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Siraky Attila polgrirmester: Kdszdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a K6pviseltitestiilet hatarozatk6pes, jegyz6k6nyv hitelesit<inek Cservdlgyi Zoltrin 6s Bal6s Istv6n
k6pvisel6ket, jegyz6kcinyvvezetonek Zek6n6 Bob6k Laura kdztisztviselot k6rte fel. A
K6pviselo+esttitet ajegyzokdnyw hitelesit6k 6s

aj

egyz6kdnyvvezeto szem6ly6t elfogadta.

Siraky Attila polgSrmester: A testiilet hat6rozatk6pes. A meghiv6ban szereplo napirendi
pontokat kieg6sziteni nem kiviinta.
elfogadta.

A

K6pvisel<i-testi.ilet a napirendi pontokat egyhangulag

Napirend:
1/ Javaslat helyi ktizmiive16d6si rendelet elfogadrisr{ra
El 6terj e szt6 ; S ir alqt Att

iIa

po I gdrme

st

er

2./ Feladat-ellit{si szerz6d6s elfogad6sa hiziorvosi iigrelet
Elf t erj e s zt6 : Siralry Att ila pol gdr me s t er

ellitrlsira

3./ Javaslat a Cserh{tszentiv6n 251 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6re
Elfterieszt6 ; Siralqt Attila polgdrmester
4./ Egyebek

Sirakv Attila polqfrmester: E gy gyors trijdkoztatrist szeretn6k tartani a testiileti tagoknak.
A Rrik6czi irt ritfeltjit6shoz 6s a Szabads6g it j6rdafelujitrishoz a szerzldest al6irtam.
igy a fehij itrisok elkezdodhetnek. A kivitelez6nek 30% eloleget fizettem ki. A
kivitelezo biaositott, hogy 2020. m6jus 31-ig be lesz fejezve a munka, de az sem
kizrirt, hogy hamarabb v6geznek.
A nonapi mrisor j6l sikeriilt, sokan eljdttek ds j6l 6reztdk magukat. Nagyon szdpen
kdsz6n6m a segits6get Baros Erzsdbet 6s Kab6cs JiiLnosnd Marika k6pviselo
asszonyoknak a n6napi k6sziilod6sben.

Mindenki tisZiiban van a korona virus jiiLrviinnyal. A falubelieket t6jdkoaatjuk, sz6r6
anyagokat osztunk szet 6s kiil<inds figyelmet forditunk az id6sekre, mert a falu nagy
r6sze be[6lt.ik tev6dik cissze.
Van egy mrisik vesz6ly is. Megjelentek a faluban a csalok is. A lgyogyszereket.
tapaszokat rlrusitanak, t6k6nt idoseket pr6brilnak becsapni. Ez iigyben is trijdkoztatjuk
a falubelieket.

Berdnyi6kkel m6g mindig tart az iigy, vdlasa irtam a Berdnyidk iigyv6dj6nek, de erre
m6g nem reag6ltak.
Ennyi lett volna a trljdkoztatris, kdszdn<im a figyelmet ds a ttirelmet.
Kezd6dhet a testi,ileti iil6s.

l. nanirendi pont:
Javaslat helyi ktizmiivel6d6si rendelet elfogadrisaira
Siraky Attila polgdrmester: Az irisos el6terjeszt6st

a

k6pvisel6k megkaptak.

Nekem lenne ezzel kapcsolatban 6szrev6telem.
A Mrivel6d6si H6a K<izoss6gi-Szint6r hazirendj6ben. A nyitva tartdsa a heti 3 nap, napi 4
6ra. Ezt j avitani kell, mert csak 3x2 6r6ban tudunk nyitva lenni,6s ez csak a kdnyu6rra
vonatkozik a Mrivel6d6si h6zra nem, igy k6rem ezt is javitani. hogy a Kossuth rit 31.
Kdnyrut6r 6piilet rdsze heti 3 nap 6s napi 2 6ra.
Ha ezeket a m6dosit6sokat elk6szitik, k6rdem a k6pviselo tagokat elfogadj il<-e az
el6terjeszt6st?

-

Siraky Attila polg6rmester: Az elhangzottak alapjrln, k6rem a testi.ilet

j6v6hagyo

hatArozati$.

A testtlet egyhangrian elfogadta.
A K6pvisel6+estiilet 5 igen szavazatlal

a kdvetkez<i rendeletet hozta

Cserhritszentivdn Kiizs6s 6nkorm:in yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2/2020.fiil.19.\ iinkorm6nyzati rendelete
a hel_vi kiizmiivel6d6s16l

Cserhritszentivrfu K6zs6g Onkormiinyzatiinak K6pvisel6-testiilete a Magyarorsziig
Alapt6rvdnydnek 32. cikk (1) bekezd6sdnek a) pontja, a 32. cikk (2) bekezddse szerinti
jogalkot6i hatiiskdr6ben eljdrva, a muzeiilis int6zm6nyekr6l, a nyilvrinos k<inyvtriLri elftitrisr6l
6s a kdzmiivel6ddsr<il sz6l6 1997 . 6vi cXL. tdrvdny, s3/A. S. felhata]maziisa alapjrin a
Magyarorsziig helyi dnkormrinyzatasr6l sz6l6 GLXXXIX. t6rv6ny 13. g (1) bekezddsdnek 7.
pontj6ban meghatrirozott feladatkdr6ben eljiirva a kdvetkez6ket rendeli el:
1. Altal6nos rendelkez6sek

l.s

(l)

cserhrltszentiv6n Kcizsdg onkormrinyzata (a tovribbiakban: Onkormdnyzat.l a helyi
k6zmrivel6d6s tertilet6n a k6zsdg polgrirainak 6rdekeit szem el6tt tartva a helyi 'hagyomanyot<
ds. sajiitossiigok alapjin hatirozza meg a kdzmiivel6d6s feladatait,
azok eliatasi-iorm6it 6s
mdrt6k6t.

(2) A rendelet hat6lya kite4'ed az Onkorm6nyz at kdzigazgatiLsi tentlet6n
a k6zmiivel6d6si
feladatell6tds szinter6re, a dolgoz6ira, haszn6l6i kor6re, a kozs6gben mrik<ido.
kcjzmiivel6d6si
tevdkenys6geket is folytat6 civil szervezetekre. a k<izmriveloddsi teuek.nys"g
megvalosuldsdban resavevokre.
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(3) A helyi k6zmrivel6d6s szintere:

Mrivel6d6si Haz - K6z<iss6gi Szint6r 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31.
2. A kiizmiivel6d6s helyi feladatainak meghat:iroz:lsa

2.S
(

1

) Az Onkormrlnyzar 6lral biztositott k6zmrivel6d6si alapszolg6ltatris:

Az Onkorm6nyzat a Kultv. 76 $ (3) bek. a) pontjriban szerepl<i miivel6d6 k6zdss6gek
ldtrejdttdnek el6segit6se, mrikdd6siik t6mogat6sa, fejl6d6stik segit6se, a kcizmiivel<id6si
tev6kenys6gek 6s a mrivelod6do kiizdssdgek sz6miira helyszin biaositasa a k<izmrivel5d6si
alapszolg6ltat6st biaositja a kdvetkezok szerint:

a.
b.

c.

d.

miivel6d6 k6zdss6gnek rendszeres 6s alkalomszeni mr.ivel6d6si vagy k6z6ss6gi
tevdkenys6ge vdgzds6nek helyszin6t 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31. sz. alatt
biaositj a, t6rit6smentesen
a miivelodo kdzdss6g sziim6ra bemutatkoz6si lehet6s6geket biztosit a teleptil6s
rendezv6nyein.
f6rumot szervez - ha az adott teleptil6sen miikddik - a Kdzmrivel6ddsi Kerekasztal
bevoniisiival, a mrivelodo kriz<issdgek vezetoinek rdszvdtel6vek, ahol a m[ivel6d<i
kdz<issdgek megfogalmazhatj6k a feladatelliit6ssal kapcsolatos 6szrev6teleiket.
javaslataikat.
a

helltdrt6nettel, ndpmtiv6szettel, n6pi iparmiiv6szettel 6s a teleptil6s szellemi kulturiilis
6rdks6gdvel kapcsolatos csoportot, klubot, szakk6rt mtikddtet, tAmogatja a miivel6d6
k<izdss6gek ez ir6nyri munk6j6t.

Cserhritszentiv6n Kdzsdg OnkormriLnyzata a k6zmiivel6d6si alapszolgriltat6sok
megszervezds6hez k6szitett szolgiiltatiisi tervdt minden 6v m6rcius I -ig fogadja el.

(2)

(3) A k6zdss6gi szint6r miikddds6nek ds haszniilatifurak rendjdt a hilzirend rillapitja meg.
3. Az 0nkormdnyzat kiizmiivel6d6si feladatainak ell6t:isi

formija mridja

3.S

(1) Az dnkormanyzat kdzmrivel6d6si szinteret mrikddtet, kdzmiivel6d6si megiillapodasokat
k<it, illetve fontos kdzmrivelod6si feladatokat ell6t6 szervezeteket temogat'

(2) Az dnkormdnyzat a 2.$.- ban meghat6,rozott feladatait kiizmiivelod6si szinter6ben kitja el.
(3) Az ell6tas m6dja lehet saj6t feladatkdrben vagy k<izmiivel6ddsi meg6llapodas keret6ben.
(4) Az dnkormanyzat k6zmi.ivel6d6si feladatainak elLlt6sban egyiitt kivriLn mrikddni
- k6zmrivel6d6si szintereivel

- kdzmiivel6d6si tarsadalmi szervezetekkel
J

- egyhrizakkal
- kdzmrivel6ddsi feladatv6gz6st viillal6 magrinszemdlyekkel

- a hasonl6 feladatokat ell6t6 orsz6gos, region6lis, t6rs6gi int6zm6nyekkel 6s civil
szervezetekkel
- biztositja a helyi lakossiig k6pviseletdt, Kdzmiivel6d6si Kerekasztal l6trehoz6s6nak
lehet6s6g6t

(5) A (4) bekezddsben megiel6lt intdzm6nyekkel. szervezetekkel ds magiinszem6lyekkel
kdzmrivel6d6si meg6llapodiison alapul6 szerzod6ses kapcsolatot ldtesithet.
(6) A (5) bekezd6sben meghatiirozott kcizmrivel6d6si megellapod6s megkdtds6r6l a k6pvisel<itestiilet d6nt
(7) A kdzmrivelod6si megrillapodris k<itelezo tartalm6t e rendelet 1. szrfunt mell6kletet
tartalmazza.

4.

A ktizmiivel6d6si feladatok finanszirozisa
4.$

(1) A,

6nkorm6nyzat k6zmrivel6d6si feladatait 6s a k<iz<issdgi szint6r mrikddtet6sdt
a sajiit bevdtel, a kdzponti kdlts6gvet6sb6l
szixmazo kcizmrivel6d6si tamogat6s, az elkiil<initett 6 ami p6nzalapokb6l, alapitv6nyi
forr6sokb6l piiyiuati uton elnyert 6sszeg.
k<i1ts6gvet6s6b6l frnanszirozza. melynek forrdsa

(2) A rendelet alapjiin tiimogat6sban

rdszesiil<i intdzmdny. civiI szervezet. egyesiilet,
ds mrivdszeti csoport. magiiLnszem6ly az <inkormiinyzatnak elszrimolisi
kdtelezetts6ggel tartozik a trimogat6s felhaszndkisrir6l a t6mogatiisi szerzcidds, ennek
hiany6ban az 6ves kdlts6gvet6si rendeletben meghat6rozottak szerint. A besz6mol5si
kdtelezettsdg szakmai 6s pdnzrigyi ismertetdst tartalmaz.

alapitvriny

s.s
(1) A kdzmrivel6ddsi szint6r dijmentesen igdnybe vehet6 szolgdltatiisai:

a) A k6z6ssdgi szint6r termeinek, felszereldsdnek, berendezdsdnek 6s az alkalmazottak
munk6janak ig6nybev6tel6vel dnkormrinyzati intdzmdnyek, kulturrilis c6hi kdz<iss6gek ds civil
szervezetek sziimukra bev6telt nem termel6 szervezeti, kdzmiivel6d6si, kdztissdgi
tevdkenys6ge;
b) a rendeletben felsorolt mindazon saj6t tev6kenys6g, mely a kcizdssdgi szintdr k6zvetlen
kiadiisait nem terheli,
c) az a tev6kenys6g, rendezv6ny. amelyet az dnkorm6nyzat cdlzott t-eladatkdnt finansziroz.
(2) A k<izmLivel6ddsi szintdr dijkdteles szol96ltatrisai
4

a) minden nem kulturrilis, iizleti cdlu tev6kenys6g, rendezv6ny

b) a kdz<iss6gi szintdr 6ves eloirdnyzatlt meghalad6, kcizvetlen kdltsdget ig6nyel.
(3) A szolg6ltat6s dijrinak m6rt6k6t a piaci viszonyok szerint a polgdrmester 6llapitja meg.
5.

Zrir6 rendelkez6sek
6.S

(1) A rendelet a kihirdet6s napj6t kdvetoen l6p hatrilyba.

(2) E rendelet hatrilybaldp6s6vel egyidejiileg hatiilyiit veszti Cserhiitszentiviin Kdzsdg
Onkormiinyzata K6pviselo+estiilet6nek 6/2002.(VIII.8.) 6R.sz. rendelete a kdzmiivel<iddsr6l.
(3) A kdzdss6gi szinterek haszn6Llatinak szabiiyzatdt e rendelet 2. sziimt mell€klete, a
kdzdssdgi szint6r tev6kenys6gi helyein alkalmazott dijakat a 3. sz. mell6klete, a k<izdss6gi
szint6r hrizirendj et a 4. sz. melldklete tartalmazza.

2. napirendi nont:
Feladat-ell6t6si szerz6d6s elfogaddsa hdziorvosi iiryelet el}itrisrira

Siraky Attila polgirmester: Trij6koaatom a kdpvisel6-testiiletet. hogy 2020. mrircius 02-an
elektronikus lev6l drkezett Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorm AnyzatAhoz a Pasztoi
PolgriLrmesteri Hivatalb6l. P6szt6 vri'ros polg6rmestere, Farkas Attila ti\€koztatja az
6nkormriLnyzatot, hogy a P6szt6 Varos Onkormanyzata altal miik<idtetett, telepiitdseket is
ell6t6 h6ziorvosi tigyeletnek a Pannon Paramedik Kft. 6ltal tort6no ell6t6sara kdtdtt feladat
ell6t6si szerz<idds 2020. m6rcius 31-6n lejrir. A feladat tovaibbi ell6t6sa 6rdek6ben meg kell
hosszabbitani a szerzriddstiket.
K6ri, hogy a szerz6d6st soron kiviil terjessztik a testiilet eld elfogadrisra 6s 2020. mrircius. 20ig kiildjiik meg rdsziike.

Siraky Attila polgirmester: Az elhangzottak alapjrin' k6rem

a

testiilet j6vrihagy6

hatitrozatt$.

A testtilet r6sz6r<il k6rdds, 6szrev6tel

a napirenddel kapcsolatban nem

volt

A Kdpviselo-testi.ilet 5 igen szavazatlal kcivetkezo halitrozatol hozla

5

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek
8/2020. ([I. 18.) szrimri hat{rozata
Cserh6tszentiv6n K6zsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete
felhalalmazza a polgArmestert, hogy pitszl6 iital megktilddtt
hr2iorvosi rigyelet Feladat-ell6tiisi szerzod6sdt irja al6 6s kiildje vissza
rdsziikre a megadott hat6ridoig.

Hatririd6 : 6rlelemszerii

Fele[6s: polg6rmester

3. nap irendi pont:
Javaslat a Cserhdtszentivrin 251 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6re

Siraky Attila polgirmester: Kapott egy levelet a Cserh6tszentiv6ni k6pvisel6-testiilet. hogy
Ludmrin L6szl6 rir meg szeretn6 venni a 251 hrsz.-ri dnkorm6nyzati tert.iletet. Az o hAza a
250/1 hrsz.-ri 6s ez a teriilet az 6 hiLza mdgdtt van. Azdrt szeretn6 megvrisiirolni, mert az o
htnihoz nincs kert es ez ahaza m6gdtti teriilet el van hanyagolva 6s ezt hasznositani szeretnd,
kecsk6ket tartana ott. A k6pvisel6-testiilett6l rirajiinlatot szeretne kdmi a 251 hrsz.-u tertiletre.
Siraky Attila polgrirmester: Szerintem eloszcir is drt6kbecsl6st kellene k6mi miel<jtt
6raj6nlatot tesztink.

BaLis Istvdn Andr{s k6pvisel6 En nem javaslom ennek a teriiletnek az eladiis6t, m6g
b6rmire j6 lehet.

siraky Attila polgdrmester: Ez a terulet nincs k6zmi.ivesitve 6s az eg6sz egy r6zsii, k6tlem,
hogy brirki is szeretne oda 6pitkezni, viszont iillattart6sra megfelel6 6s karban is leme tartva a
teriilet.
cservtilryi Zolt6n k6pvisel6: En nem elad6sban gondolkodndk. ink6bb b6rletbe

adndrn.

Siraky Attila polgrirmester: El6sz6r is az elhangzottak alapjiitr, kdrem a testiiletet ki

szeretnd, hogy 6rtdkbecsl6st vdgeztesstink?

A k6pvisel6+estiilet 4 igennel 6s I nem szayazotl.

Siraky Attila polgfrmester: A krivetkez6 kdrdds, ki szeretn6, hogy 6rtdkesitsiik
A kdpvisel<i-testiilet 3 igennel
A k6pvisel6+esttlet

a

6s 2

a tertiletet,/

nemmel szavazott.

k6vetkez6 hatfurozatott hozta:

6

Cserhrltszentivr{n Ktizs6s 6nkorm{ nvzata K6pvise16testiilet6nek
9/2020.(III. 18.) sz{mri hatrirozata

Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel<itestii.lete felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a 251. hrsz-u
dnkormiinyzati tertilet 6rt6kbecsl6sdt v6geztesse
az
esetleges 6rt6kesit6shez.

el

Hatririd5: drtelemszerti
Felelos: polg6rmester

4. Eqvebek:

ifj. Sandor J6zsef. hogy a MLivel6ddsi Hdz
felfjit6sa sor6n leszedett giizkonvektorokb6l szeretne megviisiirolni 3 db-ot. Osszesen 7 db
ilyen konvektorunk van, amib6l 1 db nem miikddik. K6rdezem a testiiletet, 6rt6kesitsiik
Sirakv Attila polqdrmester: Megkereset

ezeket a konvektorokat, 6s ha igen, milyen dsszegben?

Kab{cs Jdnosn6 k6nviselti: S ziiksdgtink van m6g ezekre

a konvektorokra?

Siralc Attila nols{ rm ester: Nincs. En rigy gondolom, hogy 6(6kesitstik 6s az

dsszeget
A
konvektorok
6rt6ke
szdrnlitjira.
K6zs6g
Onkormrirryzat
pedig fizesse be a Cserh6tszentivrin
pedig 7.000.-Ft legyen.

Siraky Attila polgrirmester: Az elhangzottak alapjSn, kdrem

a

testtilet j6v6hagy6

halfuozal6.t.

A testiilet r6szdr<il k6rdds. 6szrev6tel

a napirenddel kapcsolatban nem

volt.

A K6pviselo{estiilet 5 igen szavazaltal kdvetkez6 hatiitozatot hozta:
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ta K6nvisel6Cserh:itszentivrin Kti zs6p dnkormfn
testiilet6nek
l0l2020.oll. 18.) szrimf hatirozat4

Cserh6tszentiv6n K<!zs6g Onkormrinyzata K6pviselo-

a felfjit6s sor6n lecser6lt
grizkonvektorokat elad6srit 7.000.-Ft /db aron ds
felhata\mazza a polg6rmester. hogy bonyolitsa le a

testiilete elfogadja
konvektorok ad6sv6tel6t.
Hat6rido : 6rtelemszerii
Felel<is: polg6rmester

Tov{bbi k6rd6s, 6szrev6tel vagy hozz6sz6ris nem tirrt6nt, ez6rt
polg{rmester a K6pvisel6-testiilet iil6s6t l3:.15 6rakor bez6rta.
T
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Cserh6tszentiv6n Kdzs6g 6rkorm6nyzata
1066 C scrhdl szcnl ivdn. Kossuth utca 1.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korjegyzoseg@gmail.com

TU
Meghir'6

Magyarorsz6g helyi tinkormSnyzatak6l sz6l6 2011. 6vi CI-XXXIX. t0rv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapjiin Cserh6tszentivSn Kdzs6g 6nkorm6nyzata Kepv iselo-testiiletdnek tilds6t

2020.

mircius

18.

napi{n ( szerdin ) 13.00 6rira

<isszehivonr.

Az til6s helve: Kulttrhfz kisterme (3066 Cserh5tszentiv6n. Kossuth utca 3 1.)

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat helyi kdzmiivel6d6si rendelet elfogadSs6ra

El6terfeszt6: Siraky Attila polg6rmester
2. Feladarell6tiisi szerz6d6s elfogadisa hAziorvosi iigyelet elletAsdra.

Eloterjeszto: Siraky Attila polgiirmester
3. Javaslat a Cserh6tszentiv6n 251 fusz-{t ingatlan 6rt6kesit6s6re

El6terjeszt5: Siraky Attila polgArmester
4. Egyebek

Megielen6s6re, aktiv kdzremiikdd6s6re felt6tlen sz6mitok.

Cserhdtszentivin. 2020. miircius 13.
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