIADASOK:

1

l,r

r,,

31674

'

Brutt6 ber:

22424
450

Caffet6ria
J

5000

arul6kok

Szem6lyi juttatesok 6s

jirul6kok 6ssz.:

Gy6gyszer
Konyv, foly6irat
lrodaszr, nyomtafueny
Uzemanyag
Kisert6kii 6rgyi eszkoz
Egyeb anyag

Telefondij, internet
Aramdij
Vizd ij

Karbantartas
Biztositas
Belfoldi kik0!det6s
Szakmai szolgeltates
Egyeb szobaltates

26128

100
100
50
300

400

200
300
600
50

300
400

400
300
200

ATA
Egy6b dologi

Dologi kiad6sok 6sszesen:
Nagyeftek0 targyi eszkozok
AFA

Kiad6sok dsszesen:

200
4i] dJ

680

5546

2.s2. melleklet

2020.evi kv-i rendelethez

1tszentiv 6n K6zs6g i
2020.6vi bev6telek
Cs

e

On

rh

Megnevezes

2020.evi
el6irenyzat

I

1.lnt6zm6nyi m0kod6si bev6telek
'195

ldegenforgalml ad6
Kommun6lis ad6

730

650

Gepjarm(ad6
Lakber
P Birseg,p6tlek, egy6b 9qj,bgv.-_

1575

2. Kozhatlami bev6telek

Miikod6si bev6telek <isszesen

2103

Teleprilesi Onkorm Tdmogat6sa
Egyes Jovp tem kldE
A telep.d.szdc,'gyj.6s gy.6tk f.t6m
K6nyvtAr tamogat6sa
Kdzpontositott m(k.c.t6m
Felhalmozasi celU tAmogatas
Normativ kdtott temogatAs
M0k0d6kepess6g megorz.sz. kieg.t5m

9651

Il.T6mogat5sok iisszesen
Ill.Felhalm.6s t6kejell. bev6telek

19700

l.

7749
1800

500

1500

1282

Tamogausert6kU m0k6d6si bevetelek

Ebb6l:

0nkormt6letvett

214

Egyeb etvett

1068

Tamogat6sedek( felhalmozasi bev6telek

lV.Tamogates6 rt6k[ bev6t.6ssz.
Mrlkodesi c6lf atvetel ellam. kivul16l

47
6

49

031

Felhalm.celu atv6lel 6llamh.kivul16l

V.V6glegesen atvett p6nz dssz.
Vl.Tdmog.kolcsiintik visszat6rti
MUkodesi celt hitel felv6tel

l.

Felhalm.celu hitel felvetel

Vll. Hitelek
Vll l.P6nforg.n6lkiili bev6tel
lX. Kiegyen l. ftigg6, 6tf.bev6'tet

16677

BEVETELEK OSSZESEN

46011

ko rm

6n

yzat

Za mell Cserhatszentiv6n Kdzseg Onkormenyzat 2020.6vi kdltsegvet6sr6l szol6

2O2O.evi rendelethez

CSERHATSZENIIVAN K6ZSEGI o II roRuAr'Iyznr

NoRMATiv rAruoe

nrAsox

2020.6vi

Ft-ban

AIIami t6mogatds jogcimei

L

l

osszeg

Jogcimhez kapcsolodo kiegeszit6s

ZoldterU let-g azdalkodassl kapcsolatos f eladat ellat.tAmo.

1421280

Kozvilagitas fennlartAsanak tamogat6sa

1

152000

i

Kdztemet6 fenntartesaval kapcsolatos feladatok tamogatesa

'100000

Kozutak fenntartas6nak tamogatesa

951 130

Egy6b kotelez6 onkormanyzati feladatok temogatasa

5000000

Raszoru169yermekek szunidei 6tkeztet6se

723A0

Udu16helyi feladatok temogatAsa

A telep0l6si 6nkormenyzatok szocielis feladatainak egy,tem

Polgarmesteri illetmeny te

atas

1468646

954500

Falugondnoki szolgAltat4s

4250000

Helyi kozm0vel6d6si feladatok

1800000

Hezi segitsegnyUjtas szocielis segit6s

H6zi s

its6g

U

tas szeme

ndoz6s

Normat[v tamogatdsok tisszescn

50000

1980000

19199856

Zb.sz. melleklet
2020.evi kv-i rendelethez
C

se rh atsze nt iv 6 n Kdzseg

i

On

ko rm

dnyzat

2020. evi sajat bevetelei
Ezer'Ft-ban

Megnevez6s

2020.evi
eloiranyzat

Szslsalle1as!!
Szemeteszsek elades
Berleti drj bevetel
lskolasgyermekek sz6llit6sa
Berleti dii

Lakber
Tovabb szamlSzas

1,,

80

100
48
300

Eqveb saiatos bevetel

AFA bevetelek, visszat6rii16sek
Kamatbev6telek

lnt6ztn6nyi

m fi

k,bev.dsszesen

lngatlan elad6s
ERV
PenzUgyi befektet6sek bevetele

1500

Felhalmoz6si 6s tcikej.bev.6ssz

1500

3.s2. melleklet

2020.cvi kotsegvetest rendetethe:

Cserhatszentiv4n Kozseg Onkormanyzata
2020. 6vi mAkdd1si kiad1sai

Megnevezes

2020.evi
el6iranyzat

- Nem vesz6lyes(telep)hullad6k vegyes(Om lesztettg

1

64

begyfijt€se, szellitasa, atrakasa
2. Zoldterulet

,t

3. Kozutak, hidak,alagutak ozem.fennt

4.

421
951

OnkormSnyzati vagyonnal kapcsolatos f .eltatesa

5. OnkormAnyzatok es onkormanyzati hivatalok
jogalkot6 6s 6ltalanos igazgatesi tev6kenysege

7464

Szemelyi

5377

Munkaa'd6i jeru16k

941
I t40

Dologi

Atadott penz
L6tszam

1

6. Kozvilag itas

1',152

7. Veros-6s kozseggazdalkoddsi szolg

Ebb6t:
Szem6lyi juttatas
Munkaad6i i6rul6k
Dologi
Atiag letszem

90

90

K6zm[ivel6d6s kozdssegi es tesadalmi r6szv.fejl

542

9. Ar es belvlzvedelemmel osszefiiggd tev6kenyseg

127

8.

1

0. Szocialis etkcztetes

1

1.Egy6b onkormiinyzati seg6ly

2. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgaltates
Ebb6l:szemelyi juttates
Munkaad6i jdru16k
Dologi
Atlagletszem

500

4594

1

1 3. Hosszabb id6tartamU kozfoglalkoztatas
Ebb6l:szemelyi juttatas
Munkaad6i jarul6k
Dologi
Atlagletsz6m

3016
528
1050
1

1191
978
B6
1

2.oldal

Megnevztits

2020.dvi
eloiranyzat

1

4.

Konyvtari szolgAltatasok
bdr
.iarul6k
Dologi

808
360

63
385

L6tszam

1

5.

'100

Koztemet6-fenntades 6s m(kodes

3529

16.Hazi segitseg nyujtas

Ebb6l Ber
,vlunkaadoi jaru16k

2971
520

Dologi
Letsz6m

l T.T,mogatasi c6lt finanszlrozSsi kiadas
Ebb6l:Atadott penz
1

1

2400
2404

8. lnt6zmenyen kiv0li gyermeketkeztet6s

'19.

0nkorm elszam kp kv szerwel

768

20. Telepulesfejleszt6si projektek

120

21. Civil szervezetek tamogatasa

100

Miiktid6si kiadasok tisszesen
Ebb6I:

Szem6lyi juttatas
Munkaad6t terhel6 jeru16k

Dologi
Egy6b timogat6s p6nzit
Ebb5l: Szociilis c6lU temogatas
Allamhaztartason beliili megel visszaf.
Atlagl6tszAm:

?5921

12742
2'138

7313
3000
400
768
4

4.sz.melleklei
2020.6vi kv-i rendelethez
Cserhetszentivan K0zs6gi onkormanyzat

felhalmozasi kiaddsok
2020.6vi bev6telek

Megnevez6s

2020.6vi
elciir5nyzat

Beruhizisok

Egyeb targyi eszkozdk beszezose
Afa

1.

450

354
96

"

Feldiit6sok
Jerda felUjitdsa

19640
1617

436
Ut fel{jit5sa
efa

13848

Eqv6b felhalmozasi kiadesok
Ebb6t:

Int6zm6nynek atadott

Vizmfinek atadott

Felhalmozisi kiadisok osszesen

20090

5. sz6n.rri me116klet
2020. {vr lw-i rendelethez

Cscrh:itszentiv6n 6nkormdn;,zat liltal nyfjtott ktizvetett timogat{soh

ezer forintban
Bev6teli jogcim

M6r't6]ie

I(edvezm6nyeh

szim

(%)

1

3

tisszege
4

Sor-

i
2.

Ell6tottal{ t6ritdsi dijanak elenged6se

0

0

0

0

Kommuniilis ad6b6l biaositott kedvezmeny,
r4entess6g

3

4

Ideginforgalmi

ad6b6l
hedvean6try, mentess6g

biaositott

G6pj6rmiiad6b6l biztositott kedvean6ny,
mentess6g

5

Helyis6gek hasznosit6sa utiln kedvezm6ny,
mentess6g

6.

Egy6b kedvezm6ny

7

Osszesen

6.s2. melleklet

6.szem(l melleklet

Cserh{tszentir'6n 6nk,rm{nyz at 2020.6t,i ht ts6gvet6s6ben tcrvezett
ttibb6r.cs
kihatrissal jf 16 diint6seh 6s adr5ss{g {llomriny{nak alal<ul:isa
(fldalok E.Fl-ban)

Megrevczds

Osszescn

E16irdnl z. 6r,cs borrtri,sban

I
Felhalmoz6
si cdl[ hitel

2020

II

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

()

0

0

0

0

0

0

Kdzkincs
Penzugyi

lizing
Milkt

d6si

cdlt hitel
Ebbtll:
Tdke
Kamat
I"clhalmozil
sl

cdlir hitel

Osszesen
0

CSERHATSZENTTVAN KOZStr,(] PoL(;ARPIES.I. ERE

JAYASLAT
Cserhitszentivin Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6neh
2020. 6vi iil6sterv6re

K6sziilt: Cserhritszentivrin Ktizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6testiilet6nek 2020. febru61 13.-i iil6s6re

Tisztell

A

l( 6pv

is

r:lii-tcstti lct

I

201l 6vi CI,XXXIX, tOl./dny 44.S Cltelm6ben a helyi
letei, igy Cserhdtszentivdft Kdzsdg 6nktirrndnyzata Kdpvis€lo-restiilete is -

Magyarorsziig helyi 6nkom6ryzatair'61 sz6lo

6nkormi yzarok

kdpv iselo-testt

de

dvente legal6bb hat alkalornmal uldsezik.
segltsdgdvel nern csupdn a kdpviseld-testtilet[ek ds hivatal6nak
hanem
az - a kdzzdl,erclevel - a polg6rok sz6mdra is :itl6that6bbe
Iesz tervezhet6bb az dnkonniAnyzati munka,

sziikseg szerjnt,

A Kdpvisel6-testulet 2020. ,vi munkatervdnek
vrilik.

Jelcn munkatelv tartalnlazza tobbek kozdtt azon napirendi tdmek megtd8yal6siit, melyeket az dnkorrndnyzati
tdNCny ds egydb hatrilyos jogszab6lyok vagy a testtilet korabbi ddntesei el6imak.
A konkret napirerdi pontok elott (a minden r€ndes munkatilesen megt6rgyaland6 besz6mol6n tril) azon
ternak6rbket is jeleztem, melyek ugyan restiileti dotrtest igdnyclnek, de megtdrgyaldsuk id6ponthoz annak
jellege, illetve jogszabalyi vAltozasokbdl ered<ien - mdg nem kdthet6.
A munlaplogram teljcssdge drdekiben az eliiterjesddsben szelepeltettem a 2020. ivben m6r megtanoft, illetve
jelen iilisen t6rgyalandd temAkat is,
Feutiek aiapj6n kdren a Kdpvisel6-testiiletet az el6terjesztds megtalgyal6siira - amennyiben tov6bbi javaslataik
vannak az ez dvi muokaplogram vonatkoziisdban, irgy annak megtdtelire , majd a kdvelkez6 hatdrozati javaslat
ellb gad6s 6ra:

Kdpviselo-testulet rendes 0ldseinck kezddsi id6ponda a meghatdrozott iildsnapokon

ora

IIA,TAROZATI JAVASLAT
Cserh6tszentivfr n Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pyiselGtcstiilet6nek
2020. 6vi iil&terv6re

l.

CserhdtszentivAn Kdzsdg 6nkor:ndnyzata Kdpvisel6-testiilete 2020. €vre sz6l6 munkalelv6t a melldklet
szerinti tartalommal 6llapitja meg. A testolet felked az drintett napirendek el6terjesztoit, illetve a tdm6k
el6kdszitdsevel megbizott felel6siiket, hogy a testtilet ez dvre sz6l6 munkaprogramja sikeres
megvalosit6sa drdekdben az Uldstewben foglaltakat tekintsCk magukla nizve ktitelez6nek.

2.

Hataridd: az eloterjesztdsek jegyzo reszdre ttirtdn6 leadiisAra:

a

tervezett iilds napj6t6l yisszaszarnolt 10.

napig.
Felel6s: napirendek el6terjeszt6i, illetve a tdm6k el6kdszlt€sdvel megbizottak

3. A kdpvisel6-testulet

felkdri a polgdrmestefi {is a jegyzdt, hogy az 0ldsterv hat6lyosulds6t kisdrjdk
figyeiemmel, szUksdg szerint tegyenek javaslatot annak modositdsdra, tov6bbri az el6re nem teryezhet6,
ddntdst igenylti javaslatokat terjesszek a testiilet el6.
Hat6rid6: drtelemszerii

Felel6s:

Siralcy

Attila polgArmester

M6rkus Srlndot jegyz6

4. A

testtilet

felk'ri az jsgyzdt, hogy az iildstelvet az el6tedesztdsdrl iblel6sirk,

tovdbb6

el6k6szitdsdvel megbizottak rdszdre kiildje meg.
Hatiirid6 : dltelemszerff
FelelSs: Mdrkus S6ndor jegyz6
Cserhetszentivan, 2020. febru6r 8..

Sirakv Attila sk.
polg6rmester

Mdrkus S6ndor sk.
jegyzb

a

tema

A, .....12020.(ll.

1

3.) sz. hatdrozat lnelleklere

(lsr:rhritszcntivin I(iizs69 Onhornrirryzittt I(6pYisel6-test tilet6n

c

l(

2020. 6\,i iil6s(crvc

A testiil€t minden rcndcs munl(atles6n megtfrgyalja:
EIs6 napirendi pontkert a ,,Beszfmol6 az elmirlt iil6sen hozott haterozatok vcglehajtdsdr6l, a k6t iilis koz<ift
tort€nt fobb esemdnvekr'6!, ritnrhdzott hatiiskdrben hozott ddntdsekr6l" szdl6, polgdrmesteri eloterjesz.dst.

A l(6pyisel5-testiilet - a munkatervben iitemez€ttel(en ttl - sztkseg szerint megt6rgyalja:

>
P

A koltsegyetds m6dosi(ds6t, ydgrehajtdsAhoz kapcsol6d6 intdzkeddseket,
Az dnko[mdnyzat p'nzi)gyi-gazdasrigi helyzetdr6l s2616 besz6molot, a tovdbbi feladatokla vonatkoz6

F
)
F

javaslatot,
A rendeletek felnlvjzsgAlatdt, m&osit6s6t,
A benytjthat6 pdlydzatokr6l sz6l6 javaslatot, tovebbe
Az elnyer pdlyazatok vdgrehajt6s6r6l sz6l5 t6jekorat6t, besz6mol6t.

l.
2021].

febludr I3

I . Javaslat az dokormdttyzat 2020. dvi koltsCgvetdsdnek elfogadris6ra

Ekiterieszt6: Sirak y Attila polgennester
2. Javasiat az rinkonr,tnyzat 2020. 6vi iil6sterv6nek elfogad6s6ra
El6terieszt6: Siraky Attila polgArmester
3. Feladatellatasi szerz6dds fogorvosi ugyeleti ell6t6sra
El6terieszt6: S imky Attila polg6nnester
4. Ugyrendi Bizottsag eindk€nek t6jdkoztatasa a kdpvisei6k vagyonnyilatkozat6val ds a
ktiztartozAsmentes ad6z6i adatb6zisba tortdnt bejelentkelssel kapcsolatban
El<iterieszt6: I(abics J6nosnd az ii g.vlendi bizotts69 clnilke

5. Ber6nyi Sdndor ds Berdnyi Krisztina veteli sz6nddka a 018/36hrsz-ri illetve a 018/4 hrsz--t

tedileteke.
El6terjesatj: Siraky Attila polgemester ( szuksdg szerinet zArt i.lles eh€ndelhet6 )
6. Egyebek

2.

2020. m6rci

26

l.Besz6mol6 ....
2. Az 6nkor milty zat 2020.

kdzbeszerzdsi tervdnek elfogaddsa

'vi

3, Egyebek
3.
2020. ri rilis 3 0.

1.Beszamol6,.,
2. A szoci6lis 6tkeztet6s nyersanyagkdltsdgdnek ds terltCsi dij6nak feliilvizsgrilata

llloterjeszto: Mdrkus Sdndor jegyzd
3. A hdzi segitsdguy(jtds 6rkiiltsegsirol ds tdrit6si dijdrol sz616 rendelet feltilvizsgelata
F.lgldesa6: M6rkus Sdndol jegyzo
4. N6grrid Megyei Katasztr6favideirni igazgatdsag besz6nrol6ja

( lrtisban )

El6terieszt6: Siraky Atlila polgamester
5. A Priszt6i Tiizolr6sdg 2019. ivibeszemol6ja ( ir6sban )

llliitcrlesa6: S ilaky Attila polgdrmester
6. Falugondnok beszAmol6ja a 20 19. 6vben vdgzett rnunkajdr6l
El6terieszt6: Baros Erzsdbel falugondnok ( irasban )

7.

2020. dvi k0zbeszerzdsi terv elfogadiisa
El6ter:ieszt6: Siralcy Altila

8. Besziimol6 a K0zds Onkormdnyzati Hivalal 2019. dvi munk6j6r6l
Eldterieszt6: M6rkus Sriodol jegyz6
9. Egyebek
4.
2020. m{ jus 28.
1.

Besziimol6 .,.

2. Jayaslat Cserh6tszentiy6n Ktizsig Onk orminyzata 2019. dyi zrirczimad6senak etfogadisrira

El6terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester
3. Besz6rnol6 a Csal6d ds Gyermekj6l6ti Szoig6lat 2019. 6vi mijktiddsdr6l
El6teri€szt6: Csal6dgondoz6 ( lr6sban )
4. Egyebek
5.

2020. aususztus 13.
1. Beszdmol6 ...

2. Javaslat iskolakezddsi trimogattu meg6llapitisa

Elotefjqszl6: Siraky Attila oolsdrmester
3. Egyebek
6.

2016. szeptember 24.
1

.Beszamol6,,,,

2. Javaslat az 6nkon\6nyzat2O2O. dvi kdltsdgvetdsdnek m6dositasdra

El6terjeszt6; Siraky Attila polgdrmester
3.Egyebek
1.

2020. noYcmber 26.

L Besziimo16 ...
2. I(ariicsonyi lendezv€nyek megbeszClise
El<iter:ieszt6: Siraky Attila polg6rmester
3. Egyebek
I(iizm eghallgutlis

2020. december

Az illdstc|vet kapi6k
jegy26, a testtlet tagjai, valamennyi eloterj€szt6

Cserhritszcntiviin, 2020. febludr
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Sa196tarj:in 6s T6rsdge Eg6szs69iigyi-Szociilis Kiizpontja
3100 Salgritarj[n, Fiileki rit 41.

/2019.

Ik1.sz6m: .. r . .: .

Trirgy: Fogorvosi iigyelet 2020. 6vi feladat-ellit6si
szerz6d6s megkiild6se

Tisztelt Polgrirmester Asszony! Tisztelt Polg:irmester Ur!
Az egdszs6giigyi alapell5t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. T6rv6ny (a tov6bbiakban: Ebtv.) 5. g
(l) bekezd6se c) pontja 6rtelm6ben a telepiil6si dnkormrinyzat az egdszs6giigyi alapelkit6s
kdrdben gondoskodik az alapell6t6shoz kapcsol6d6 fogorvosi Ugyeleti ellatesr6l.
Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Onkormii nyzata a fogorvosi tigyeteti elt6t5st Salg6tarj6n 6s
T6rsdge Onkormrinyzatainak T6rsul6sa (tovribbiakban: T6rsut6s) keret6ben, Salg6tarj6n 6s
T6rsdge Eg6szs6giigyi- Szocitilis Ktizpontja (tov6bbiakban: int6zmdny) irtj6n ldtja el.

A feladat ellitrisihoz a T6rsul6s telepiildsein kivti t tdbb dnkormdnyzat is csatlakozott. Az
!ntdzm6ny a fogorvosi iigyeleti ell6t6s biztositasAra miik<id6si enged6llyet rendelkezik.

A telepiildsekkel megkdt0tt feladat-e116t6si szerz6d6sek 2019. decernber 31. napj6ig sz6lnak.

Telepiil6siik a fogorvosi tigyeleti feladatok ell6tisdhoz kor6bban csatlakozott, illetve jelezte
Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata Polg6rmesteri Hivatala fetd, hogy 2020. 6vben,
tov6bbra is, v5ltozatlan form6ban, feladat-ellStasi szerz6d6s keretdben, int6zm6nyiink tid6n
kiv6nja elletn i a feladatot.
Int6zm6nyiink elk€sziLetle a2020. 6vre sz6l6 feladat-ell6t5si szerz5d6st. K6rjiik, hogy a III. Egy6b
rendelkezdsek 5. pontj6ba sziveskedjenek az dnkormenyzat k6pvisel6-testiilete etfogad6
hat6rozat6nak sz.lm6t beirni.

Az al6i* szerz6d6sek 2 pdlddnydt k5rltik, miel6bb sziveskedjenek r6sziinkre visszakiildeni.
Salg6tarj 6n, 2019. december 18.

Tisztelettel:

lL

--

PeleskeirBalSzs Rita
''\gazgat6

FE LA DAT- E

Lliris t s z onztin ps

Amely l6trejritt egyr6szrol

Solgitarjdn

ds Tirsdge

Egiszsigiigi-Szocitilis leizpontja

sz6khely: 3 100 Salg6tarjrin, Ftileki fr
adosziim: I 5454395-2-

41

.

12

kdpviseli: Peleskei-Bal6zs Rita igazg t6

mint Szoigriltat6, tovribbiakban:

S zo lg dltaki

misrdszrol

Cserhitszentiv:in I(tizs6g 6nkorminyzata

szdkhely:

I ,30"66'Cserh6tszentivrin, I(ossuth

rit

i.

ad6sz6m: 15452025-1-12
kdpviseli: SirakyAttilapoig6rmester
mint Onkormdnyzat,

a

tovdbbiakban: 6nkormdnyzat

-

lov6bbiakban egyiitt: Felek

kdz6tt alulirott helyen 6s id6ben az egdszs6gtigyrol sz6l6 1997 . 6vi CLIV. ttirw6ny (tovibbiakban:
Eiitv.), az eg6szs6giigyi aiapell6t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. tdrv6ny (tov6bbiakban: Eatv.), az
eg6szs6gtgyi tevdkenys6g vdgz6s6nek egyes k6rd6seir6i s2616 2003. 6vi LX)O(IV. tdrv6ny, a
h6ziorvosi, h6zi gyermekorvosi 6s fogorvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 4/200O. (lI. 25.) EiiM rendelet, az

(.

eg6szsdgiigyi elldtris folyamatos mtikddtetds€nek egyes szervezdsi kdrdeseirSl sz6lt: 4712004.
1 1.) ESzCsM rendelet, tov6bb6 Magyarorszdg helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX.
t6rvdny (tov6bbiakban: Mdtv.), valamint a Polgdri Tdrv6nykdnyvr5l sz6l6 2013. 6vi V. t6rvdny
(tovrlbbiakban: Ptk.) alapj6n az al6bbi feltdtelekkel:

I. ElSzm6nyek
rdgzitik, hogy az egdszs6giigyi alapellAt6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXII. tiirv6ny 5. $ (1)
bekezd6s c) pontj6ban foglaltak szerint a telepi.ildsi dnkorm6nyzat az egdszsdgtigyi alapell6t6s

10. Felek

k6r6ben gondoskodik az alapell6t6shoz kapcsol6d6 fogorvosi tigyeleti ell6t6sr61.

bekezd6se alapj 6n a k6pvisel6testiilet a feladatkbr6be tartoz6
k6zszolgriltatdsok ell6t6sara - jogszab6lyban meghatiirozottak szerint - szerz6d6st ktithet
termdszetes 6s jogi szemdllyel vagyjogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezettel.

11.A Mdfv. 41. $ (6)

i2. Felek rdgzitik, hogy a Szolgdltat6 a fogorvosi iigyeleti ellStris biztosit6s6ra a N6gr6d Megyei
Korm6nyhivatal Salg6tarj 6ni J6rasi Hivatala hati$ozata alapjan miiktiddsi enged6llyel
rendelkezik.

II. A szerz6d6s tflrgyn
16.

Feiek a Mdtv. 41. $ (6) bekezdise alapj 6n feladat-ell6tdsi szez6ddst kdtnek, mely alapj 6n a
Szolg6ltat6 2020. janulr I . napj6t6l 2020. december' 31. napjiig ellltja az, Onkomr6nyzat rdszdre
azEatv.5. $ (l) c) poutj6ban meghat6rozott, eg6szsegiigyi alapell6tiishoz kapcsol6d6 fogorvosi
iigyeleti elkit6s (a tov6bbiakban: Szoig6ltat6s) megszervez6s6t 6s lblyamatos biztosititsil az
al6bbiak szerint:
p) iigyeleti id6: h6tv6g6n 6s iinnepnapokon 8 6r6t61 14 6r6ig,
q) ellStotti krir: az Onkorm nyzzt kdzigazgatdsi teri.ilet6n lak6- vagy tart6zkod6si hellyel

r)

s)

t)

rendelkez6 szemdlyek,
ell6tis helye: 3100 Salg6tarjan, Uttordk tt 17-t9.
a Szolg6ltat6s biztosit6s6hoz sziiksdges tdrgyi felt6teletcet az egeszsdgiigyi szolgdltatasok
nyijtds6hoz sziiks6ges szakmai minimumfelt6telekr6l sz6l6 6012003. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolgdltat6 biztositja a sajat tulajdon6ban, illetve haszr6lat6ban
l6v6 trirgyi eszktiz6kkel,
szem6lyi felt6telek: a Szolg6ltat6 a Szolg6ltatist egy fogorwossal 6s egy asszisztenssel

nyfj

tj a.

i7. Felek r{tgzitilq,,hogy a Szolg6ltat6 a Szolgdltatdst a Salg6tarj6n 6s T6rs6ge Onkorm6nyzatinak
T6rsul6slr thgdnkorm6nyzatai, valamint a Szolgaltat6val az ell tasra t'eladat-elldtrisi szerz6d6st
kdtcitt 6nkormrinyzatok rdsz6re Litja el.

i8. A Szolg6ltatrls t6rsadalombiztositris 6ltal nem fedezett ktiltsdgeit a II.2. pontban meghatrirozott
dnkormdnyzatok lakosstigsztlm arrinyosan biztositj6k.
19. Az Onkormri nyzat

aII/3. pontban meghatdrozott szolg6ltat6si dijat kdt egyenl6

rdszletb en,2O2O.

6prilis 30. 6s szeptember 30. napj6ig 6tutalja a Sz.olgdltat6 11741000-15454395-10010000 sz.
szAml6j6ra.
20.

A

Szolgriltat6s dija 96,70 Frf6. A KSH 2019. janurir 1-jei adati szerinti lakossi{gszrimot,
valamint a IIl3. pontban foglaltakat figyelembe v6ve, az Onkormdny zat 10.734,- Ft szolg6ltat6si
dijat fizet meg a Szolg6ltat6 r6sz6re.

III.

Egy6b rendelkez6sck

rdgzitik, hogy a Szolg6ltato 2021. dprilis 30. napjriig beszimol az Onkormr{nyzat feld a
2020. evi feladatel16Lrisr6l-

19. Felek

20. Jelen feladat-elldrisi szerz6d6st a Szolg6ltat6 az lnkormlnyzat srilyos szerz6d6sszeg6se eseten
azorurali hatrillyal felmondja. Srilyos szerzdddsszegdsnek min6siil, ha az Onkorm funyzat a
szoigdltat6si dijat aU4. pontban meghatarozott hat6rid6 elmulasztris6t kdvet6en a Szolg6ltat6
6ltali ir6sbeli felsz6litisban meghat6rozott p6that6rid6t kdvet6 30 napon beltil nem frzeti meg.

21. Jelen feladat-ell6tdsi szerz6d6s b6rmely okb6l t<trt6n6 megsziindsc csetdn Felek kdtelesek
egymdssal elsz6molai.
22. Jelen feladat-ellit6si szerz6ddsben nem szabalyozott k6rddsek tekintet6ben a ptk., a Mdtv., az
6llamh6ztart6sr6l sz5i6 2011. 6vi GXCV. t6rv6ny, valamint a vonatkoz6 egy6b jogszab6lyok az
iranyad6k.

23. Jelen feladat-ell6trisi szerz6d6st Cserh:ltszentivin I(tizs6g dnkormfnyzata K6pvisel6testiilete
szzirnir hat6rozat6val hagyta j6vA
24. Jelen feladatell6t6si szerz6d6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6v6hagy6lag
al6ir1dk.
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Jegyzriktinyvi Kivonat

Cserh5tszentiv6n Kdzseg Onkorm6nyzata K6pviselo{esttilet6nek 2020.febru6r

l3 .napj6n

megtartott k6pvisel6 testiileti iilds6r61

A k6pvise16 testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-az al6bbi hatrirozatott hozta

Cserh{tszentivf n Kiizs6gi 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
312020. ([.13.) sz{mri hatirozata
tigyrendi Bizottsrig elniik6nek szribeli tij6koztatrijdval kapcsolatban

Cserhdszentivdn Kdzs6g Onkormdnyzata l(6pvisel6-testtriete, elfogadja az
Ugyrendi Bizottsdg elnok6nek - Kab6cs J6nosn6 - a t6jdkoztat6s6t,
F
mely szerint Cserhdtszentivdn K6zseg Onkorm6nyzata I(6pvisei6testiilet6nek tagjai illetve hozziLtartoz6ik ( hrizastdrs, 61ett6rs, gyennek ) 2020,
januar' 31. napj6ig eleget tettek vagyonnyilatkozat -t6teli,
F
illetve eleget tettek a kciztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisba t6rt6n6
felv6teli kdtelezettsi giiknek.
A k6pviselo-testiilet, felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a fentiekr6l t6j6koztassa
a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal T<irvdnyessdgi Feliigyeleti Oszt6ly6t 6s a
tov6bbi szilks6ges intdzkeddseket tegye meg.
Hatdrid6: 2020. februal 1.
Felel6s: Siraky Attila polg6mester

km

1.

M6rkus Sdndor sk.
jegyz6

Siraky Attila sk.
polgirmester
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Dr. MITYAS LASZL}

UcvvEu mooa

1061 Budapest, Andrdssy rit 4. I. emelet 3. Tel/fax: 312-9068 ,312-9069

Email.: ugyvedmg@t-online.hu
Cserh6tszentivdn Kiizs6g 6nkormdnyzata

r,
3066 Cserhdtszentiv6n
Kossuth u. I
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Siraky Attila

yw

Polg6rmester

Tisztelt Polg6nnester Ur!

Ugyfeleim, Ber6nyi S6ndor ds Berdnyi Krisztina k6pviseletdben eljdrva, hivatkozva a Budapesten
2020. jamir 9+n tartott egyeztet6sre, tdj6koztatom, hogy iigyfeleim 6lni kivinnak az Onkormdnyzat
r6sz6r6l felkin6lt lehet6sdggel ds a Majorv6lgyi{6 tertiletdt 6tszel6, a 018/36. hrsz. alatti, vizelvezet6
drok megjeldldsii es a 018/4. hrsz. aTatti, ttiznlvezer6 {rok megjeitildsff teriileteket megvds6rolji{k.
A Majorvdlgt'-,fpban lev6 drintett tertiletek v6tel6rakCnt a helyben kialakult, a mez<igazdasdgi miivel6sre all{almas teriiietekre ir6nyad6 piaci 6rat aj6nlj6k meg, fiiggetleniil att6l, hogy a vizelvezeto 6roknak legfeijebb a kdt partja alkalmas lege16 c6ljdra.
Felmertilt iigyfeleim r€sz€rll az is, hogy amennyiben erre az dnkormr{.nyzat r6sz-6r61 van elk6pzel6s
vagy szr4nddk, rigy a 018/4. hrsz. alatti r4roknak a t6 lertilet6n kiviili, dszak fel6 1ev6 tovdbbi szakaszdt
az 6rkot keresztez6 Onkormrinyzati tulajdonri ritig is megvdsdroljdk.
KCrem sziveskedjenek ajdnlatunkat m6r{egelni, az egyeztetdsre egyeztetett id6pontban rendelkezdsre
Sllunk.
Budapest, 2020. j anr1r 20.

lewea

Tdj6koztat6sul kapja:
emailben: dr. Horvdth Z. Ugyv6di koda
Ber6nyi Krisztina

-tyddj Iro

ut4 I/3

sl. i6

dr. Mr{ty6s

iigy

o

i12-9069
1:5

Tisztelt Ugyvdd Ur

I

Cserh6tszentivrin K6pvise16 testLilete napirendre tuzle ds megt6rgyalta a 018136
6s 01 8/4 hrsz -ir vizelvezetd 6rokla rigyfele 61tal tett v5sir16si szAnddkot.

Eml6keztetni szeletn6m, hogy 2020,01.09-6n tafiott megbeszdlisiirk alkaim6vai
a kovetkez6kben egyeztiink meg
:

1. Ugyfelei

a

Majorvoigyi -t6 tulajdonosai Onkormdnyzatunk rdszdre

szakhat6s6gi 6l16sfoglal6st kdszitettnek 6s ny0jtanak be riprilis h6nappal
bez|r6lag amely egydrtelmrien tartalmazza,hogy at6 gir.la alatt elterii16
teluletek folyamatos 6tnedvesed6se illetve kialakul6 vizerek csordog6i6sa
nem a Majorvolgyi- t6 gritj6nak esetleges sziv6rg6s6b6l szixmazlk.

2, Ezekut6n

lehet sz6 avdteli sz6nd6k elbir6lls6r61 6s esetleges

6rtdkesit6s6161.

3. Illetve dszrev6telezni

szeretndm , hogy a vizelvezeto 6roknak nincs k6t
partja, hanem a Majorv<ilgyi-t6 kdzep6n helyezkedik el, igy egy
mesters6ges vizfehiletet a1kot, vagyis a t6 szeles r'6sze. Nem pedig
legeltetdsre aikaimas zrild teriilet, E tekintetben javasoljuk a kdrddses
0 1 8/36 6s 0 1 8/4 lu'sz.-t terilletek hat6s6gi 6rt6kbecsi6s6t elv6gezterni.
Ennek fiiggveny6ben megtenni vdteli sz6nddkukat. Ugyanis egy
mestersdges t6 l6tesri1t melynek piaci ds eszmei drtike is magasabb ann61
minthogy a mezogazdas6gi miiveldsre alkalmas teri.rletekre vonatkoz6
piaci ir6ny6ron ert6kesitstk.
,6bzsE6
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