Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorminyzata
K6pviscl6-testiilet6nek

5. sz6mri

jegyz6k6nlve

K6sziilt: Cserhitszentiyin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. jrilius 7. napj6n
megtartott nyilt iil6s616l
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K6sziilt: Cserh6tszentivin Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel5-testillet6nek 2020.
Cserhiitszentiv,ni Kultfrh6zban megtartott nyilt til6s6r5l.
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Gy6riOrsolya

TanScskoz6si ioggal r6szt vesz: Mrirkus

jtlius 7. napj5n

a

jegyz6

igazgathsingyintlzolaljegyz6

Sirakv Attila polgirmester kOsz0ntdtte a me gjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a kdpvisel6-testiilet
tagjrib6l mind az 5 f6jelen van, igy az til6s hatrirozatkdpes, a kdpvisel6-testiilet iil6s6t megnyitotta

5

Ezt kdvet6en a polg6rmester az alibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testiilet
rdszdre

NaDirendi iavaslat
I

.

2.

Javaslat az dnkorm6nyzat 2019 . dvi zirszimadbsi rendeletdnek elfogadSsfra
El6teriesztri: Siraky Attila polgrrmester
Javaslat az 6tkeret6s nyersanyagkiilts6geir6l 6s t6rit6si dijrir6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

Eltiterjesno:

3.

Javaslat a

4.

Javaslat

S

iraky Attila polgermester

hizi segits6gnyirjtris 6nkdltsdg6r6l 6s t6rit6si dij6r6l sz616 rendelet megalkot6sira
Eloteriesr6: Siraky Attila polg6rmester

e

a csal6d- 6s Gyermekj6ldti

Szolgdlat 2019.6vi mi.ik6d6s6rrjl sz6l6 beszimol6

lfo eadiis6ra

I:l6te rieszlo: Szab6 Nikolett csalSdgondoz6 ( ir6sban )
Siraky Attita polg6rmester
av aslat az Onkorm:inyzat 2020. 6vi klzbeszerz6si terv6nek elfoeadisSra
El6terjesao: Siraky Attila polgrirmester

J

6

N6g*id Megyei Kormiinyhivatar r0rv6nyess6gi Fertgyereti osztalyenak tdrvdnyess6gi
felhfv:isa

El6teriesa6: Siraky Attila polgrirmester
1

Egyebek

A polg6rmester megk6rdeae

a kdpviser6-testiilet tagjait6r, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A

k6pvisel6-testiilet rdsz.rol egy6b napirendi javasrat nem
hangzott el,

A

polgdrmester

a

5 igen szayazanal

erfogadta

napirendi pontok

targyalisa erott a virusheryzet miatt kialakult helyzetrol
tajdkoztatra a kdpvise lotesrii letit, elmondti, hogy hrirom poiga...*..i
hat6rozatot hozoft. melvet a
'r.""'0.*,"i1'Jr"
k6pviselo+estiiletnek tudom6sur kefi vennie 6s j"6vri kerr
r,"gr"i". o
el6terjesadst a meghiv6val egyiitt mindenki megiapta, ettaniiuinyozhatta
( 1. sz6mri mel6klet ).
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Ezek a k<ivetkezok:

>
>
>

612020.(Y.14.) sziimf haterozat a 1112020.(1Y.23. )sz6mri hafirozat m6dosit6srir6l sz6lt, mely

szerint a Cserh6tszentivin 251 hrsz-ri ingatlant Ludm6n Lriszl6 6s Solti M6nika Gabriella
kdz<isen fele-fele arSnyban vSsiroljik meg.
112020.(Vl.l!.) sziirnir hatiirozat a hiiziorvosi tigyeleti ell6t6s biaositdsa 6rdek6ben sziiletett
8/2020.(VI.l5 .)szimfi hatirozat a tiimogatesi ig6ny benytjtdsa vfz- 6s csatornaszolgiltatis
r6forditrls5nak cs6kkent6s6re benyrijtand6 phly izathoz k(sz[lt.

A polgirmester kerte szavazzanak
A k6pvisel6-testiilet egyhangflag

-

5 igen szavazattal

-

az aliibbi hat6rozatot hoz.a

Cserhitszentivin Ktizs6g OnkormSnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
lL 12V.0-N II. 1.) szisnri halirszata
a vesz6lyhelyzet alatt hozott polg6rmesteri dtint6sek tudom6sul v6tel6r6l
Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiilete megt6rgyalta a
csatolt I . szilrnir mell6klet szerinti el6terjesa6s l. sziimI melldklet6t k6pez6,

..Cserh6tszentivin Kozsdg Onkorm6nyzata Polgarmester6nek 6/2020. (V.
l4.) sz6m0: 712020.(YI. 15.) sz6mri valamint a 8/2020.(yl. 15.) szriLtttit;
hatirozat6t 6s i6vrihagy6lag tudom6sul veszi.
Hatrirido : drtelemszerii

Felel5s: Siraky Attila polgermester

A polgarmester an6l is tijdkoztatta a k6pviselo-testtilet tagiait, hogy szeretett volna m6g kdt napirendi
pontot: 1. ajegyz6 sz5moljon be az elmrilt 4 h6nap alatt v6gzett munk6j5r6l,
2. tovibb6 sziimoljon be, a krizOs hivatal kdzpontilag kapott t6mogat6srinak felhasznril6s6r6l.
A Jegyz6 Ur azonban an6l t ljekoztatla, hogy ennek a k6r6snek most nem tud eleget tenni.
M6rkus

SAn dor

iesvzo hozz6sz6l6s6ban elmond ta- hogy a vesz6lyhelyzet felold6srit k6vet6en

a

napokban hat k6pvisel6-testtileti iil6st kell tartania 6s egy fontos bir6s:igi t6rgyal6s is lesz Debrecen ben
a h6ten, mely mind a hat <inkormAnyzatot drinti.
Bal6s lstviin Andriis alpolg6rmester szerint ez nem

kifo ges

Sirakr Atti la oolsirmester a Majorvdlgyi t6val kapcsolatban tijdkoztatta a k6pvisel6-testiilet ta&iait,
hogy a Ber6nyi csal6d irSsban tett egy v 6teli ajintatot a Cserhitszentiv6n 018/4 valamint a 018136
hrsz-ir ingatlanokra ( 2. szflmi mell6klet ). 1.600.000 Ft 6rt6kben. A polg6rmester [r szerint
t6val
Berdnyidket is tejdkoztatta csak akkor besz6 lhetnek errol, ha Ber6nyi6k hoznak a Majorvdlgyi
az
hogy
az allitast,
kapcsolatban 30 napnil nem r6gebbi szak6rt6i v6lem6n1.t, amely al^timasaja azt
az eladissal
nem veszdlyes. llyen szakertoi vdlem6nlt ncm kaptak, ez6rt nem foglalkoznak
m6g 4, 5 milli6
timogat6sb6l
az
elnyert
hogy
) A Kulturhriz fehijit6sdval kapcsolatban e lmondta,
ezer F t drt6kii
kb.
800
mert
16sz6r6l.
Ft tamogatas nem keriilt kifizet6sre az Allamkincstrlr
fizesse ki az
kiildnbdzet6t
osszeg
munkiit kifog6soltak. Azt szeretn6k el6rni, hogy a k6t
Allamkincstar Cserh6tszentivin szf mira'
annak kifizet6sre'
> a n6tOcri tt teljes aszfaltozasa megtdrt6nt, haladdkot k6rtek
milli6 Ft d(6kben' a pblyiuat
be
30
nyijtottak
pilye'utot
>
' A K,,lr,irhe, bels6 fel,i.lit,is6.u
a kdltsdg€t el lehet
SS0 erir Ft-ot ke ett Lifizetni. A pilyrizatba ezt

i"*"ri.!en,

megirasri6rt

szimolni.
Napirendi ponton kiviil ennyit szerelett volna elmondani'
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Narrirendi nontok t6rsYal asa

l.

Na irend

Javaslat az tinkorm6nyzat 2019.

6vi zitszdmad6si rendelet6nek elfogadisrira

tij6koztatta a kdpvis el5-testiilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz
(3. szrlmri
kapcs ol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmiinyozhatta
mell6 ktet). Igyekeztek az eloirlnyzatok keretein beltil gaz dalkodni. A bevdtelek teljesit6se 93.2%-os,
Sirakv

Attila

DolsSrmester

mig a kiad6sok teljesit6se a m6dositott el6irinyzathoz viszony i* a 1 4,lo/o-os teljesiil6st mutat.

A polgermester k6r1e a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzbsz6li,sait anapirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pviset6k kozosen 6ttekintett6k 6s megbesz6lt6k a ziLrszimadis anyagii.

A k6pvisel6-testiilet egyhangritag

-

5 igen szavazattal

-

az alSbbi rendeletet alkotta:

Cserh:itszentiv{n Ktizs6s Onko rminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3/2020.(VII. 8.) ti nkorminvzati rendelete
a 2019. 6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajtisi16l
rendelet ajegyz6krinyv 3/a sz6mI melldklete
2. Naoirend
Javaslat az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkot5sira

Sirakv Attila polg6rmqsllet elmond ta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta (4. szimri mell6klet). A t6rit6si dijat a fenntart6
tergy6v eprilis l-j6ig illapitja meg, igaz jelen esetben a veszdlyhelyzet miatt ez k6s6bbi id6pontban
kertilt el6terjeszt6se. Hatilyos jogszabily szerint a t6rit6si dij 6sszege nem haladhatja meg a
szolg6ltat6si 6nkdlts6get. Cserhdtszentiv6n Onkormdnyzata jelenleg hat6lyos rendeletdt 2019-ban
alkotta meg, azonban jogszabilyi kritelezetts6gnek eleget t6ve feliilvizsgilja azt.
A polgirmester elmondta azt is, hogy a rendelet 1. szSmri mell6klet6ben szerepki szoci6lis 6tkez6s ds
eb6dkihordas szemdlyi t6ritdsi dija nem vriltozik.

\,

A polgrirmester k6rte a kdpvisel6k 6szrev6teleit, hozzisz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A

k6pvisel6-testiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesd6s6vel 6s egyhangrilag
- az alSbbi rendeletet alkotta:

szavazatlal

- 5 igen

Cserhitszentiv6n Ktizs6s Onkorminvzata K6nviseI6-testiilet6nek
4/2020.
8.) tinkorm{nyza ti rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dij6n6l
rendelet ajegyz5k6nyv 4/a szilmti mell6klete
3. Nanire nd
Javaslat a

hizi

segitsdgnyr:ijtas dnk6lts6g6r6l 6s t6ritdsi dij616l sz616 rendelet megalkot6s5ra

Siraky Attila pql&hmgsIglelmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmrinyozhatta (5, szrlmri mell6klet).
Jogszabrily irja el6, hogy dnkorminyzati rendeletet kell alkotni a h:lzi segits6gnyijt6s 6nk6lts6g6rol 6s
t6rit6si dij6r6l. Ennek hat6rideje szint6n a trirgydv Sprilis l. napja, azonban a veszdlyhelyzet miatt ez is
k6s6bbi id6pontban keriilt el6terjeszt6sre. Cserh6tszentiviin telepiildsen a szoci6lis segit6s 6s gondozds
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az el6zi5

hasonl6an ingyenes.

'vekhez

eleget.

A

rendelet elfogad6srival a jogszabdLlyi eloir6soknak tesznek

A polgiirmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzitsz6lfusait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pvisel6testtilet tagiai egyetdrtettek a polgiirmester eloterjesa6sdvel.
let egyhang0lag
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5 igen szavazattal

-

az alirbbi rendeletet alkotta

serhitszentiv n Ktizs6
nkorm6n zata K6 visel6-t
020. vII. 8. tink rm an zati ren elete

tiilet6nek

zi segits6gnyfjtis tinktilts6g61161 6s t6rit6si dij6r6t
delet

{

-

a

jegyzokonlv 5/a szSmf mell6klete

nd

Javaslat a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgi,lat 2019.6vi mrikdd6s6r6t sz6l6 beszrirno16 etfogadrtrira

Sirakv Attila polg[rmester t 6jdkoaatta a k6pvisel6-restiilet tag,ait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 ekiterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, iittanulmSnvozhatta ( 6. sz6mri
mell6klet ) Jogszab6ly irla el6 az onkormS.nyzatoknak, hogy a gyermekj6ldti ds gyermekv6delmi
feladatainak ellitris6r6l minden 6vben ritfog6 6rt6kel6st kell k6sziteni, melyet a kdpviselo-testiiletnek
minden 6v mijus 3l-ig kell elfogadni. Ennek a kdtelezettsdgiinknek tesznek most eleget. A kdzris
hivatal 6 teleptil6s6t egy csaliidsegit6 Litja el - Szab6 Nikoletta - az |ltala elk6szitett besz6mol6b6l
kitiinik, hogy Cserhitszentiv5n teleptil6s tekintet6ben esetsz6m nem volt. Ez mindenkdpp szerencsds,
hiszen semmifdle int6zkeddsre nem kertilt sor a Csaliid- 6s Gyermekj6ldti Szolgiilat rdsz6rol.

A polgirmester k6rte a kdpvisel6k 6szrev6teleit, hozziisz6l6sait

a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k r6sz6r6l 6szrev6tel, hozzbsz6lis nem hangzoft el
A polgdrmester kdrle szavazzanak

A Kdpvisel<i-testiilet egyhangrilag -5 igen szavazattal

-

az alihbi hat6rozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6 s Onkorm6n vzata K6pviselti-t stiilet6nek
13t2020.(Yrl. 7.\ szimf hat{rozata
CsaLid 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2019.6vi miiktid6s6r6l sz6l6 beszimol6

A

elfogad:isd16l

Cserhritszentiviin Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete megtargyalta a
,,Csal6d- ds Gyermekj6l6ti Szolgrilat 2019. 6vi mrikdddsdr6l" sz6l6
el6terjeszt6st 6s a csatolt 6. sz6mri mell6klet szerint elfogadja a beszdmol6t.
Felelos : Siraky Attila polgarmester

Hatiirido : 6rtelemszerii
5. Narrirend
Javaslat az Onkorm lnyzat 2020. dvi kdzbeszerz6si terv6nek elfogadisira

Siraky Attila pols6rmester elmon dta. hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjcszt6st a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm 6nyozhaila (7. szhmI mell6klet)

/-.
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Jogszabrilyszerintazadott6vmircius3l.napjiigkellelfogadniaz<inkorm6nyzatkdzbeszerz6si
terv6t. Ennek a k6telezettsdgtiknek tesznek most eleget'
Az Onkorm6nyzat ktizbeszerzdsi tewe 6vk<izben m6dosithat6'
ponttal kapcsolatban'
A polgilrmester k6rte a k6pviselSk 6szrev6teleit, hozzitszollsait a napirendi

A kdpviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polgfu-mester el6terjeszt6s6vel'

A polg6rmester kerte

szav azzanak.

A k6pvisel6-testtilet egyhangfilag

-

5 igen szavazattal

-

az al

bbihat rozatotho*al

6 nkorm{nvzata K6nvise16-testiilet6nek
ntivin
Cscrhri
I 412020.(Yll. 7.1 szimrl hatirozata
2020. 6vi ktizbeszerz6si tervr6l
Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint ddntdshoz6
testiilet a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL . tdrvdny 42.$-a alapl{n az
dnkormiinyzat, mint ajrinlatk6r6 6ltal 2020. 6vben lefolytatand6 k<izbeszerz6si
elj6rfsok 6ves tervdt a 7. sz6mri mell6klet szerint j6v6hagyja.

A

k6pvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert, hogy az esetlegesen kdzbeszerzdssel
6rintett fejlesa6seket beruhaz6sokat kis6{e figyelemmel.
Felel6s: Siraky Attila polgermester
HatSrido: fblyamatos

A polgirmester kdrte, hogy a 6. 6.s a 7. napirendi pontot cser6lj6k fel, el6sz<ir trlrgyalj5k az egyebeket
utina pedig a T<irvdnyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly t<irvdnyessdgi felhivis6t.
A kdpvisel6-testiilet egyetdrtett ajavaslattal,

6s egyhangtlag t6m ogatta

ad.

7. Napirend
Eg) ebek

A)
B)
C)

tejikoaatfua az dnkormSnyzat gazdasigi helyzet6rSl
Kab6cs Jrinosn6 javaslata kommuniilis ad6 m6dositiisiira
Baros Erzs6bet kozfoglalkoztatrlssal kapcsolatos javaslata
Polg:fu'mester

A)
Sirakv Attila Dolg6rmester n aprak6szen tij|koztatta a k6pvisel6-testiiletet az onkorm6nyzat pd,nztgyi
helyzetdrol. Tdbbek kozdtt elmondta azt is, jflius h6nap v6gdig ki kell az onkormSnyzatnak fizetnie
3,5 milli6 Ft-ot, a Riik6czi rit feltjitrisa miatt, a kivitelezri r6sz6re. Nem l5t m6s megoldrlst, javasolta
6thidal6 kdlcson felvdteldt. Piiszt6i p6nzint6zet nem foglalkozott vele, azonban a Salg6tarjiini nem
zirk6zott el a hitel nytjtisrit6l. f'edezetkdnt a Cserhitszentiv6n, Kossuth utca l. sz6m (179 hrsz.) alatti
ingatlant javasolta felajrinlani. Megk6rdezte a kdpviselo-testiiletet, hogy felhatalmazzSk-e ot erre.
Bal6s Istviin Andris alpolg6rmester szerint ezt a hitelt mu szrij lesz felvenni, el kell inditani, ha nem
lesz rii sz ks6g, akkor is. A polgermester mindenk6pp int6zkedjen ezzel kapcsolatban. Cselekedni kell,
egy h6nap van h6tra.

Siraky Attila polg5rmester 6ven beltili kcilcsont kiv6n felvenni 3.500.000 Ft
az dvben vissza kell fizetni-

c

,/

cissze

8b'",

^,ty;t

2y"

1

A

pofgiiLrmester k6rte a kdpviselok dszrevdteleit. hozzitsz6l sait
anapirendi ponttal kapcsolatban

A kdpvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek
A

pof grirmester

a polgermester el6terjeszt6s6vel.

k6rte szavazzanak-

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag

-

5 igen szavazattal

-

az ari},bi haterozatot hoaa:

Cserh:itszentiv an Ktizs6e 6 nkorminvza ta K6DYisel 6-testiilet6nek
15/2020.(VII. 7.) sz:lmri hat:irozata
Athida16 hitel felv6tel6vel kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Krizs69 onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete, mint drint6shoz6
testi.ilet ritmeneti p6nziigyi neh6zs6gei finansziroz6s6ra - igy hatrirozott, hogy 6ven
beliili hitel f'elv6tel6t kezdemdnyezi 3.500.000 Ft 6sszegben.

A

K6pviselo-testiilet felhatalmazza

a

polgirmesrert, hogy

a hitel

felvdtel6vel

kapcsolatban a sziiksdges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 6(elemszeni

Felelos: SirakyAttilapolg6rmester
B)

Kabics Jinosn6 k6pviselo a kommun6lis ad6val kapcsolatban javasolta, hogy emelj6k meg a h6wdgi
hizzal rendelkezok ad6jrit 10.000 Ft-ra. A helyi lakosok6 pedig maradjon 6.000 Ft.
Bal6s

Iswin Andrris kdpviselo megk6rdeae. hogv az cinkorminvzat alkothat-e ilven rendeletet?

M6rkus Sindor iesvzo v6lasz6ban elmon dta, hogy ut6na n6z a vonatkoz6 jogszab5lyoknak 6s v6laszt
lbg adni

Siraky Attila polgermester is azt szeretn6, ho gy a nem iilland6 lakcimmel rendelkezok fizessenek
magasabb dsszegii ad6t.

Kab 6cs Jinosn6 k6oviselo javasolta, sz6lits6k
rendbe a h6za elotti tertiletet, nyirja a fiivet

fel a lakoss6got, hogy az utcafronton mindenki tegye

Sirakv Attila polgirmester t'elkdrte a jegyzo urat, hogy k6szitse el a lakoss6g szimira az ingatlanjaik
elotti kozteriiletek tisaentart,s6ra vonatkoz6 felhives6t
Mrlrkus Srfurdor iesyzo elmond ta, a jogszabSlyi h6tteret meg kell vizsgrilni, ezt kdvetoen megteszl

a

sziiks6ges intdzked6s6ket

Siraky Attila polsiirmester elmond ta, kdzteriileten csak ajegyzo sz6lithat fel, a polg6rmester nem.

c)
Baros Erzsdbet kdpviselo megk6rdezte, hogy

AZ

<inkorm6nyzatnak

krilts6geihez hozz6j6rulnia.

Miirkus S6ndor iegyzo a munka iigyi kozpont hatrirozza meg.

C

€

kell-e

a

kcizfoglalkoztatis

8

Sirakv Atti la polgSrmester a 100o%-os a tiimogatAs, akit 6v elej6t6l foglalkoztatnak, 90%-os akit mosr
venek fel. A munkatigyi k<izpont 6 h6napra adja a t5mogatiist.
Baros Erzsd

kdpviselo megk6rdeZe, hogy egyiltalin van sziiks6g a k6zmunk6soka?

Balls Istvrin Andds alpokirmeslte! szerint a helyi lakosokat segiteni kell, hogy legyen nekik
jovedelmtik. De az6rt kell is neki valamit tenniiik. Ne 6ljen vissza a helyzet6vel. Az is jogos k6rdds,
hogy van --e ri sztiks6g.
Sirakv Attila polgirmester szerint a k<izmunk6sok kezelhetetlenek. Ha nem akamak dolgozni, akkor
tiljenek 8 6r6t a buszmegSll6ba tgy, hogy nem mehetnek haza.
Augusztusban lehet a szerz6d6st meghosszabbitan i. Javasolta, hogy iiljenek 6ssze, mondjiik el nekik,
hogy mit v6rnak el triliik. Van m6g egy h6nap, hogy bizonyitsanak. Ha nem, akkor nem hosszabbidrik
meg nekik a munkaszerzod6siiket.

6.\apircnd
N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Osztrilyrinak NO/TFO/3iktat6szrim

i

l3 5/2020

torvdnyessdgi felhivrisa

Siraky Attila poleSrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 mell6kletet mindenki
megkapta, 6ttanulm5nyozhatta (8. szimri mell6klet ). A N6grrid Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyessdgi Feliigyeleti Osztilya t<irv6nyess6gi felhiv6ssal 6lt az dnkorm6ny zat 2020. febru5r l3-6n
megtartott k6pvisel6{esti.ileti til6srol kdszitett jegyz6krinyvdvel kapcsolatban, a Kriz0s Onkormdnyzati
Hivatal Megrillapodisa miatt. Szerinte ez a megillapodrist az dnkorm6nyzat nem ttize napirendre 6s
nem is t6rgyalta meg.

M6rkus Srindor jegvzo tijdkoztatta a testtiletet, hogy adminisztrativ hiba t6rtdnt, k6t dnkormrnyzat
jegyzokdnyve v6letlen foly6n az iigyintlzi r6szdrol <issze lett keverve. A tdrv6nyess6gi felhiv6s nem
is a Kdz<is Onkorminyzati Hivatal Meg6ltapodSsrival kapcsolatos, hanem a jegyz6krinyvbe vdletlentil
belekeriilt SZMSZ-szel, amely jegyz6kdnyvet Cserh6tszentiv6n k6zs6g polgirmestere is al6irt.
A jegyzo megmutatta 6s felolvasta a k6pvisel6-testiilet rdsz6re azt a kfzzel irott jegyzoktinyvet - igv
nagyon rdviden, k6t mondatba foglalt meg6llapitrist - amely tarta:lmazza a jegyz6i hatarozat

elfogadris6t, mivel

a

tdrzsk<in1vi |wezet{shez

a

Magyar Allamkincstrir nem fogadta

el

Cserh6tszentiv6n Ktizs6g 6nkorm6 ny zat|nak 20 I 9. decemberi ddnt6s6t.

Sirakv Attila polgermester szerint a k6pvisel6-testiilet nem tirgyalta 6s nem is fogadta el a
Mitraszol6si Kdzos OnkormSnyzati Hivatal m6dositott megillapod5s6t, mivel m6r decemberben
dontdttek a kirendelts6g megsziintet6sdr6l 6s ezt a kdpviselS-testiilet tagiai is tantisitjtlLk.

Mdrkus S5ndor iegyzo m egk6rdeze, hogy milyen meg6llapod6s sziiletett akkor, milyen jegyzdi
hatiirozati javaslat elfogadiisit tartalm azza akdzzel iroft k6pvisel6{estiileti jegyz6kiinyv.
Siraky Attila polsdrmester ism6telten ki6llt amell ett, hogy ilyen meg6llapodiis nem sziiletett.

M6rkus S6ndor iegyzo elmondta, h ogy minden k6pviselo{estiileti iil6sre bevittdk a m6dositott
meg6llapod5st 6s minden k6pvisel6-testiilet el is fogadta azt. Bevittdk Cserh6tszentivSnra is, de az
iildsen ez senkit nem drdekelt, megszavaaiik 6s haladtak tov6bb. Ha nem a Kirendelts6g
megszrintet6s6hez kapcsol6d6 meg6llapodis m6dosftdsr6l szavazlak, akkor mirdl?

Bal6s Istv6n Andr6s alpolg6rmester szerint ezt a tdrvdn yess6gi felhivrist ki kell vizsgrilni

o/L

9

Siraky Attila pols4rmeslgt elmondta, ho gy el6szdr a mrilt h6napban 6rtestilt err51 a felhivisr6l neki,
mint polg6mesternek kdteless6ge tSjdkoztatni a k6pviselo-testiilet tagjait a telepiil6siiket 6rint6
dolgok6l, 6t pedig a jegyzonek kell azon esetben, ha a hozz6 keriiltj inform6ci6 Cserh6tszentiv6nt
6rinti. Sajnos ezeket az informSci6kat nem kapja meg, ilyen pl. a ttirv6nyess6gi felsz6litas, javaslat.

Mirkus SSndor.ieevzo elmondta, hogy hatrirido hosszabbitSst kdrtek. Az6rt is t6ft6nt tigyint6z6 v6lt6s,
hogy a k6s6bbiekben ezt a hi6nyossdgot kikiisztibtilj6k.
Siraky Attila ools6rmester ol yan a jegyzo 6ltal al5,irt jegyzokdnyv kiegdszitdst mutatott a k6pvisel6testiiletnek, amely tafialmazta az emlitett jegyzokdnlv kieg6szit6s6t (9, szrimri mell6klet ) valamint az
512020.(ll. 13.)szimri hatirozatot a Mdtraszoklsi Kdzds Onkormanyzati Hivatal megilllapodiisival
kapcsolatban. A polg:lLrmester elmondta, hogy beszdlt a Tdrv6nyess6gi Feltgyeleti Oszt6ly
tcirv6nyess6gi referens6vel, aki ar6l trij6kozatta. hogy ez kimeriti a kdzokirat hamisitris t6ny6t.

NagwSradi Istvann6 iegyz6k6nlryvezet6 hozz6sz6l6st k6rt - mivel o is pontos felviligosit6st tudott
volna adni a k6pvisel6-testiilet r6sz6re az emlitett jegyzok<in1v kieg6szit6ssel 6s a tdrv6nyess6gi
felhiv6ssal kapcsolatban - azonban a polg6rmester t6j lkoztalta, hogy a jegyz6kdnyvvezetcinek .,nincs
tanicskozasi joga".

A

polgdrmester javasolta. hogy ne fogadjrik el a torv6nyessdgi felhivrist, ugyanis a megSllapod6st a
kdpviselo-testtilet nem logadta el.
Sirak), Attila pole6rmester elmondta tov6bb6, hogy tdrv6nyess69i kivizsgSl6st fog k6rni.

A polgrirmester kdrte

szav azzanak.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal az

alSblsi hatdlrozatot

hoaa:

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
16/2020.NIL7 ,) szimri hatirozata
2020. febru6r 13-rin megtartott iil6sr6l
Cserhitszentivin Krizsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete a N6grrid Megyei
Korm6nyhivatal Tdrv6nyessdgi Feliigyeleti Osztrily6nak NO/TFO/3-135/2020.
iktat6sz6mf trirvdnyessdgi felhivrisrit nem fogadja el, a 2020. februar 13. napjrin
megtartott iil6s6n nem sziiletett testiileti d6nt6s, hat6rozat a kirendelts6get illetrien. A
jegyzri [r cinkdnyesen k6szitette el a sz6ban forg6 hatirozatot, ez6fi tdru6nyessdgi
eljaras lefolltatris6t kezdem6nyezik.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a ddnt6sr6l tiij6koztassa a
N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Fooszt6ly Torv6nyessdgi Feliigyeleti
Osztiiydt.
Hat6ridri: 2020. jrilius 24.
Felel6s: Siraky Attila polgiirmester

Mirkus S6ndorjegyz6 elhagya a helys6get
Sirakv Attila polg6rmester k6ri jegyzokrinyvbe venni, hogy

a

jegyz6 Onhatalmrilag elhaglta a

k6pviseki-testtileti iil6st

E91,db napirendi pont nem volt- a tov6bbiakban hangos beszdd, vitatkoz6s hallatszott.
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Siraky Attila
polgSrntester

il

I

Mrirkus 56h ,ii, r
jegyz6

r-/

MSrkusSSndoriegyzot<irv6nvess6gi6szrev6telgi:A-N6grrid-MegyeiKorminy}rivatalTdrvdnyessegt
felhivrisa nem tartalmaz a
Feliisveleti Oszt6lydnak NO/TFOEI35202U iktat6sze;t t6rv6nyess6gi
Hivatalt l6trehoz6 Meg6llapodris m6dosites6val kapcsolatos
il6"""';,;.iilr;; o;t;;;r*i
felhiv6st.

(VII 7)
Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete 6ltal hozott l5/2020
javaslatrit.
amit 5
jegyzo hat6rozati
drtelmetlen, a kiizel irt.legyiotonyv tafialmazza a

i"i.lrna,.r.n,ir6n

irio^t

Hivatal cserhitszentivani
iffTl"i3rjf;]1[:"m a testiilet el6 a Mitraszol6si Kriz<is onkormanyzati
javaslatol,
a t<ibbi 5 6r;ntett
amit
fi."rJ"tt.eien"t megsziintet6s6re vonatkoz6 hat1tozatijavaslatom
kdltoz6s6nek
a
kirendelts6g
orf.""narvi", elfogaiott, akkor mi volt a hat6rozati
megkezddse el6tti napon?

a
i6lredrt6s tistitzis t segit6 hozzilsz6l6s ttjbbszori letilt6sa a polgarmester reszerol. miszerint
joga" s6rto a Mritraszolosi Ktizds Onkorm6nyzati Hivatal
,jegyzok<iny,.,rvezet5nek niics tan6cskoziisi
az eljirSs elore eltervezett 6s kital6ci6kra 6piilo koncepci6s jelleg6t.
,i,,iiute..ui.u, ,ulamint mutatja
-elhagyasa
nem az6rt tort6nt, mert elfogadt5k N6gr5d Megyei
A K6pvisel6+estiileti [l6s
Kormdnyhivatal T6rv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly6nak NO/TFO/3- 135/2020. iktat6szrirnri
tdrv6nyess6gi felhiviisShoz nem kapcsol6d6, szerintem 6rtelmezhetetlen hatSrozatot, hanem a
,rem6'ly.mei 6s a jegyzokdnyvvezetot a polgirmester r€sz6rol 6rt verbilis 6s non verb6lis agresszi6
toviibbi elkertil6se 6rdekdben tivoztam.
Milyen emberi magatartes az, amikor a jegyzo ds munkatirsai 6rkez6sekor a polgermester a h6tit
mutatja percekig 6s m6g k<iszrinni sem k6pes?

A

Sirakv Attila Dolsirmester ki fejezett k6r6s6re keriil az al6bbi e-mail sz6 szerint, m6dosit{s
n6lkiil keriilt a jegyz6ktinlvbe
,, Szia Ma rika

!

El6szor is kaiszonom a m6dositott jegyz6ktinyvet.Megszeretn6m jegyezni,hogy az NO/TFO/3735/ZO2O szdmt torv6nyess6gi felhiviis nem is lett a test0leti iil6sen szavazdsra bocsiijtva.igy nem

6rtem a nem fogadja el kijelent6st.Mdsodszor pedig t5lem sz6t nem k6rt senki .hanem egyenesen
belebesz6lt a mondaniva l6m ba.Ezutdn kozdltem,hogy a jegyz6kainyv vezetdnek nincs tandcskozdsi
joga.Viszont val6ban hozott a testiilet d6nt6st a 2O2o.o2.13.-6n megtartott testi.ileti 0l6siinkkel
kapcsolatban.Ugyan is a jegyz6 [r abba a jegyz6konyvbe amely az el6z6ekben nem tartalmazta
6nk6nyesen k6szitett 6.napirendi pontot.Ami nem felel meg a va l6sdgn a k lTestii leti hatdrozatunk is
ezt tiikrOzi.Sajndlattalvettem tudomdsul,hogy az els6 szdmrl jegyz6konyvb6l valamilyen okb6l
kimaradt,ez a hat6rozatunk.Eg6sz biztos csak v6letlen lehetett.Harmadszor pedig ha m6r a jegyz6 rir
s6rt6ddtts6g6ben <inkdnyesen elhagyta a tdrgyal6termet miel6tt bezdrtam a testiiletiii16st,megtisztel6 lenne ha szoritkozna a t0rv6nyess6gi 6szrev6teleire nem pedig a szem6lyes
s6relmeire IUgyan is itt.iegyz6konyv k6sziil melynek hitelesnek kell lennie 6s id6rendi sorrendben is

&

4

l1

meg KeII feIe|jen.NEM PEDIG MESE KONW.TERMESZETESEN HOLNAP ALAIROM,DE A

JEGyz6t EszRrvsrrLrN

relUl

reRvTSzETESEN TARTALMAZNrA

xrll

sz6 szERtNT

EZT AZ EMAILT IS.

roszotrt0wt :stnAKY

ATT| LA

polgdrmester."

v

,41-/
,"

,/z

/(

.t

*.

;3-

,&,.&.,&.
Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata
1066 Cse rh6tszentivdn. Kossuth utca I
Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 3 82-026
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e-mail:csivan.korjegyzoseg@gmail.com

Meghiv6
Magvarorsziig helyi cinkormSnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi cl-xxxlx. tdrv6ny 45. Q-6ban foglaltak
alapjin CserhritszentivSn Kozsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testtilet6nek iildsdt

2020. i rilius 7,

naniin (kedden I

17.00

6rira

6sszehivom.

Az iilds hel),e: Kultrirhiz kisterrne (3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 31.)

Naniren di iavaslat

l.

Javaslat az onkormrinyzat 2019. 6vi zd.rsz6mad6si rendelet6nek elfogadis6ra

Eloterieszt6: Siraky Attila polg6rmester

2.

Javaslat az 6tkeztetds nyersanyagkolts6geirol 6s tdrit6si dijdr6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

EI

3.

eszto: S iraky Attila polg6rmester

Javaslat a h6zi segits6gnyirjt6s rinkdltsdg6rol 6s tdrit6si

El6terjesa6:

4.

Javaslat
e

a

S iraky

dijir6l sz6l6 rendelet megalkotiis6ra

Attila polg6rmester

Csal6d- ds Gyemekj6l6ti Szolg5lat 2019.6vi miikod6s6r6l sz6l6 besz6mol6

Ifogad6srira

El6terieszt6: Szab6 Nikolett csal6d gondoz6 ( ir6sban )
Siraky Attila polg6mester

5.

Javaslat az dnkorm6nyzat 2020. 6vi kcizbeszerzdsitervdnek elfogadis6ra

Eloterieszto:

S iraky

Attila polg5mester

6.

N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Tcirv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6lyrinak tcirv6nyess6gi
felhiv6sa
El5terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

7.

Egyebek

Megjelen6sdre, aktiv kdzremiikbddsdre feltdtlen sz6mitok

Cserh6tszentiv[n, 2020. jtilius 2.
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Cserh6tszentivdn Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviselo-testtilet6nek
2020. jtlius 7. napjin megtartott til6s6r<il
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Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Polg6rmesterdt6l
3066 Cserh6tszentivSn. Kossuth utca l.
Teletbn: 32l3 82-056
F ax: 321 382-026
e-mail: csivan.koriegvzoseg@gmail.conr
E1<ikdszitdsben kdzremr.ikddOtt: Mdrkus S6ndor jegyzo

El6terjeszt6s
a vesz6lyhelyzet

alatt hozott polgirmesteri diint6sek elfogadrisri16l

Tisztelt Kepviselotesttiletl

Az dlet ds vagyonbiztonsigot veszdlyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 hum6njdrv6ny megekizdse,
illetve a kijvetkezmdnyeinek elhirit:lsa- a magyar iillampolg6rok eg6szs696nek 6s 6let6nek meg6vdsa
drdekdben a Magyarorszdg Korm6nya 6ltal a 4012020. (lll.ll.) Korm. rendeletben elrendelt
vesz6lyhelyzetre tekintettel hozott melldkelt polgiirmesteri ddnt6sekr6l besz6molni sziiksdges ds
javaslom elfogadni a meghozott rendeleteket 6s haterozatokat.

Kdrem a Tisaelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesa6st megergyalni. 6s az
al6bbi halarozati javaslatokat elfogadni.

Hatirozati iavaslat:
cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-test[ilete megtirgyalta az eloterjesz6s

l.

szdmri mel16klet6t kdpez6, .. Cserhdtszentivdn Krizseg Onkorm6nyzata polg6rmester6nek a

6/2020. (V.14.)

szimri;

712020.(Y1.15.) szrimri, 8/2020.(VI.15.)

j6v6hagy6lag tudomisul veszi.

Cserhdtszentiv6n, 2020.

iIlius

szrimt, hatirozatlt

es

7

,l
Sirak) Attila
polg6rmestcr

t

tu

Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkorminyzata Polgdrmester6t6l
3066 Cserhiitszentiv6n, Kossulh tt
telefon: l21468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

1.

lktatriszdm: CSf/....-....../2020.

Cserh{tszentivin Kiizs6s Onkorm{nvzata Pol g'rl rmester6nek
612020, N. 14.) szimri hatirozata
Cserhitszentivin Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1112020. (IY. 23.) szimri hatirozatt m6dositis:ir6l

Az

61et- 6s vagyonbiztonsigot veszdlyezteto tomeges megbetegeddst okoz6 hum6nj6rv6ny
megel6z6se, illetve a kovetkezm6nyeinek elh6ritisa, a magyar 5llampolg6rok eg6szsdg6nek 6s
6let6nek meg6v6sa 6rdekdben a Magyarorsz6g Kormenya 6ltal a 4012020.QILl1.) Korm. rendeletben
elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel a katasztr6fav6delemrol 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes toru6nyek
m6dostrisiir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVII. torudny 46.$ (4) bekezddsdben meghat5rozott jogkoromben
elj6rva a k6vetkezo dontdst hozom:
Cserh6tszentivin Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete I 1/2020. (IV. 23.) sz6mri hatlrozatiLnak
szOvege hely6be a kovetkez6 rendelkezdst l6ptetem:
Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete elfogadja Ludm6n Liiszl6 (lakcime:
2100 Gdddllo, S6tdr K6lm6n utca 23.) es Solti M6nika Gabriella (lakcime: 2100 Gcrdollo, S6t6r
K61md"n utca 23.) 6ltal tett 350,-Ft/m2 6rat a Cserh6tszentiv6n Kdzs6g tulajdonaban ldv6
Cserh6tszentivdn, belterillet 251 hrsz-ri, kivett be6pitetlen teri.ilet megnevezdsii, 3129 m2 nagys6gri
ingatlan adiis-vdtele tekhtetdben, mely alapj6n az ingatlant elidegeniti 1 .095.150,-Ft eladdsi 6ron.

A Kdpviselo-testiilet felhataknazza Siraky Attila polg6rmester urat, hogy Ludmin Liiszl6val
M6nika GabrielLival kdsse meg az ad6svdteli szerz6d6st.
Felelos: Siraky Attila-polg6rmester
Hatdrido: 6rtelemszeriien

Cserh6tszentivdn, 2020. mrijus 1 4.
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Miirkus Siindor
jegyzo

ds Solti

Cserhdtszentiydn Ktizs6g 6nkorm{nyzata Po196rmester6t6l
1066 Cserhdtszen viin- Kossuth [t I
telefon: l21468-485
e-mail : titkarsag@matraszolos.hu

lktatosz:im: CSE ........... 202U.

Cserhitszentivin Ktizs6g 0nkormin vzata Polgirmeste16nek
7 D020.N[.75,) szimri hat6rozata

Az 6let- 6s

vagyonbiztons6got vesz6lyezteto tomeges megbeteged6st okoz6 huminj6rvdny
megel6zdse, illewe a kovetkezm6nyeinek elh6ritasa, a magyar 6llampolg6rok egdszsdgdnek ds
6let6nek meg6v6sa drdekdben a Magyarorsz6.g Korminya Lllal a 4012020.QU.1l.) Konn. rendeletben
elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel a katasztr6fav6delemr6l ds a hozzii kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek
modost6siir6l sz6l6 2011.6vi CXXVIII. tdrv6ny 46.$ (4) bekezd6s6ben meghattuozott jogkbrdmben
elj6rva a kovetkez6 dont6st hozom:
CserhitszentivAn Kcizs6g Onkormiinyzata Polginnestere 1. sz6mt melldklet szeriat elfogadja P6szt6
Viirosi Onkonniinyzattal (3060 P6sa6, Kcilcsey utca 35.) - a haziorvosi iigyeleti elldtds biztositasa
irdekiben kdtend6 feladat-e116tasi szerzoddst.

a Nemzeti
6rtesiil.
Irisbeli
kapcsolattart6Ls
moduljin
keresztiil
Feliigyeleti
Jogszabill.tir Ttir-v6nyess6gi

A

d6ntdsrol a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Tdrw6nyess6gi Feliigyeleti Osztilya

Hat6rido: 2020, jtnius 26.
Felel6s: Siraky Attila polsermester

CserhdtszenLivdn. 2020. junius l5

L-,'
Sirakf Attila
polgdrmester

M6rkus Siindor
jegyz6

Cserhitszentiv:in Kdzs6g 0nkorminyzata Polgirmeste16nek
8/2020.O/I.15.) sz6mri hatirozata
a t6mogatisi ig6ny benyrijtisa viz- 6s csatornaszolgdltat6s rifordit6sainak
cstikkent6s6re.

Az

61et- 6s vagyonbiztonsagot vesz6lyeztet6 tomeges megbeteged6st okoz6
6rv6ny megelSz6se, iiletve a kovetkezmdnyeinek elh6rit6sa, a magyar
6llampolg6rok eg6szs6gdnek 6s dlet6nek meg6vAsa drdekdben a Magyarorszig
Kormanya 6ltal a 4012020.$L 11.) Korm. rendeletben elrendelt vesz6lyhelyzetre
tekintettel, a katasztr6favddelemroi 6s a hozza kapcsol6d6 egyes tcirv6nyek
m6dosit6s6r61 sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. torvdny 46.$ (4) bekezd6s6ben meghat6rozott
jogkoromben elj6wa a kdvetkez6 ddnt6st hozom:
hum6nj

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormrinyzata Polgarrnestere ddntdtt abban, hogy 2020.
evre vonatkoz6an a lakossigi iv6viz- 6s csatomaszolgiltatiis r6forditasainak
csokkent6s6re t6mogat6si k6relmet kiv6n benytjtani.
Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkormrinyzata felhataknazza a polg6rmestert a vonatkoz6
rendelet pilyazathoz sziiks6ges melldkleteinek, nyilatkozatainak alairdsdra.

Hat6rldo : azonnal, illetve folyamatos
Felelos: Sirak-v Attila polg6.rmester

,L1
Siraky A
polgrirmester

M6rkus Sindor
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Dr.

MAryl,s LASZLO Ucwnor rRoDA

1061 Budapest, Andrassy

it

4. I. emelet 3. Telefon: 061-312-9068, 061-312-9069
e-mai1: ugyvedmg@t-oniine.hu

Cserhitszentiv6n Ktizs69 0nkorm6nyzata
Siraky Attila polgf rmester
3066 Cserh6tszentiv6n
Kossuth u. 1
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Tisztelt Polgrirmester
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Ug,{eleim, Ber6nyi Srindor 6s Ber6nyi Krisztina k6pviseletdben eljrirva, hivatkozva a Budapesten
2020. larruir 9-6n tartott egyeztet6sre, t6j dkoztatom, hogy tigyfeleim dlni kivirurak az OnkormAnyzat
r6sz6r6l felkinilt lehet6sdggel 6s a Majorv<ilgyi-t6 teri.ilet6t 6tsze16, a 018/36. hrsz. alalti, vizeTvezet(5
arok megjelol6sii 6s a 01 8/4. fusz. alatli, vizelvezeto rirok megjelol6sii tertileteket megvrisiroljrik.
A Majorv6lgyi{6ban lev6 drintett teriiletek v6tel6rak6nt a helyben kialakult, a mez6gazdasagi miiveldsre alkalmas teriileteke irdnyad6 piaci drat ajdntonunk lel. de ezt Onrik nem fogadtdk el. es igazsAgiigyi szak6rto bevonAsrlt k6rtdk az 6rt6k megillapit6sa ir6nt.
Jelezttik ajogi k6pvisel6 fel6, hogy nincs akad6lya szak6rt6k bevonisdnak, ds az OnJ<orm6nyzatnak a
szakddds folyamat6ba tdrt6n5 r6szv6te16nek, de amennyiben a szak6rt6i vdlem6nlt nem fogadjrik el,
irgy annak koltsdgdt az Onkorm6nyzat viselje. Egy megrillapod6s megkotds6t javasoltuk erre az esetre.
Erre vilasz nem 6rkezett, fiiggetlenill att6l, hogy rlrpilis v6g6n 6s mSjus e1ej6n ezirSnt 6rdekl6dtiink.
Majd megdrkezett a Polg6rmester tr mdjus 18-an kelt e-mail levele, amit ugyancsak megv6laszoltunk
mijus 1S-rln e-mailben. Tdbbek kdzott ez a lev|l kit6rt arra is, hogy a kOzdtttink folyamatban levo, de
sziinetel<i perben I/17 szem alatt becsatolt szakvdlemdny egy6rtelmiien tartalmazz:a, hogy a t6 g6trendszerdnek b6rmilyen hibrija lenne, illetve, hogy a gitrendszerrel nem hozhat6 <isszefiiggdsbe az
alatta lev6 teriiletek vizesed6se.
A l6nyeg, hogy az iigy nem halad elore, ez5rt az al|bbivlteli ajinlatot tessziik a Ber6nyi csal6d kdpviselereben.

A Cserh6tszentiv6n 018/4 6s 018/36 hrsz. alatti kivett 5rok megnevezdsii ingatlanokat tigyfeleim megv6s5roljik, amennyiben az OnkormSnyzat K6pviselo Testtilete az eladisra vonatkoz6 ddnt6st meghozza. V6telark6nt .- figyelemmel arr4 hogy a kor6bbi, a piacr itrhoz igazodS ajriLnlatot az 1nkorminyzat
kev6snek tartotta - a kdt ingatlanra 1.600.000,- Ft, azaz egymlllio-hatszlzezer forint aj{nlatot tesziink,
amelyet a birtokritruh6z6st 1*irtalmaz6 adisv6teli szerz6d6s megk<it6s6vel egyidejiileg fizetnek meg a
vev6k 6tutalSssal.
Egyeretett id6pontban Ber6nyi6k 6s kdpviseletiikben 6n, szem6lyes trirgyalasra 6llunk rendelkez6sre.
Intdzkedds6t k6szdnj iik.
Budapest, 2020. mijus 29

dr
Tisztelettel:

\I

dr.

-r--\j --\

\1:i ty es

]I U,;.-.rli

dr. M6tyAs Lriszl6

iigyv6d

dr. Horvdth Z. Ugyv6di iroda
Ber6nyi Krisztina

r, i. slvidilrods

ax:312 -9068

Berdnyi Krisztina kdpviselet6ben:

t6j6koztat6sul kapja e-mailben:

L*.j 6 iigp€d
assy

36065
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Cserhitszentivrin Kiizs6si 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
.../2020. (......) tinkorminvzati rendelet TERVEZET

Cserh6tszentiv{n Ktizs6g Onkorm hnyzata 2019.6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajtisrirril
Cserh6tszentivdn Ktizs6gi Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete az lllamhiutartisr6l sz6l6 201 1. dvi
CXCV. tdrvdny 89.$-a alapjrin az al bbi zirszbmad|si rendeletet alkotja:

1.li

(l)

A k6pviselotestiilet az 6nkormdnyzat 20l9.dvi kdltsdgvet6s v6grehajt6s6r6l sz6l6 besziimol6t
az l.szimi tiblfizatban foglaltaknak megfeleloen

(2)

76782 e. Bt bev6telleU
60082 e. Ft kiadissaV

jrivihagyja.
(3) Az dnkormrinyzat bevdteleit forrdsonkdnt 6s a kiadiisokat-ezen beliil a kiemelt kiadiisokat
feladatonk6nt rdszletezve-a 2.6s 3.szrimri tibl:izatokban foglaltaknak megfeleloen fbgadja
el.

2.S

(1)A

fejleszt6si kiad5sok teljesit6sdt, valamint annak feladatonk6nti rdszletez6s6t
tiblflzatban foglaltak szerint hagyja j6vri..

a 4.szimri

3.$

Onkorm6nyzat 2019. december 3l- 6llapot szerinti vagyon6t a 5.sz6mri tribldzatban
rdszletezett m6rlegadatok alapjiin 235.710 ezer Ft-6an iillapitja meg.

( I )Az

1.$

(I

)Az egyszenisitett p6nzmaradv5ny kimutatrisit a 6.sz{mri me[6kretb en tz,tarmszza, a
maradv6ny 16.700 ezer Ft.

5.$

(l)Az <inkorm6nyzat a 20r9-6vben bi,,osftott ad6kedvezm6nyeket
a T.szimt mell6kler alapj6n hagyja j6vri.

ds mentessdgeket

6.$

(

)tdbbdves kihat6ssal jrir6 d<int6sekbol szirmaz6 kdtelezettsdgek cdlonk6nt 6s cimenkdnti
alakul6sit a 8.sz{mri mell6klet szerint hagyja j6vri.

1

7.S

(1) A k6pvisel6testiilet az Onkorm lnyzat 20ir9.6vi miikriddsi m6rtegdt, felhalmoz6si mdrleg6t,
l.a,l.b, szimri mell6kletben foglaltak szerint hagyjaj

8.$

(1)AkdpvisekitesttiletaKdrzeti Egiszs6giigyi Szolg6lat 2019.6vi beszrimol6jat az l/c. szrimri
mell6kletben foglattaknak megfeleltien hagyja j6vri.
e.s

A rendelet a kihirdet6st krivet6 napon l6p hat6lyba.
Cserh6tszentiv6n,2020 m6jus

Attila
polg6rmester

Siraky

M6rkus SSndor
jegYz6

a

l

sz.mellekiet

201 9.evi kv.i beszemolohoz

Cse rh 6tsze ntiva n Kdzs6g

i

On

ko rm

an

yz

at

2019.evi merleg
Ezer Ftban

Megnevez6s

2019.6vi
el6iranyzat

2019.evi mod
eloirenyzat

2019 evi
teljesites

Ielj

%-a

BEVETELEK
tVhllkodesi bev6telek
T6mogat5sok
Felhalmoz6si 6s t5kejell.bev.
T6mogatds6rt. bev6telek
V6glegesen atvett penzeszk.

3407
090
3600
44638

21

4745
20580

4319
20580

6500
67753

63610

91 ,O%

100,0%

2900

44,6%
93,9%

188

Hitel

P6nzforgalom n6lk.bevetelek
Allah6ztartason bel0li meg

14956

Bev6telek cisszesen

876 91

15300
2775

15300

100,0%

2775

100,0%

1't7653

109672

93,2%

57849

88,4%
96,9%
89,5%
72,5%
50,0%
70,4%
100,0%
100,0%

297 41

55,9%
100,0%
100,0%
85,9%

KIADASOK
Miikodesi kiad6sok
Jtot z
Szem6lyi juttatds
Munkaad6t terhel6 jdr bbvJ
15537
Dologi
'1930
Egy6b t6m.p6nz6tad.
Ebbol:Szocidlis celI j. 520
725
Ivledgel6legezes v.f
I
L6tszdm

60567

Felhalmoz6si kiad5sok
Elmib r6szv6ny vSsirl6s
V izelev ezet6 6rok 6pitese
Ki6rt6ki tSrgyi eszkdzok besz
Kultirhaz felujitasa
Eii Nagyertekfi tdrgyi eszk.b
R6k6czi tlt, szabads6g 0ti j

27',t24

35710
6117
12185
1104
560

6832
16798

2204

795

lt SJ

I

8

5224/-

160

180

180

150

150

150

270
25407

1864
23807

1602
26848

1137

1137

94,8Yo

19640
87691

99,4"/"

961

966

lnformatikai eszk6zok

Kiad5sok dsszesen

65409

36842

117 653

87590

7

4,4%

sz melleklet

1/a

201 9 evi kv. i beszemol6hoz

n K6z seg i
mAk6desi merleg
2019.evi

Cse rh atsze ntiv

a

On

ko rm

an

yz

at

Ezer Ft-ban

Megnevezes

2019.evi
eloiranyzat

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm6nyzatok m[ikod.bev6tele
Ir/rlikod6si c6hl t6mogatSs
T6mogat6s6rt6k( mfi k.bev6tel
V6glegesen dtvett milk. P6nzeszk
l\il(kodesi hitel
P6nzforgalom nelk.bevetelek
Allam h5ztart6son beluli meg

e|oienyzal
25459

1379
17990

2019.evi
TeU
teljesit6s
29098
24965

3033
16330
4837

3'163

3272

107 ,9

16330

100

2400

49,6

8

5,8

188

2927

2123
277 5

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm5nyzatok mfi k6d.bev6tele
N.4r:ikodesi c6lI tamogatas

20'19.6vi m6d

5462

4628
1528
3100

100

277 5

90,4

493 8

1212

088

56,8

4250

4250

100

Tamogatasertek( mr:ikodesi bev

M(k<id6si bev6t. Osszesen

30087

34560

29903

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI KIADASA

25459

29

098

2s403

Szem6lyi juttatds
ltilunkaad6t terhelo j5rulek
Dologi
Egy6b t5mogat6s p6nzdtad6s
Allam h6ztartdson beluli megl
Letszdm

11795
2099
10267
2204
2733

11357

2029
94'1 8

1930
725
4

6uxErur vAllnLT FELADAToK
MUKODESI KIADASA
Szemelyi juttatas

Jdrul6k
Dologi
Letszam

M(k6d6si kiad6sok tisszesen

4628

zt

o'l

817 0

79,6

1104

50,1
100

5462

4938

90,4

2753
529

30087

97
oo,

1656
1

1

o

100

2025

1382

96,9

1971

4

599

530

11425

4

2838

ta

86,5

34s6ol

J

81,7
1

303411

100
87 ,8

1/b sz melleklet
2019.evi kv i beszemolohoz

Cse rh atszen iva n Kozseg

i

O n ko

rm

anyzat

felhalmozasi merleg
2019.6vi
Ezer Ft-ban

I\4egnevezes

2019.evi
eloiranyzat

2019.evi m6d 2019.evi
Teljesites
eloirenyzat

telj
ok-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si cel[r tAmogatas
Felhalm.6s t6kejell.bevetelek
T6mogatas6rt.felh. bev6t
Felhalmozesi celra Stvett
penzforgalom n6lkuli bevetelek

3600

2900

44,6
92,6

6832

6500
36996
7611

34245
9734

127 ,9

25987

51107

46879

91 ,7

6NKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE
Tamogatasert6k0 felhalm.bev

Felhalm.es t6kejell.bevetelek
P6nzfoqalom n6lkuli bev6telek

Felhalm. Bev6telek <isszesen
KATELEz6 FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

29741

51107

25987

58,2

R6szv6ny vaserlas

160

180

180

100

Vlzelvezeto Srok 6pit6se
Ki6rt6k( t5rgyi eszkoz besz
Kulturh6z fel[jit6sa
R5koczi tt, Szabads6g tlti jdrda f
Informatikai eszkozok
ONKENT VALLALT FELADAToK

150

150

'150

100

270

1864

1602

85,9

25407

28307
19640

26848

94,8

966

961

99,5

FELHALMOZASI KIADASA

Felhalm. Kiad6sok cisszesen

25987

51107

297 41

58,2

1/c.sz. mell6klet

Cserh5tszentivini Kcirzeti Eg6szs6giigyi Szolg6lat
201 9.

6vi miikddOsi m6rleg
Ezer Flban

Megnevez6s

Teljesit6s re\.%-a

2019.6vi

IVlodositott

e16irAnyzat

e|6irenyzat

MUK. BEV TELEK
I\/0k6d. bev6tele

500

500

359

72%

25920

25920

2096 5

104%

5',t97

5566

5566

100%

31617

J IYOO

32890

103%

Szemelyi juttatds
Munkaad6kat terhel5 j6rul6kok

21609
4134

22209
4134

21532

97%
87%

Dologi
Egy6b tamogat6s, p6nz6tad5s
Hitel tdrleszt6s

4737

4506

3

3

1137

1137

31617

31986

M(k6desi c6l0 tdmogat6s
Tdmogat6s6rtek( m(k. bev6t.
Mfi k6desi c.p6nzeszkdz dtv6tel
Itl(k6d6si c. Hitel felv6tel
P6nzmaradvdny
Kiegyenlit6, fUgg6, 6tfut6 bev6telek

Bev6telek 6sszesen
N/l

K. KIADASOK
3617

52%

Kiegyenlit6, ftrggci, 5tfut6 kiad6s
Letsz6m

Nagy6rt6kfi t6rgyi eszk<iz

Kiadisok risszesen

3

27508

86%

2.s2. melleklet
201 9.evi

kvi beszamolohoz

CserhdtszentivAn KiSzs6gi 6nkorm6nyzat
2019.6vi bev6telek

Megnevezes
1 .

2019.evi

lnt6zm6nyi mLlkodesa bev6telek
ldegenforgalmi ad6
Kommun6lis ad6
Gepjarmriado
Lakber
P Birs6 ,p6tlek,

2019.evi mo 2019.evi

Telj %-a

el6tanyzat ebirenyzat teljeslt6s
1732
3050

91,2

75
700

75

161

118,

72A

701

97 ,4

400

400

301

75

6b sa bev

14

2. K1zhallami bev6telek

117 5

1195

1177

l.Mrlkcid6si bev6telek risszesen

2907

4245

396 0

Telepirlesi Onkorm T6mogat6sa

951 8

9518

9518

'100

6817

8612

8612

1800

1800

1800

100
100

,oq6

650

OJU

100

21090

205 80

2058 0

100

3600
3163

6500
4837

2900
2400

49,6

Egyes Jovp tam kieg
A telep.6.szoc, gyj.es gy.etk f.tam
Konyvter temogatasa
KOzpontositott mtik.c.tem
Felhalmozasi celd tamogates
Normat[v kotott tamogatas
MUkdd6kepesseg meg6z.sz. kleg.tAm

Il.T5mogat6sok 6sszesen
Ill.Felhalm.6s t5kejell. bev6telek
TamogatasertekU mUkodesi bev6telek

Ebb6l:

onkormtol atvet

Egyeb atvett
Tamogatas6rtekii felhalmozasi bev6telek

lV.T6mogat6s6rt6kI bev6t.cissz.

J IOJ

2404

4837

'15555

18718

418 33

9

49,6
4

34245
3 6645

Mrikodesi celu atvetel allam.kivulrol
Felhalm.celU etvetel allamh.kiv0lrol

188

V.V6glegesen etvett p6nz 6ssz.
VI.Tamo g. kdlcs6ncik visszat6rtil.

188

8,5

9,6
92,6

o/,o

MLikdd6si c6l0 hitel felvetel

Felhalm.celU hitel felv6tel

Vll. Hitelek
VIll.P6nforg.n6lkiili bev6tel
lX.AllamhSztart5son beliili meg
BEVETELEK OSSZESEN

9759
56074

9734

9734

100

2775

277 5

100

85667

76782

89,6

2/b.sz. melleklet
201 9. kvi.beszamolohoz
C

se rh atsze ntiv a n Kdzseg

i

On

ko rm

a

nyzat

201 9 evi saj6t bevetelei
Ezer Ft-ban
lvl

eg

n

ev ezes

2019 evi

201g.evi m6d 2019.6vi

el6tdnyzal

eloirenyzat

SzoloSltatdsok
Biztosit6s

1732

30

lelj%-a

Teljesites
50

91,2
113

I

Szemeteszsak eladas
Berleti dij bev6tel
lskolesgyermekek szallitasa
Ellat5si d ijak
Lakber

40

Tov6bbsz6mlSzott szolgdltatdrsok
ERV Berleti 6s haszn dlj

1544

100

48

20
100

31

155

5

5

48
1544

48

100

974
IJJd
76

101 ,4

1338

Kiadasok visszaterltese
T6keleszellites
Eqyeb saietos bev6tel
Kontener elad6s

120
50

AFA bev6telek, visszat6rtrl6sek
Kamatbev6telek

lnt6zm6nyi mfi

8

bev.6sszesen

1732

3050

lngatlan eladas
ERV
P6nzUgyi befektetesek bevetele

JbUU

65 00

Felhalmoz6si 6s t6kej.bev.<issz

36oo

k,

65
I

00

9't,2

900

44,6

2900

44,6

2

3.s2. mell6klet

C se rh

atsze nt iv a n K6zseg

O n ko

201

Levi kv.i beszamolohoz

rm

d n yz

ata

2019. evi mlkddesi kiadasai
lVegnevez6s

2019.evi
eloirAnyzat

1. Nem vesz6lyes(telep)hulladek vegyes(cimleszte

2019.evi
mod ei

2019.evi
teljesites

telj

64

64

1254

808

951

791

181

181

186

102,8

10875

13084

12493

95,5

24

begyiljtese, szall itesa, itrakSsa
2. Zoldterulet
3.

Kozutak, hidak, alagutak uzem.fennt

4.0nkorminyzati vagyonnal kapcsolatos f.ell6tesa
5. Onkormanyzatok 6s onkormanyzati hivatalok
jogalkot6 es altalanos igazgatasi tevekenysege
Szem6lyi
Munkaadoi jarul6k
Dologi
Atadott penz
Letsz6m

6449
1262

6733

zoz

1220
4121

4718
419

I

6. Kozvilaqitas
7. Varos-es kozs69gazd6lkoddsi szolg
Ebb6r:

Szemelyi juttatas
Munkaadoi jarulek
Dologi
Atlag letszam

6685
I

3164

100,7
96,7
87 ,3

419
1

100
1

100

1152

1152

1178

102,2

90

90

136

151,1

90

90

S.Kozmrjvelod6s kozossegi 6s tasadalmi 16szv.fejl

46,8

151,1

136

1246

1232

'1283

104,1

520

772

s33

69

5462

4938

9. Ar es belvizvedelemmel 6sszefuggo tevekenysOg
1

0. Szocielis 6tkeztetes

1

l.Egyeb onkorm6nyzati seg6ly

12. Falugondnoki,tanyagondnoki szo196ltatas
Ebb6l:szemdlyi juttat6s
Munkaad6i jarul6k
Dologi
Atlagl6tszam

Hosszabb idotartamU kozfoglalkoztatas
Ebb6l:szemelyl juttat6s
Munkaad6i jarul6k
Dologi
Atlagl6tszam
1

4628

2838

2716
530
1382

<oo

1957

191

191

2

'100

76,89

1502
179

93,7

101

19

20

81 ,8

1782

2167

1957

oo, o
1

1

2168

3.

529
1656

2025
1

90,4
97

2

2

100

2.oldal

Megnevzes
14 K0nyvteri szolgaltatasok
ber

1

5.

2019.evi
el6lranyzat
949

989
350

311

ol

48

Dologi
Letszam

578

578

385

Munkaad6i j6ru16k
Dologi
Letszam

Ebbol:Atadott penz

100

'10

10

31 81

3412

3432

100,6

803
585

2

2879

102,7

524

89,6

24

29

1

1

1

120,8
100

80

36

21

58,3

1310

863

115

13,3

72

17

't

Temogat6si cdhj finansziroz6si kiad6s

88,9
78,7
66,6

100

2641
5 tc
25

7.K0nyvt6ri allomeny gyarapitas

75,2

744

61

Ebb6l: Ber

ak-a

teljesites

jaru16k

Koztemet6-fenntartas es mukod6s

re\

2019.evi

310

16.Hazi segitseg nyujtas

1

2019.6vi
mod ei

1310

18. lntezm6nyen klvuli gyermeketkeztetes

2760

2760

725

19. Onkorm elsz6m kp kv szervvel

11,8

27

27

337

337

316

21 . Civil szervezetek temogatasa

100

100

10

2t 35

22. Telepules fejlesztesi prgektek

100
100
100

Elozo evi elszam visszafiz
Allamhaztaftason b meg
20. LakAsfenntartassal, 6s lakhatassal 0ssA

93,8

120

23. Gyermekvedelmi 6s p6nzbeni ell

Mfkdd6si kiadasok t sszesen
Ebb6t

Szemdlyi juttatas

Munkaad6t terhel6 jirul6k
Dologi
Egy6b tamogatas p6nz6t
Ebb6l: Szociiilis c6li tamogat
Allamhaztarteson beltili mege
Atlagl6tszam:

30087
14073
2559
10800
1930
520
725

34560

30341

87 ,8

14633
2698
12292

14178
2500

96,9
92,7
79,9

26
'1104
560

98

2204
795
2733

2733

5

5

50,1

70,4
100
100

4.sz.mel16klet
201 9.evi kv.i beszamol6hoz
6nkormanyzat
Kozsegi
Cserhatszentiven

felhalmczdsi kiaddsok
2019.6vi bev6telek

Megnevezas

el6irir

Beruh6zisok
Elmib reszvenyeloleg
Vizelvezet6 arok epit6se
efa
Egyeb targyi eszkozdk beszerz6se
6fa
lnformatikai eszk0zok

2019.6vi
m6d ei

2019. evi

180
118

160
118
32

180
118

213

1523
341

/o

I

205

Fehiiit6sok

25407

Kult(rhaz felUjit6sa

20006

6fa

5401

47947

22290
6017
15464
4176

RSk6czi 0t es Szabadsag Utjjarda feluj

eh

Telt

91,6

289 3

3'160

580

ah

2019 evi
tel esites

1261

341
757
204

100
100
100
82,8
100

99,4
99,5

26848

56

21200

95,1

5648

93,9

Eqv6b felhal moz6si kiadSsok
Ebb6r:

lntezmenynek atadott
VizmLlnek 6tadott

Felhal moz6si kiadisok cisszesen

25987

51107

297 41

58,2

5.sz.melleklet

Ki m

utatas Cserh atsze ntiv a n O n ko rm a n yzat vagyo

n

dro I

2019.6vi iSllapotarol
Ezer Ft-ban

MEGNEVEZES

OSSZEG

Szellemi term6kek

249

lmmatari6lis javak

249

lngatlanok
G6pek, berendez6sek, felszerel6sek, jarm(vek

189808

z6lo
'150

Beruhezasok,felUjitasok

Ti rgyi eszkcizcik rjsszesen

192784

Egy6b tart6s reszesed6sek

7

Befektetett p6nziigyi eszk.

7614

A.) Nemzeti vagyonba tarloz6
Befe ktetett e sz kdz6 k osszesen

614

200647

K6szletek

B:) Nemzeti vagyonba tartoz6
Forg6eszktizcik <isszesen
C.

) Penzeszkcizcik tisszesen

16677

D.) Kcivetel6sek dsszesen

E.)Egy6b sajetos eszkdzoldali
elsz6molSsok

ESZKOZ OK OSSZESEN

849

17

537

235710

6. szim ri mell6l<let

Cscrhitszentivin Ktizs6gi Onkorm6nyzat
Egyszeriisitett p6nzm a radvS ny- ki m utatis
2019. 6r

ezer F't
Megnevez6s

T:irgy6v

1.

Kolts6gvetds bev6telei

64273

2.

Koltsdgvet6skiad6sai

Finanszirozisibevdtelek

57349
6924
12509

Finansziroziisikiad6sok

1762

L
3.
4.

[.

Kiilts6gvet6segyenlege

Finansziroz{siegy"enleg

I'G }IARADVAN Y
Kiitelezetts6gv:illal:lssal terhelt maradv{ny
Szabad maradvinv

ALAPTI'V

F,KE NYS

-/))
16700
16700

7. szdmt melldklet
20 19. 6vi zitrszitmadi,si rendelethez

Cserhftszentivin 6nkormfnyzat :iltal nyrijtott kdzvetett t{mogatisok

ezer forintban
Bcv6teli jogcim

Sorsz6m
I

2.

1

Ell6tottak t6ritdsi dij anak elenged6se

2

Kommun6lis ad6b6l biztositott kedvezm6ny,

M6rt6ke

Kedvezm6nyek

(%)

iisszcge

3

I
0

0

0

0

mentessdg
J

Idegenforgalmi

ad6b61

biztositott

kedvezm6ny, mentess6g
4

Gdpj6rmriad6b6l biaositott kedvezmdny,
mentess6g

)

Helyisdgek hasznosit6sa ut6n kedvezmdny,
mentess6g

6

Egy6b kedvezmdny

7

6sszesen

8.szam{ mell6klet

Cserh:itszentivrin Onkorm6nyz at 2019.6vi ktilts6gvet6s6ben tervezett tiibb6ves
kihat:issal jrirri dtint6sek 6s ad6ss{g rillomdnyinak alakuLisa
(adatok E.Ft-ban)

Megnevez6s

ELMIB reszvdnv visirll

2019.6vi

El6irinyz.

t6nyleges

2019

180

II

6ves

bontisban

2020

2021

).022

I IJ0

0

0

180

0

0

Felhalmozii
si cdll hitel
K6zkincs
P6nzugyi

lizing
Mdk0ddsi
cdlu hitel
Ebbril:
Toke
Kamat

Felha[mozi
st

cdli hitel

0sszesen

180

ELoZETES HATASVIZSGALAT
Cserhitszentivin Ktizs6g Onkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2019. 6vi ktilts6gvet6si besz6molijinak
(Zirszima.dis) rendelet6hez
Ajogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrv6ny 17.$ (l) bekezd6se alapjin az ellzetes hatiisvizsg6lattal
ajogszabrily el6k6szitdje felm6ri ajogszabaly viiltoziis elcizetes krivetkezmdnyeit.
A Tv. 17. $ (2) bekezd6se alapjin az el6zetes hatisvizsg{lat keret6ben az alibbi t6nyez6k
vizsg6lata sziiks6ges:

Tirsadalmi, gazdasigi hat6sa: A jelen ziirsziimad6si rendelet-tervezet dssze6llitisakor 6rtdkeldsre
kertiltek mindazon feladatok, amelyek az onkorm6nyzat 2019. 6vi krilts6gvetdsdnek v6grehajtiisrt
befolyriso ItrlLk, teljesit6s6t megalapoztAk.

A

ziirszrimad6si adatok alapj6n meg6llapithat6, hogv

a 2019. 6vi koltsdgvet6sben kitiizritt

cdlok,

feladatok teljesiiltek. A kiad6sokn6l a takar6kossSg ds dsszerii felhasznSl5s volt ajellemzo.

Ktirnyezeti, eg6szs6gi ktiriilm6nyek: A rendeletben ibglaltak vdgrehajt6sinak kdzvetlen
eg6szsdgiigyi. kcimyezetrc gyakorolt hat5sai nincsenek, a jogszabSlyok Sltal az onkorm6nyzatok
kdtelezettsdgekdnt meghat6rozott

t'eladatokat nem vesz6lyeztette.
^gazati

Adminisztrativ terheket befolyisol6 hatisa: A z6rszimaddsi rendelet-tervezet. annak melldkletei ds
szOveges indoklisa ritfog6an hat6roztiik meg a 2019. 6vi feladatell6t5sokat, a feladatelliit6sok sor6n
felmeriilo adminisztrativ terheket. Az adminisztr6ci6 er6sitdse abbirl a szempontb6l is indokolt, hogy a
kdzpdnzek felhaszniilSsa m69 fokozottabban 6tl6that6bb legyen, illetve. hogy a trirv6nyess6gi
eloirrlsoknak eleget tegyen az onkorminyzat.

Egy6b hat6sa: Nincs

A rendelet megalkotisinak sziiks6gess6ge:
6llamh6ztartisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny 91.S (l)-(2) bekezd6sei, valamint az
6llamhiiztartiisr6l sz616 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l a 368/201 1.(XII. 31.) KormSnyrendelet (Avr) alapj6n

Az

az onkorm6nyzat kdtelezetts6ge a rendelet megalkot5sa.

A rendelet megalkotisa elmaradisa eset6n virhat6 ktivetkezm6nyek: Ennek

elmaraddsa esetdn, az

dnkormenyzat nem tenne eleget tdrvdnl i kotelezettsdgeknek. Ez maga uten vonn6 tObbek kdzott a
normativ 6llami hozzij{rul6sok esetleges felfiiggesztds6t- zfuo1as6t. valamint az elozo dvi
kotelezetts6g-viillal6sok teljesitdsdre nem lenne jogalap.

A rendelet alkalmazfsihoz sziiks6ges felt6telek
rendelet-tervezet dsszeillit sinak trirgyi, szemdlyi, szervezeti feltdtelei
6nkormrinyzati Hivataln6l rendelkez6sre illtak.

A

"b:

MStraszolos. 2020.07 .07

o *o"a

ffi,
tv

w

.'Vdrra:zb\

a Mritrasz6l6si

u4L
Sdndor

egyzo

Koztjs

lndokolis
Cserhitszentiviin Ktizs6g OnkormInvzata K6pvisel6-testiilet6nek
korminvzati rendelct megalkotasf 16l

a 201 9, 6vi zdrszrimadiisr6l sz616 tin

Altalinos Indokl:is
sz616 201l. 6vi CXCV tdrv6ny (tovribbiakban: Aht.) 91. g. (l) bekezdds6ben
fbglaltak szerint a jegyz6 riltal elokdszitett ziirsziimadiisi rendelettervezetet a polgiirmester terjesai
a kdpviselo+estiilet el6 irgy, hogy az a k6pviselo-testi.ilet eld terjesztdst krivet6 harminc napon
beliil, de legkds6bb a kriltsdgvetdsi 6vet kdveto citddik h6nap utols6 napj6ig hatrilyba l6pjen. A
vesz6lyhelyzet kihirdetds6rrjl s2616 4012020. (l[. ll.) Korm. rendelettel kihirdetett
vesz6lyhelyzetben a katasztr6fav6delemrril 6s a hozz6 kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dositrisrir6l
sz6l6 201 1. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben biztositott felhatalmaziis alapj6n a
Kdpviselo-testiilet feladat - 6s haliskdrdt a polgiirmester gyakorolja. A vesz6lyhelyzet soriin
alkalmazand6 egyes beliigyi 6s k<lzigazgatrisi trirgyri szabilyokr6l sz6l6 8512020. (IV. 5.) Korm.
rendelet 17. $ (3) bekezddsdben foglaltak szerint az Aht. 63. alcimdtol elt6roen a 2019.
kdltsdgvet6si dvre vonatkoz6 zirszimadisi rendeletet figy kell a kdpvisel6-testtilet el6 terjeszteni,
hogy az legkdsobb a veszdlyhelyzet megszr.inds6t kdveto 30. napon hat6lyba l6pjen. Az
Onkormdnyzat 2019. dvi zttrszdmaddsir6l sz6l6 rendelet megalkot6sa indokolt annak drdekdben.
hogy a 2019. 6vi k6telezettsdggel terhelt maradviinyok 2020. €vi krilts6gvetdsi 6vre tdrt6no

Az lllamhdztartitsr6l

6tho zatala me gtd rtdnhe

sse

n.

R6szletes indokol:is

l.$-7.$-hoz
Az Onkormiinyzat saj6t kolts6gvetds6nek 2019. dvi teljesitds6t tartalmazza.

8.$-hoz
Tartalmazza a Cserhitszentiv6ni Kcjrzeti Egdszsdgiigyi Szolgdlat kciltsdgvet6si szerv6nek 2019
dvi kdltsdgvet6sdnek teljesitdsi adatait.

9.$-hoz
Hatrilyba l6pteto rendelkezdst tartalmaz.

Cserhiitszentiviin, 2020.

jilius
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'llc. wetkllul

Cserhitszentivin Ktizs6gi 6nkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
Cserhitszentiv{n Kiizs6g

nkorminyzata 2019. 6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajt6s616l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete az elirarnhirz.afiesr6t sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tarru6ny 89.$-a alapj6n az alSbbl zirszitmadisi rendeletet alkotja:
1.S

(l) A k6pviseto-testiilet

az dnkormenyzat 2019.6vi kOltsdgvet6s v6grehajt6srir6l sz6l6 besz6mol6t az

l.szimri tiblizatban foglaltaknak megfelel6en

(2)

76.782 e. Ft bev6tellel/
60.082 e. Ft kiad6ssaV

j6v{hagyja.

(3) Az onkormrinvzat bev6teleit forr6sonk6nt ds a
feladatonkdnt rdszletem-e-a 2.6s 3. szimri

kiadiisokat-ezen beltil a kiemelt kiadiisokat
tiblrzatokban foglaltaknak megf'eleloen fogadja el.
2.$

(l) A

fejlesa6si kiadisok teljesitds6t, valamint annak feladatonk6nti rdszletezdsdt
tibliuatban foglaltak szerint hagyja j6v5..

a 4.sz{mf

3.S

(l ) Az onkorm6nyzat 2019. december 3l - iillapot szerinti vagyoniit a S.sz{mri tibllzarban
r6szletezen mdrlegadatok alapj6n 235.710 ezer Ft-ban 6llapitji meg.
4.S
(

l)A-z-eg-vszeriisitett pdnzmaradv6ny kimutatrset a 6. szimri mell6kletben

I6.700 ezer

Fr.

t^rt^lm^zza.a maradv6ny

s.s

(l)Az

<inkorm6nyzar a 20r9.6vben biaositott ad6kedvezmdnyeket
6s mentess6geket
mell6klet alapj6n hagyja j6v6.

a 7. szimri

6.$

(l )Tdbb6ves kihat6ssal irir6 drtntes^ekbol
sz6'rmaz6 k6relezeftsdgek cdlonk6nt
ds cimenk6nti alakulis6t
a 8. szimri mell6klet szerinr hagyla-;ola.
7.S

j

I

)

_A kdpviselotesttilet az onkormAnyzat

1.a,1.b, sz:lmri

."riil;;;;;;raltak

20

I

9.dvi miikcid6si mdrlegdt, felharmozrisi
mdrregdt,

szerint hagyja

j6vri

a

8.$

(1) A k6pvisel6testtilet a Kdrzeti Eg6szs6gtigyi Szotgrilat 2019.6vi beszrimol6j6t az 1/c. sz{mri
mell6kletben foglaltaknak megfeleloen hagyja j6vri.

e.$

A rendelet a kihirdet6st kdveto napon l6p hatiilyba

Cserh6tszentivin, 2020.
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CserhStszentivin Kozsdg Onkormrinyzata
3066 Cserhritszentiv6n. Kossuth utca 1.
Telelon: (32) 468-485
e-mail: titkarsag@m atrasz<il<is.hu

h ara,J

wtltioA

,$p"

El<ikdszitdsben kcizremrikrjddtt: Mrirkus Siindor jegyzci

El6terjeszt6s
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geirSl 6s t6rit6si dijri16l

Tisztelt Kdpviselo-testiilet!

A szoci6lis igazgatrisr6l

ds szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. t6rv6ny (a tovribbiakban:
Szoctv.) 2. Q-a szerint a szoci6lis ell6t6s felt6teleinek biztositAsa - az egydnek 6nmaguk6rt 6s
csal6djuk6rt, valamint a helyi kdz<iss6geknek a tagiaikdrt viselt felel6ss6gdn tril - az rillam
kdzponti szerveinek ds a helyi dnkormanyzatoknak a leladata.

A Szoctv. 92. $ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjin az \gyaflezen tclrvdny 59. $ (1)
bekezd6se ds 62. $ (1) bekezddsdben meghat6rozott feladatkdrdben eljrirva sziiksdges az
dtkeztet6s nyersanyagkdltsdgei16l 6s t6rit6si dijrir6l rendeletet alkotni.

A Szoctv. l15. $ (1) bekezddse az int6zm6nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskodris krirdbe
tartoz6 szocirilis ell6tdsok ellendrtdkek6nt meg6llapitott dsszeg (a tov6bbiakban: int6zmdnyi
tdritdsi dij). Az int€zmdnyi t6ritdsi dijat a fenntart6 trirgydv riprilis 1-jdig Allapirja meg. Az
intdzmdnyi t6ritdsi dij dsszege nem haladhatja meg a szolgiiltatiisi <ink<ilts6get. Az intezmdnyi
tdritdsi dij 6v kdzben egy alkalommal, tiirnogatott lakhatiis eset6ben kdt alkalommal
korrig6lhat6. Az int6zmdnyi tdrit6si dijat integr6lt int6zm6ny esetdben szolgdltatrisonk6nt.
szakdpol6si kdzpont esetdben a szakiipol6si ell6tiisra kiildn kell meghatrirozni, ilyen esetben az
6nkSltsdg sziimitiisa soriiLn a k6zds k6ltsdgelemeket a szo196ltatrisonk6nti k<izvetlen kciltsdgek
ar6nyiiban kell megosztani.
Kdrem a Tisztelt K6pvisel6{estiiletet, hogy az el6teiesztds atapj6n a rendelettervezetet
tdrgyalja meg, majd ddntson az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dij6r6l sz6t6
rendelet megalkot6srir6l.

Cserhiitszentiviin. 2020. iflius 2
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Siraky Attila
polg6rmester

Cserhdtszentivin Ktizs e s Onkor 6nyz-'ita K6pvisel6-test ii le t6 nek
.......t2020.(YtI........ ) on ko minvzati re n delet-te rv ezete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l
a szociilis igazgatisr6l 6s szocirilis
ellatrisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny (tovribbiakban: Szt.) 92.$ (l) bekezd6s6ben, kapott
felhatalmaziis alapjin az Szt. 59.|j (l) 6s 62.$ (1) bekezd6s6ben, meghatirozott feladatkdr6ben elj6rva a
kcivetkez5ket rendeli el.
Cserh6tszentivSn Kozs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete

1.S

Nyersanyagkiilts69 (norma)
( 1)

Szocirilis 6tkez6s

I

adagra

jut6 nyersanyagkolts6g6nek AFA-val emelt

<isszege 0 Ft/nap.

2.$

T6rit6si dijak

(l)

Az 6tkez6st ig6nybe vevok iiltal fizetend6 napi tdritdsi dijak:

a)

A szocidlis dtkez6s szem6lyi tdritdsi dija az
kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

l.szdm

melldkletben meghatirozott jtivedelmi

3.S

Z616 rendelkez6s

A rendelet kihirdetdse napj6n l6p hatilyba
4.$
Jelen rendelet hat6lyba 16p6sdvel egyidejiileg hat6ly6t veszti Cserhitszentivdn Ktizsdg 6nkormdnyzata
Kdpvisel6-testiilet6nek az 6tkeaet6s nyersanyagkciltsdgeirol ds t6rit6si dij6r6l sz6l6 312019.(1Y.26.)

<inkorminyzati rendelete.

Cserh6tszentiv6n, 2020. jrinius

Siraky Attila sk.
polgfrmester

Mrirkus S6ndor sk1egyz6

Lsziimt mell6klet

A szociiilis 6tkez6s 6s ebddkihordrls szem6lyi tdrit6si diia

Kates6ria

J<ivedelemkateg6riSk

az

6tlagos jdvedelme alapjiin

ell6tott

havi

Afival niivelt szem6lvi t6rit6si
d ij (Ft/adag)

28.500 Ft alatt

325 Ft

40.000 Ft kdzdn

370 Ft

III

Ft
40.000 Ft

60.000 Ft kozdtt

,120 Ft

IV

60.000 lbldtr

I

II.

28.500

465 Ft

Megjegyzds: az dsszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatjek, ds ehhezjrin m69 20 Ft/nap sz6llit6si

dij.

ELOZf, TES HATASVIZSGALAT

Cserhitszentiv{n Kiizs6s Onkormin vzata K6pviselii-testiilet6nek
...t2 0 20 ryII
iinkorm{nvzati rendelet6hez
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si dijri16l

A jogalkotisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. torv6ny 17.-g-a szerint a jogszabrilyok el<lk6szit6se sor6n
el6zetes hat6svizsgiilat elv6gzds6vel kell felm6mi a tervezett jogszabiily valamennyi jelentosnek it6lt
hat6s6t, a szab6lyoziis vilrhat6 ktivetkezm6nyeit.

Az el6zetes hatiisvizsg6lat meg6llapitrisai a rendelet-tervezet eset6ben az alibbiak

l.

Tdrsadalmi hat6sok: Az 6tkez6si-t6rit6si dij az elozo 6vhez viszonyitva vSltozatlan marad,

t6rsadalmi hatisa nincs.
2. Gazdas6gi, ktilts6gvet6si

hatisok: A rendelet megalkotis6nak gazdasiigi, kriltsdgvetdsi

hat6sa abban

az esetben, ha az el6terjeszt6s szerintj tartalommal fogadja el a k6pvisel6{estiilet, nem mutathat6 ki.
3. Ktirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek: A rendelet megalkot6s6nak kdmyezeti, egdszsdgtigyi

kdvetkezmdnye nincs.

4. Adminisztrativ terheket befolyisol6 hatisok: A rendelet megalkotis6nak adminisztrativ terhet
befolyisol6 hat6sa nincs.

jogszab6ly megalkotis6nak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaradis6nak v6rhat6
ktivetkezm6nyei: Legut6bb 2019-ben 6llapitotta meg a kdpvisel6{estiilet a tdrit6si dijakat. A

5. A

szolg6ltat6 ( Franka 2000 Kft ) nem emelt 6rat, ez6rt t6rit6si dij cisszege v6ltozatlan maradt.

6. A jogszabfly alkalrnaz{sdhoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi 6s p6nziigyi felt6telek:A
jogszabily alkalmazdsihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi ds p6nziigyi felt6telek rendelkezesre
rillnak.

M6traszolos, 2020. jrilius 7.
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lndokotis

az 6tkeztet6s nyersanYagkiil ts6gei161 6s t6rit6si

dijir6l

Altakinos indokol:is
S.zoctv )
A szociSlis igazgat6sr6t 6s szoci,lis ellltisokr6l sz6l6 1993. 6vi tll. torv6ny (a tovabbiakban:
csal6djuk6rt,
6nmaguk6rt.6s
z. $-a szerin't a szocialis ellates felt6teleinek biztosit6'sa - az egy6nek
valimint a helyi kdzossdgeknek a tagjaikdrt viselt felel6ssdgdn til - az 6llam kozponti szerveinek 6s a

helyi <inkorminyzatoknak a feladata.

Szoctv. 92. S (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmazls alapjln az ugyanezen torvdny 59. $ (1)
bekezd6se 6s 62. Q (1) bekezd6s6ben meghat6.rozott feladatk<irdben eljrirva sziiks6ges az 6tkeztet6s
nyersanyagk6lts6geirol 6s tdritdsi dij616l rendeletet alkotni.

A

A Szoctv. 115. $ (l)

dij a szem6lyes

gondoskod6s kor6be ta(oz6
(a
tov6bbiakban: int6zmdnyi t6ritdsi dij). Az
szoci6lis ell6trisok ellendrtdkek6nt meg6llapitott <isszeg
intezm6nyi tdritesi dijat a fenntart6 t6rgy6v eprilis l-jdig rillapitja meg. Az int6zmdnyi t6ritdsi dij
cisszege nem haladhatja meg a szolg5ltat6si <inkdlts6get. Az int'zm,nyi t6rit6si d! dv kdzben egy
alkalommal, tarnogatott lakhat6s eset6ben k6t alkalommal korrigilhat6. Az int6zm6nyi t6ritdsi dijat
integr6lt int6zm6ny eset6ben szolg6ltat6sonk6nt, szak5poliisi k<izpont eset6ben a szakiipol6si ellitSsra
ktiftn kell meghat6rozni, ilyen esetben az cinkdlts6g szAmitbsa sor6n a kdzds k<ilts6gelemeket a
szolg6ltat6sonkdnti k<izvetlen k<iltsdgek aniny6ban kell megosztani.
bekezd6se az inlezmenyi t6rit6si

R6szletes

indoklis

1. $-hoz

A nyersany agkoltsdget szab6lyozza.
2. $-hoz

A terirdsi dijakat s zabitlyozza
3.$- hoz

A hat6lyba Idpteto.

6s hat6lyon

Mritraszol6s, 2020.

jtlius

kivbiil helyez6sre vonatkoz6 rendelkez6seket tartalmazza.
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\la
Cserhf tszentivin Kiizs6s 6nkor mdnvzata K6 pv isel6-tes tii lct6
.l/2 02 0.(VII.8.) tjnkorminvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6gei161 6s t6rit6si diji16l

nc

ua^u wd-bltd

k

Cserh5tszentivin Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete a szociiilis igazgat6sr6l ds szoci6lis
ellitrisokr6l sz6l6 1993. 6vi IIt. t6rvdny (tovSbbiakban: Szt.) 92.$ (1) bekezdds6ben, kapott
felhatalmaz6s alapj|n az Szt. 59.Q ( I ) 6s 62. $ ( I ) bekezd6s6ben, meghatiLrozott feladatk<irdben elj6rva a
kdvetkezoket rendeli el.
1S
Nyersanyagktilts6g (norma)
(1) Szoci6lis 6tkez6s

1

adagrajut6 nyersanyagkdltsdgdnek AFA-val emelt dsszege 0 Ft/nap.
2.$

T6rir6si dijak

(l)

Az 6tkez6st igdnybe vev6k riltal fizetend5 napi t6rit6si dijak:

a)

A szociiilis dtkezis szem6lyi tlritlsi dija az
kateg6ri6k szerint megiillapitott dij.

l.

szdmti melliklerben meghatirozott jrivedelmi

3.S

Zi16 rendelkez6s
A rendelet kihirdetdse napjiin l6p hat6lyba
1.$
Jeien rendelet hatrilyba l6p6sdvel egyidejrileg hatrilyrit

vesai cserhdtszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata

Kdpviselo-testiiletdnek az 6rkezter6s nyersanyagk<irtsdgeircil
ds teritesi dijriror

dnkormAnyzati rendelete.

;ffi ;r;;;;fi.rr.)
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l.sziimLli melldklet

A szoci6lis dtkez6s

Kates6ria

Ovedelemkateg6ri6k az elletott havi
ovedelrne alapj6n

I

28.500 Ft -ig

II.

28.501

I

tI.

IV

ds ebddkihordris szem6lyi t6ritesi

dija

A ldr al nrir

325 Ft

Ft

40.000 Ft kdzdtr

370 Ft

-

60.000 Ft kozon

420 Ft

40.001 Ft

60 001 Ft fiildft

ell szemelyi teritesi dij

adag)

465 Ft

Megjegyzds: az dsszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatjrik, 6s ehhezjon m6g 20 FVnap szrillitlsi

dij.
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Cserh6tszentiv6n KOzsdg Onkorminyzata
3066 Cserhiitszentivin- Kossuth utca l.
Telefon: (32) 468-485
e-mail: titkarsag@matrasz0l6s.hu
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Elok6szitdsben kdzremrikciddtt: M6rkus Sdndor jegyzo

El6terjeszt6s
a

hizi segits6gnyfjt{s tinkiilts6g6r6l

6s

t6rit6si

dijirril

Tisztelt Kdpviselo-testtilet!

A szoci6lis igazgatdsr6l

6vi iII. t<irv6ny (a tovebbiakban:
Szoctv.) 2. $-a szerint a szociiilis ell6t6s felt6teleinek biztositrisa - az egy6nek onmaguk6rt 6s
csal6djuk6rt, valamint a helyi kcizdssdgeknek a tagjaikdrl viselt lelelossdg6n tril - az 6llam
kcizponti szerveinek ds a helyi 6nkorm.inyzatoknak a feladata.
6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz616 1993.

A Szoctv. 92. S (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s atapjan az tgyanezen tdrvdny 59. $ (l)
bekezd6sdben 6s 63. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkdrdben elj6rva sziiks6ges a
hrizi segits6gnyujtris 6nk6lts6g6r6l 6s t6rit6si dijdr6l rendeletet alkotni.

Szoctv. 115. S (l) bekezd6se az int€zmdnyi tdrit6si dij a szem6lyes gondoskodiis k6r6be
tartoz6 szociiilis elliitiisok ellendrt6kekdnt megrillapitott 6sszeg (a tov6bbiakban: int6zm6nyi
tdrit6si dij). Az int6zm6nyi t6rit6si dijat a 1'enntart6 t6rgy6v riprilis 1-j6ig aliapitja meg. Az
int6zm6nyi tdrit6si dij osszege nem haladhatja meg a szolg6ltatrisi 6nkdlts6get. Az int6zm6nyi
t6rit6si dij 6v kcjzben egy alkalommal, tAmogatott lakhatris esetdben k6t alkalommal
konig5lhat6. Az irrtezm5nyi t6rit6si dij at integr6lt int6zm6ny eset6ben szolg6ltatrlsonk6nt,
szakdpol6si kcizpont eset6ben a szakripokisi elliitiisra kt.il6n kell meghatarozni, ilyen esetben az
iinktilts6g szrimit6sa sordn a kdzds k<iltsdgelemeket a szo196ltat6sonkdnti kdzvetlen k<llts6gek
ar6ny6ban kell megosztani.

A

K6rem a Tisztett Kepvisel6-testiiletet. hogy az eloterjesads alapj6n a rendelettervezetet
tdrgyalja meg, majd ddnts<in a h6zi segits6gnyrijtiis <inkdlts6g6r<il 6s t6r(t6si dijar6l szirl6
rendelet megalkotiisrir6l.

Cserhdtszentiv6n, 2020.

jtlius

2.

S

Auila

polg6rmester

Cserhitszentivin Ktizs6g
....12020.(Y
a

hizi

K6pvisel6-testiilet6nek
1.,....) iinkorminvzati rendelete
On korm6 nyza ta

segits6gny rij t:is tinktilts6g6161 6s t6rft6si dijd16l

a szociilis igazgatasr5l 6s szociiilis
ell6ttisol..r6l sz6l6 1993. 6vi IIl. tdrvdny (tovribbiakban: Szt.) 92.$ (l) bekezd6s6ben, kapott
felhatalmaz6s alapjin az Sa. 59.9 ( 1) 6s 63.9 ( l) bekezd6s6ben, meghaterozott feladatk<irdben eljrirva a
Cserh6tszentiviin K0zsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testiilete

krivetkezoket rendeli el.

1.$

Onktilts69
(I

) A hrizi segits6gnyfjtes I fdre jut6 tink<iltsdg6nek cisszege
segitds: 33 1,50 Ft/6ra
gondozrls: 33 I ,50 FV6ra

Az dnk<ilts6g az

l.

szdmrt mellikletben

kerilt

meghatSroz6sra.
2.S

T6rit6si diiak
(1) A h6zi segitsdgnl.rjt6st ig6nybe vevok 6ltal fizetendo napi tdritdsi dijak:
a) A hdzi segitsdgnyrijtSst az Onkormdnyzat t6rit6smentesen biztositja.

3.$

Zi16 rendelkez6s
A rendelet kihirdetdse napj6n

16p

hat6lyba.
1.S

vesai Cserhitszentiv6n Kozs69 Onkorm6nyzata
K6pviselo-testiilet6nek a h5zi segitsignytjtis dnkolts6g6rot ds tdritdsi dij6r6l sz616 4/2019.(1Y.26.)
dnkorminyzati rendelete.
Jelen rendelet hatrilyba l6p6s6vel egyidejr.ileg hatSty6t

Cserh6tszentivdn. 2020. j ulius

Siraky Attila
polgermester

..

....

Miirkus S6ndor
jegyz6

1.s2. mel16klet

csERHArszENTrvAru rOzsEa 0ruronruArurzar

6rurdrrsEcszAruirAs A 2020. Evr rEnirEsr DiJ MEGALrAplrAsAHoz
A szociSlis igazgatdsr6l 6s a szocidlis elliitiisokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. torv6ny 115. 5. (1) bekezd6se
alapj'n: az int6zm6nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskodds ktjr6be tartoz6 szocidlis elliitdsok
ellen6rt6kek6nt meg6llapitott osszeg (a tovdbbiakban: int6zm6nyi t6rit6si dij). Az int6zm6nyi t6rit6si
dijat a fenntart6 tiirgy6v iiprilis 1-ig iillapitja meg. Az int6zm6nyi t6rit6si dij osszege nem haladhatja
meg a szolgdltatdsi onkOlts6get. Az int6zm6nyi t6rit6si dij 6vkrizben egy alkalommal korrigiilhat6.

Hdzi

sesitsionviitds - szocidlis seqites
mutat6k

Megnevez6s

2f5

elldtotti l6tszd m
tervezett gondozdsi napok szdmla

tervezett szolgdltatdsi 6nktilts6g

2 f6

* 251 nap

502 nap
3 529 000.- Ft

iisszege

k6lts6gvet6s alapjiin

Megosztds: 2 f6 segit6s 6 f6 gondozds

Segit6s: 2 f6

1f6 gondoz6 * 251 nap *8 6ra = 2008 6ra

Egy

ellitottra iut6

gondozds: 6f6

6ves szolgdltat6si OnkOlts6g

I

3 529 000

/

8 6ra = 0,25

/ I6ra

= 0,75

Ft *0,25= 882250Fr/2f6=
441L25.- Ft

Egy

elldtottra jut6 napi szolgiiltatiisi dnkiilts6g

447125.-

2f6*

Tdmogatds aisszege
Egy

elliitottra jut6 6ves tdmogatds 6sszege

Egy

ellStottra.iut6 napi tdmogatds dsszege

Egy

elliitottra .iut6 napi t6nyleges onkdlts6g:

Ftl251 nap

25OOO.-

Ftlf6

=

=

L757.

Ft

s0000.-ft
25 000 .- Ft

50 000.- Ft

/

251 na

=

199,2

-

199.- Ft

1757.- Ft- 199.- Ft = 1558.- Ft * 0,25 =

389,s0 Ftl6ra

Szociiilis segit6s szolgeltatiisi onkolts6ge: 331,50 Ftl6ra
SzociSlis segit6s javasolt int6zm6nyi t6rit6si

dija: 0 Ft/6ra

Hdzi

seaitsdanvtitds - szemilvi aondozds
mutat6k

Megnevez6s

ellitotti
I

6f6

l6tszdm
6 f6 * 251. nap

tervezett gondozdsi napok szdmla

tervezett szolgiiltatiisi ijnkijlts6g

1 506 nap

I

3 529 000.- Ft

osszege

kdlts6gvet6s alapjiin

Segitds: 2 f6 / 8 6ra

Megosztds: 2 f6 segit6s 6 f5 gondoziis

1f6 gondoz6 * 251 nap *8 6ra = 2008 6ra

Egy

= O,25

gondoz6s: 6f6 / 8 6ra = 0,75

elliitottra jut6 6ves szolBdltatdsi onkolts6g

3 529 000

Ft * 0,75= 2 520 000

Fr

/ 6f5 =

441725.Egy

elliitottra jut6 napi szolgdltatisi 6nktilts6g

447 L25.- Ft

T6mogatds Osszege:

6

Egy

elldtottra jut6 6ves tdmogatds tisszege

Egy

elliitottra jut6 napi tdmogatds osszege:

Egy ellStottra Jut6 napi tdnyleges

/ 25t nap

f6 * 330 000.- Ftlf6

=

=

tt

1757.-Ft

1980 000.- ft
330 000 .- Ft

330000.- Ft /

ainkiilts6g:

I

2ilnap =

7374,74

L 757 .- Ft- 1 315.- Ft = 442.-

-

1 315- Ft

Ft *

O,75 =

331,5 Ftl6ra

Szociiilis gondoziis szolgdltatiisi OnkOlts6ge: 331,50 Ft/6ra
Szociiilis gondozds javasolt int6zm6nyi t6rit6si

dija: OFt/6ra

I

ELOZETES HATASVIZSGALAT

Cserhitszentivin Ktizs6p Onkormin vzata K6pvisc16-testiilet6nek
......./2020.(Y11......) iinkorm{nvzati rendelet6hez
a hrizi segits6gnyrijt:is tinkiilts6geir6l 6s t6rit6si diji16l
A jogalkotAsr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. towdny 17.-$-a szerint a jogszab6lyok elok6szit6se sor6n
elozetes hat6svizsgilat elv6gzds6vel kell felm6rni a tervezett jogszabdly valamennyi jelentosnek it6lt
hatris6t, a szabrllyozis v 6rhat6 k<ivetkezm6nyeit.

Az el6zetes hat6svizsgilat megdllapitisai a rcndelet-tervezet eset6ben az alibbiak:

l. Trirsadalmi hatisok: A hrizi segits6gnyijtast

az dnkormanyzat ingyenesen

biaositja, t6rsadalmi

hatdsa nincs.

2. Gazdasigi, ktilts6gvet6si hatisok: A rendelet megalkot6s6nak gazdasiigi, kdltsdgvet6si hat6sa
abban az esetben, ha az eloterjesads szerinti tartalommal fogadja el a kdpviselo-testtilet

-

-

nem mutathat6

ki.
3. Kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek: A rendelet megalkotAs6nak kornyezeti, eg6szs6giigyi
kcivetkezrndnve

n

incs.

4. Adminisztrativ terheket befoly6sol6 hatisok A rendelet megalkotiisdnak adminisztrativ terhet
befoly6sol6 hat6sa nincs.

jogszab:lly megalkotisrinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmarad6sinak v6rhat6
ktivetkezm6nyei: Az dnkorm6nyzat a h6zi segits6gnytjt|st az eloz6 6veklez hasonl6an ingyenesen

5. A

biaosida, 6s ezt a szolg6ltatist a jovoben
arra r6szoru16 lakosoknak biztositani.

is

szakk6pzett gondoz6nci alkalmaz6sival

-

igy kivrinja az

6. A jogszab6ly alkalmazis{hoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, trirgyi 6s p6nziigyi felt6telek:A
jogszabSly alkalmaz6s6hoz sziiksdges szemdlyi, szervezeti. tSrgyi 6s pdnztigyi feltdtelek rendelkezdsre
6llnak.
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Indokol6s

Cserhitszentiv{n Kti zs cs Onkorminyzata K6nviselS-testiilet6nek
.-. -./2020.OII.,....) tinkorminvzati rendelet6hez
a hrizi segits6gnytjtis tinktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l

Altalinos indokol6s
A szoci6lis igazgat6sr6l 6s szociiilis ellStrisokr6l sz6l6 1993. 6vi IIl. torvdny (a tov6bbiakban: Szocw.)
2. $-a szerint a szoci6lis ell6t6s felt6teleinek biztositasa - az egy6nek cinmaguk6rt 6s csalidjukdrt,
valamint a helyi kozoss6geknek a tagjaikdrt viselt feleloss6gdn ti:l - az iilam kdzponti szerveinek 6s a
helyi <inkorm6nyzatoknak a feladata.

Szoctv. 92. S (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmazls alapjbn M ugyanezen tdrv6ny 59. Q (l)
bekezdds6ben 6s 63. $ (l) bekezd6s6ben meghaterozott feladatk<jr6ben eljArva sztiksdges a hiizi
segits6gnytjt6s onk6ltsdg6rtil 6s t6rit6si dij516l rendeletet alkotni.

A

A Szoctv. l15. $ (1)

bekezd6se az int€zm6nyi tdrit6si dij a szemdlyes gondoskod6s kOr6be tartoz6
szocialis ell,tasok ellen6rt6kek6nt megrillapitott dsszeg (a tovabbiakban: int6zmdnyi t6ritdsi dij). Az
int6zm6nyi tdrit6si dijat a fenntart6 tergy6v eprilis l-j6ig allapitja meg. Az int6zm6nyi t6rit6si dij
dsszege nem haladhatja meg a szolgaltatesi onkriltseget. Az intdzm'nyi t6rit6si dij dv kozben egy
alkalommal, t6mogatott lakhatSs esetdben k6t alkalommal korig6lhat6. Az int6zm6nyi tdrit6si dijat
integrilt int6zm6ny eset6ben szolg6ltatasonk6nt, szakSpol6si kdzpont eset6ben a szak6pol6si ell6tiisra
kiikin kell meghatirozni, ilyen esetben az <inkolts6g sz5mit6sa sorin a kdzos k<ilts6gelemeket a
szolgaltat6sonk6nti kozvetlen k<ilts6gek arany6ban kell megosztani.

R6szletes indokl6s
1. $-hoz

Az I forejut6 onkriltsdget szab6lyozza.
2. $-hoz

A t6rit6si dijakat szabblyozza
3.$-hoz

A hat6lyba l6ptetri rendelkez6seket tartalmzza.
4.$.-hoz

A

hat6lyon kivbiil helyez6sre vonatkoz6 rendelkez6seket tartalmazza,

M6traszolos, 2020. jrilius
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Cserhitszentiv:in Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/2020.(VII. 8. )tinkor minvzati re n d elete
a hizi segits6gnyriitris ijnktilts6g6161 6s t6rit6si dijri16l

a szociiils igazgatitsr6l 6s szociiilis
Szt.) 92.9 (1) bekezddsdben, kapott

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete

ell6tesokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrudny (tov6bbiakban:
felhatalmazis alapjin az Szt. 59.$ (l) 6s 63.$ (l) bekezdds6ben, meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva
kovetkezoket rendeli el.

a

1.S

Onktilts69
(1) A hrizi segitsdgnlujt6s

segit6s:

I fdre jut6 rinkdlts6g6nek

cisszege

331,50 Ft/6ra

gondozis: 33 1,50 Ft/6ra

Az dnkolts6g az l. szdmi mellikletben kerijlt meghat5roz6sra.
2.S

T6rit6si dijak
( 1)

A hdzi segitsdgnyrijtSst ig6nybe vev6k 6ltal fizetendo napi tdrit6si dijak:
a) A hbzi segits6gnyijtest az 6nkormdnyzat t6rit6smentesen biztositja.
3.S

Zi16 rendelkez6s
A rendelet kihirdet6se napjin ldp hat5lyba.
4.$
Jelen rendelet hat6lyba ldp6sdvel egyidejiileg

hatilyiit vesZi Cserhitszentivin K6zsdg Onkormrinyzata

K6pvisel5-testiilet6nek a hiizi segits6gnyrijtris dnktilts6g6rol 6s t6rit6si dijrir6l sz6l6 4l2}lg.(1i.26.)
6nkormSnyzati rendelete.

Cserhdtszentiv6n, 2020. jrilius 7.
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csERHArszENTrvAN KozsEG ONKoRMANTZAT
6ru

rolrsEaszAwirAs a zozo.

Evr rEnirEsr ofu

ruecAupirAsAuoz

A szociilis igazgatdsr6l 6s a szocidlis elliitisokr6l szol6 1993. 6vi Ill. torv6ny 115. $. (1) bekezd6se
alapjdn: az int6zm6nyi t6rit6sl di.i a szem6lyes gondoskodds ko16be tarto26 szocidlis elldtdsok
ellen6rt6kek6nt megdllapitott osszeg (a tov6bbiakban: int6zm6nyi t6rit6si dij). Az int6zm6nyi t6rit6si
dijat a fenntart6 tdrgy6v 6prilis 1-ig 6llapitja meg- Az int6zmenyi t6rit6si dij osszege nem haladhatja
meg a szo196ltatisi onkdlts6get. Az int6zm6nyi t6rit6si dij 6vkozben egy alkalommal korrigSlhato.

Hdzi

seqitsisnyiitds - szocidlis seqitds
mutat6k

Megnevez6s

2f6

ellStotti l6tszdm
tervezett gondozdsi

na

2 f6 * 25L nap

pok szdmla

tervezett szolg;lltatdsi 0nkolts6g
koltsegvet6s

502 nap
3 529 000.- Ft

cisszege

ala pl'; n

Se81t6s

2f6 l86ra=O,25

go nd o zds

6t5 l86ra=A,75

Megoszt6s: 2 fd segit6s 6 f6 gondozds

1f6 gondoz6

Egy

+ 251 nap *8

6ra = 2008 6ra

elliitottra jut6 6ves szolgdltatdsi onkolts6g

3 529 000

Ft

+ 0,25

= 882250ft/2f6=

Mt
Egy
T6

elli,tottra.iut6 napi szolgdltatesi dnkdlts6g

Egy

Egy

* 2s 000.- Ftlf6

ellitottra jut6 6ves tdmogatds osszege

Egy ell6tottra

jut6 napi tdmogatds

1751 .- Ft

441125.- Ft / 251 nap
2 f6

mogatds osszege:

t25.- Ft

=

50 000.-

ft

25 000 .- Ft

50 000.- Ft

Osszege

/

251

nap

=

199,2

-

199.

Ft

L757.- Ft- 199.- Ft = 1558.- Ft * 0,25 =

elldtottra.iut6 napi t6nyleges onkolts6S

389,50 Ftl6ra

Szocidlis segitdsszolgiltatdsi onkdlts6Se: 331,50 Ft/6ra
Szoci6lls segit6s javasolt int6zm6nyi t6rit6si

dija: 0 Ft/6ra

Hdzi seqitsdanviitds

-

szemdlvi oondozds

mutat6k

Megnevez6s

6f6

ellittotti l6tszii m

te

rvezett szolgdltatdsi onkolts6g

6 fd + 251. nap

t

tervezett ondoz6si na ok szimla

1 506 na
I

3 529 000.- Ft

osszege
I

kolts6gvet6s alapj6n

Megosztds: 2 f6 segit6s 6 f6 gondozds
I

1f6 gondoz6 * 251nap

+8

Segit6s:

2

f6l

8 6ra = 0,25

gondozds: 6 fd I 8 6ra = 0,75

6ra = 2008 ora

I

Egy

elliitottra jut6 6ves szolgdltatdsi onkolts6g

3 529 000

Ft * 0,75= 2 520 000 FI I 6f5

=

441 L25.- Fr
Egy elldtottra ut6 na tszo

dltatiisi onkolts6g

44L 125.- Ft

I

T6mo
Egy

tds Ossze

elliitottra uto 6ves tdmo

Egy elldtottra ut6 na pi
Egy

6

/

251

nap

f5 * 330 000.- Fvt6

=

=

1757 .- Fl

1980 000.-

ft

.

Ft

I

tds Ossze

330 000

tdmogatis ossze e:

330 000.- Ft

elliitottra jut6 napi t6nyleges tjnkOlts6e

7 757 .- FlI

Szocidlis gondozds szolgdltatdsi onkolts6ge: 331,50 Ft/6ra
Szocidlis gondozds javasolt int6zm6nyi t6ritdsi

/ 251nap

dija: 0 Ft/6ra

=

1314 ,74' 73L5-Fr

1315.- Ft= 442.- Ft * O.75

=

331,5 Ft/6ra

& .*

.1 G

t,a a
-/- \.

Cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkorm iinyzata
3066 Cserhitszentiv6n. Kossuth utca l.
Telefbn: (32) 468-,185
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Elokdszit6sbcn kcizremiikodott: Mrirkus Srindor jegyzo

El6terjeszt6s
a Csakid- 6s Gyermekjril6ti Szolg{lat 2019. 6vi miikiid6s616l sz6li besz:imoki16l

Tisztelt K6pviselo-testiilet!

A Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolgrilat elk6szitette a20l9.6vi mrik<id6s6r<il szol6,

az el6terjesztds

mell6klet6t k6pez6 beszrimol6j6t.
Kdrem a Tisztelt K6pvisel<i-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtiirgyalni, ds
az alitbbi hat6rozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:
cserhiitszentiviin Kdzsdg dnkorm6nyzata K6pvisel6-testi,ilete megtiirgyalta
Gyermekj616ti Szolgdlat 2019. dvi miikddds6rol" sz616 el6terjesa6st ds elfogadja

Felel6s:
Hatiirid6:

a

..Csaliid-

a besziimo[6t.

polgArmester

drtelemszenien
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Beszdmol6 2O19.ev

MStrasz5l6s Kozs6g Onkorm5nyzat
CsalSd- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 2019.6vi m(kod6s6r5l

M6trasz5l6s, 2020.03.03.
K6szltette: Szab6 Nikoletta

Csal1d 6s Gyermekjoleti Szolg1tat
3068 Mdtrosz6l6s, T(izolto utco 3., 3067 Gordb, pet1fi it 5.
3067 Felsdtold, Szdchenyi it 70., jO66 Cserhdtszentivdn, Kossuth
3066 Bokor, Szobodsog it 14., 3066 Kutas6, ToHi h 4.
Tel.: O6-32/ 468-298

it

1.

e-mail:szabonikoletta,gyjsz@gmail.com

Ev6rt6kelS beszdmo16 a 2019.6vr61

A csalSd- 6s Gyermekj6l6ti szolgdlat fenntartdsa az onkormdnyzatok kotelez6
feladatai ko16be tartozik. A csal6dsegit6s szocidlis alapszolgdltatdsi forma, amely
szem6lyes gondoskoddst ny[jt6 ell5tiis a m(krid6si terr.ilet6n 616 teljes lakossdg,
illetve a szocidlisan r6szorul6k r6sz6re.

A

Csaldd- es Gyermekj6l6ti Szolgdlat dltal elletott tertjletek: M6trasz5l5s,
Bokor, FelsStold, Cserhdtszentivdn, Kutas6, Gardb.

A teleptil6sek demogrdfiai mutat6i:

Telepiil6s

Alland6 bejelentett

lakos

0-186ves kor

2018/2019
Mdtrasz5l5s

1544 /L524

121,/120

Fels6told

27O/263

t2/!2
I

11.8

/111

Bokor

1.1.4

/

Ga16b

so/44

Kutas6

1.n/11.3

Cserh6tszentivd

n

111

1,1./1.1

7/6
3/3

ls/L9

I

A Csal5d- 6s Gvermekl6l6ti Szol edlat ie6nvbe vehet6:
- onk6nt, mindazok sz6m6ra, akik a szolgdltat6hoz fordulnak segits6g6rt, annak

6rdek6ben, hogy a kialakult probl6ma megsz(njon
- mds int6zm6ny jelz6s6t kovet6en
- hat6s5g Sltal kotelezett formdban

A Csaldd- 6s Gvermeki6l6ti Szol s5lat feladatai:
A gyermek testi, lelki egdszs6genek, csalSdban tort6n6 nevel6s6nek el6segit6se

6rdek6ben:

-

a

a

gyermek mindazon jogai16l, tdmad6sokr6l 6s
ellStdsokr6l, amelyek osszefiigg6sben dllnak a gyermek testi, lelki eg6szsdg6nek
biztositdsdval, csal6dban tort6n6 nevelked6s6nek, vagy a gyermek szdm5ra

tdj6koztatja

sztil5t

szr-lks6ges vedelem biztositdsSna k el6segit6s6vel
- a csalSd tervez6si, a pszichol6gia, a nevel6si, az eg6szs6giigyi a mentdlhigi6niSs,

a

kdros szenved6lyek megelSz6s6t celz6 tandcsadSs vagy az ezekhez val6

hozzdjutds megszervez6se

- a v6lsSghelyzetben l6v6 anya t6mogatdsa, seg(t6se, tan6csokkal va16 elldtdsa,
valamint szociSlis szolg5ltat5sokhoz 6s a gyermekj6l6ti alapell6tdshoz val6
hozzdjut6s

- a hivatalos

Ligyek int6z6s6nek segit6se (forma nyomtatv6nyok, k6relmek

kitolt6se)
- kornyezettanulm6ny k6szit6se

Esetek szdma telepril6senk6nt

I

Cserh Stsze ntivS n

lnform iici6nyrijt5s

50

0

0

Segit6 besz6lgetes

10

0

Tan5csad5s
Ugyint6z6shez

l

segits6gnyijt6s
Esetkonferencia

I

5

0

34

0

Gardb

Boko r

Mdtrasz5l6s

I

I

K

Fels6told

uta s6

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lo

I

0

I

0

0

0

I

0

I

I

4

0

0

0

0

0

Esetm egbesz6l6s

3

0

0

0

U

Esetkonzu lt5ci6

4

0

0
tl

0

0

0

Szakmai
me beszel6s
Kornyezetta nu lmd ny

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

Csa Id d

liitogatds

Adomdnykozvetft6s

I

I

27

I

I

Gondozdsi feladatok:
- Alapelldtdsban

tortend gondozds (6gyermek)

onk6nt veszi ig6nybe a rakossdg, mert ismerik
a szorgdrtat6 tev6kenys6g6t, vagy
jelz6s eset6n a csarddsegit6 veszi
fer a csardddar a kapcsoratot. Ha a csardd
elfogadja a segits6get erindur a csar5dgondozds,
megdilapodds megkcites6ver
feladatok kiosztdsa a probl6ma megolddsa
6rdek6ben
- Vedelembe v6tel (Lggyermek)
Ha a csaldd nem fogadja er
a szorgSrat segits6get, akkor a gyermekj6r6ti
szorgdrat
javaslatot

tesz

a

gydmhat6sdg f"fe

-u

g;";rek

I

v6delembe v6te16re. A
gydmhat6sdg hatSrozatban
renderi er a csardJgondozdst,
a szorgdrtatds ig6nybe
vetel6t, a szolgdlattal val6 egyrittm(kodest.

I

Gondoz6s tipusa:

Gondozottak

MiitraszSl5s

szd

ma telepLi l6sen k6nt:

Cserh dtszentiv6 n

Bokor

GarSb

Kutas6

Fels5told

t2/6

0

0

0

0

U

]-s/18

0

0

0

0

0

2018/2019
pell5t6s
v6delembev6tel
a la

A gyermek vesz6lveztetetts6g6nek megel5z6s6nek 6rdek6ben
A vesz6lyeztetettseg megel6z6se 6rdek6ben 6szle15 6s jelz6rendszer m(kodik.
Fontos feladat a mege16z6 rendszerben az egyiittm(kod6s megszervez6se 6s a
tev6kenys6gek osszehangolSsa, a vesz6lyeztetetts6get el6iddzd okok felt6rdsa
6s ezek megold6sdra javaslat k6szlt6se.

Esetek sz6ma teleptil6senk6nt

CserhStszentivdn

Bokor

Gariib

Kut a s6

Fels5to ld

0

0

0

0

0

3e/2s

0

0

0

0

0

Rend6rs6g

0

0

0

0

0

0

Onkorm6nyzat

0

0

0

0

0

0

GySmhivatal

olt

0

0

0

0

0

M

dtrasz6l6s

2018/
2019
Eg6szs6giigyi

4/

13

szolgdltat6t6l
Koznevel6si

lnt6zm6ny

Szrin

idei sverme k6tkeztet6s

A teleptil6si cinkorm5nyzat a szr-inidei gyermek6tkeztet6s keret6ben a

szr-i16,

torv6nyes k6pvisel5 kdrelm6re ingyenesen biztositja a d6li meleg f6etkez6st. Ezt
a hdtrdnyos 6s halmozottan hdtrdnyos, illetve a rendszeres gyermekv6delmi
tdmogatdsban 16szestil6 gyermekek 16sz6re biztositjdk. A k6relmek begy(jt6s6re
a szr-inid5k el6tt pdr hdttel kenil sor, melyben a csalddsegit6 is besegit. Az eb6d
z6rt dobozban 6rkezik, ezt a csalddsegit6 osztja ki a sztinidei napokon 11-136ra
kozott a mfivel5d6si hdzban.

M Strasz6l6s

tavaszi
sz

[.]

n

6szi

Bokor

Garib

K

utas6

Fe

2A78/2079
68/61 gyermek 3

0

0

0

3

104/S8gyermek

3

0

0

0

3

68/64gyermek

3

0

0

0

3

62/ Z2gyermek

l

0

0

0

l:

ls5told

I

et

t6li
sz ti

n

et

I nyan
szu net
sz [.in

Cserh5tszentiv6

net

R.SZ.T.O.P.

A 16szoru16 Szem6lyeket Tdmogat6 Operativ Program tart6s 6lelmiszer csomag
tdmogatdst havonta biztositja a 0-36ves r6szoru16 gyermekek szdmdra. A
Szocirilis ds Gyermekv6delmi F6igazgat6s6g havonta bek6ri a jogosult
gyermekek ndvsor6t, melyet a csakidsegit6 tov6bbit a szoci5lis iigyintdz6 feld.
A csal5dsegitSk segits6g6t k6rik havi szinten az 6rtesit6 levelek kiosztdsdban is,
sztiks6g eset6n meghatalmaz6s kitolt6s6ben, valamint a csomagok kiosztdsdban.
2019 -ben MdtraszdlSson 15 gyermeket 6rintett ez a t6mogates.

Adomdnvev(i t6s, adom6 nvosztds
2019-ben kezdem6nyeztr.ink Mdtrasz6lSson behil is adomdny gy(jt6st, mely
lehet6s6get teremtett arra, hogy a szUl6k gyermekeik megunt ruhdit elhozzdk a
m(vel6d6si hdzba 6s felajdnlottdk hdtrdnyos helyzet( csalSdok szdmdra, ezeket
a csalddsegit5 juttatta el a megfelel5 szemelyeknek. Rendkivtil nagy segits6g volt
ez a hdtrdnyos es halmozottan hdtrdnyos csalddok r6sz6re.

dsszesitve a 2019-es 6v jelz6seit

Ovodai jelz6s 1 ( fejleszt6sekre nem vitt6k a sztil6k gyermekt'iket)

v6d6n5 6ltaljelzett esetek szdma 13 (eg6szs6gtigyi probl6mdk, szLil6k 6letvitele
m iatt)
lskolai jelz6s 24 alkalommal

tort6nt. (igazolatlan hi5nyzdsok)

Gy6mrigyr6l erkezett jelz6sek: 1.
A rend5rs6gr6l nem 6rkezett jelz6s.

Ezek a jelz6sek MStrasz6l6s telepiil6st 6rintik.

Cserhdtszentivdn, Bokor, Gardb, Kutas6 6s Fels6told teler-il6seket 6rint6 jelz6s
nem 6rkezett a 2019-es 6vben.

Gondoz6si forma szerint

4.-en kertiltek alapellSt5sba (nevel6si probl6mdk miatt)
4 vedelembe v6telre kerrilt sor ( igazolatlan hidnyzdsok es a szrildk 6letvitele

miatt)

Osszegezve a 2019-es 6vet az tapasztalhat6, hogy az el6z6 6vekhez k6pest
kevesebb gyermek kerril be az alapell6tdsba, az igazolatlan hiSnyzdsok szdma is
csokkent, de meg mindig emiatt jon a legtobb jelz6s. A mrilt 6vben l8v6delembe

vetelre kerrilt sor, kozri[]k 4gyermek kertilt be [jk6nt a rendszerbe. 1 gyermek
szokes miatt, 1a sziil6k 6letvitele ,1 gyermeknek az igazolatlan hidnyzdsai
meghaladtdk az 50 6rdt 6s l gyermek a26rt, mert nem kapta meg a mag6ntanul6i
st5tuszt, ugyanakkor az iskolSt sem kezdte el.4-en ken-iltek alapelldtdsba, ez 2
csal5dod 6rint, melyre a sztil6k 6letvitele miatt kertilt sor.

A koznevelesi int6zm6nyek jelz6sei voltak a 2019-es 6vben is a

legnagyobb

szdmban, 25 jelz6s 6rkezett. Az iskol5b6l (2a) mind igazolatlan hidnyzdsok, az
6vod6b6l (1) szak6rt6i vizsgdlat elmulasztdsa miatt. A 2018-as 6wel ossze
hasonlitva 14el kevesebb a jelz6s.

A v6d5n5i jelzesek szdma ugyanakkor novekedett, a tavalyi 6vben 13 jelz6s
6rkezett irdsban. Ezek a sztil6k 6letvitele
Az iskoldval 6s az osztdlyf6nokokkel a kapcsolat intenziv, a jelz6lapok 6rkez6se
el6tt telefonon is tdj6koztatnak a probl6mdr6l igy az 6rintett csalddot rogton a
jelzest kovet6en fel tudom keresni.
A Ved6n6vel 6s az esetmenedzserrel rendszeres kapcsolatban vagyunk, gyakran

csa16dlStogatdsokra egyritt jdrunk.
csalddju kat kozosen segitltik.

A

rendszerbe bekeriilt gyermekeket 6s

Vegezetril elmondhat6, hogy az eszlel6 6s jelzSrendszer j6l m(kodik a
telepril6seinken, tagjaij6l tudnak egytitt dolBozni a Csaldd-6s Gyermekj6l6ti
Szolgdlattal. A szakemberek mindig a gyermekek 6rdekeit tartj5k szem el6tt. Az
int6zm6nyekkel tort6n6 hat6kony egyOttmfikod6s a gyermekek helyzet6nek
javit6s5ra helyezi a hangsdlyt.
Cy

Mdtrasz6l5s, 2020. mdrcius 3.
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M:ltrasztikisi Kdztis Onkormdnyzati Hivatal
i068 Miitraszolos. Kossuth tdr.15
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Javaslat

Cserh{tszentivin Ktizs6g 6nkorm hnyzatintk 2020. 6vi kiizbeszerz6si terv6nek
elfogadris:ira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tiirv6ny (Kbtv.) 42.$ (l) bekezd6s6ben foglalt el6inis
alapjin az ajrinlatk6r6 legkds6bb m6rcius 31. napj6ig 6ves osszesitett k<izbeszerz6si tervet kdteles

A

kdsziteni az adott dvre tervezett krizbeszerz6sek16l:

,, 12.!(1) Az 5. $(1)

bekezdtsdben meghatdrozott ajdnlatkir6k a kozponti beszerz1 szeryek
kivdteldvel - a kdltsigltetdsi dv elejin, legkdsdbb mdrcius 31. napjdig ittes dsszesitett kdzbeszerztsi
ter-vet ( a tovdbbiakban : kdzbeszerzdsi ten I kiszitenek az adott dvre lerrezett kizbeszerziseikr6l. A
kdzbeszerzisi tervet az ajdnlatkird legaldbb dt ivig megdrzi. A Kt)zbeszerzdsi tem nyilvrlnos.
(2) A kiizbeszerzisi tem elkdszitise elStt az ajdnlatkird indithat kdzbeszerztsi eljdrast, amelyel a
te rvb en sz intdn me gfe le llien sze repe hetni ke ll.
(3) A kdzbeszerzisi terv nem vonja maga utdn az abbqn megadott kdzbeszerztsre vonatkoz6 eljaras
Iefolytatdsdnak kdtelezetlsegil. Az ajdnlatkird a kAzbeszerzisi tervben nem szereplS kdzbeszerzisre
vagy a ter-vben a foglaltakhoz ktpest m6dositott kiizbeszerz,isre yonalkozd eljdrdst is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a kdzbeszerzdsi temet mddositani kell az ilyen iglny vagt epgtdb triltozds
felmer l6sekor, megadva a mddosittis indokdt is.
(4) Az ajdnlatkir6 karcles a Kdzbe:Jzerzisi Hatdslig vagt a jogszabdlyban az ajdnlatkdrd ellendrzisdre
feljogositott szerv kirdsdre q ktizbeszerzdsi tervet megki.ildeni.
Figyelembe vdve a Magyarorszbg 2020. 6vi krizponti ktiltsdgvetds6rol sz616 2019. dvi LXXI. tdrv6ny
70. $-rlt, az abban foglalt 6rtdkhaterok tekintet6ben kozbeszerzdsi eljrir6st kell lefolytatni, tehit a2020.

6vi

kdzbeszerzdsi tervben sztksdges szerepeltetni azokat
dndkhatirokat meghalad j6k.

a

beruhiiziisokat, melyek ezeket az

70. $ (1) A k<izbeszerzdsekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL t6rv6ny (a tov{ibbiakban: Kbt.) 15. $
(1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerzdsi 6rt6khat6r kivdve a k6zszolg6ltat6i
szerzod6seke vonatkoz6 drt6khatrirt 2020. janu|r 1-j6t6l 2020. december 31-6ig
a) iirubeszerz6s eset6ben 15,0 milli6 forint,
D) 6pit6si beruhiiziis eset6ben 50,0 milli6 fbrint,
c) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 forint,
d) szolgriltatris megrendel6se esetdben 15,0 milli6 forint,
e) szolgiitatlsi koncesszi6 esetdben 30,0 milli6 forint.
(2) Az (1) bekezd6stol eltdrden a kdzszolg6ltat6i szerz6ddsekre vonatkoz6 nemzeti
kdzbeszerz6si 6rt6khatrir 2020. januar 1-j6t6l 2020. december 3 1-6ig
a) {rubeszerzes eset6ben 50.0 milli6 forint,
6/ 6pit6si beruhdz6s esetdben 100,0 milli6 ibrint,
c/ szolgiiltat6s megrendeldse eset6ben 50.0 milli6 forint.
d) dpitdsi koncesszi6 eset6ben 200,0 milli6 forint.
e) szolg{ltatflsi koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 fbrint.
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Mdtrasz6l6si Ktiztis 6nkorminyzati Hivatal
3068 Mritraszolos. Kossuth tdr.l5
tele tbn : 06-i 2/-168-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Kdrern a

I isaelt Kdpviselo-testiiletet.

az eloterjesztdst elfogadni sziveskedjen.

Hat6rozati javaslat

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvise16-testiilet6nek
...,./2020.(V1,....) sz6mri hat6rozata
2020. 6vi ktizbeszerz6si terv16l

Cserh6tszentivin Kcizs6g Onkormenyzata K6pviselo-testiilete, mint d<intdshoz6 testiilet a
kozbeszerz6sekr<ll sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdw6ny 42.$-a alapjin az Onkormrinyzat, mint
ajrinlatk6ro iital 2020. 6vben lefolytatand6 kdzbeszerzdsi eljariLsok 6ves tervdt a mell6klet
szerint j6vahagyja.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a polgirmestert. hogy az esetlegesen
1'ejleszt6seket benfi 6z6sokat kisdrje figyelemmel.

Felel6s: polgiirmester
Hatrirido: folyamatos

kcizbeszerzdssel drintett

(

(

/2020. (.....) szdmi hatdrozut malliklete

Cserh6tszentivrln Kiizs6g 6nkorm6nyzata
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N6GRAD MECYEI
KORMANYHIVATAI,

lKat6szim: NOff F O l3-1 3512020

Tergy: t6rvenyess6gi felhivds

Ugyint6z5: dr. Baranya Aniko
Telefonsz6m : 32J62O-7 53
E-mail cim : baranva. aniko
oqrad.qov.hu
Siraky Attila
Polglrmester 6r r6sz6re

Mirkus Sindor
M6trasz6l6si Kdz6s 6nkorminyzati Hivatal
Jegyz6je r6sz6re
Cserhatszentiven
Tisztelt Pol95rm.ester 0r!
Tisztelt Jegyz6 Url
Magyarorszdg Alapt6rv6nye 34, cikk (4) bekezd6se alapjdn, valamint Magyarorsz5g helyi
onkormdnyzatair6l sz6l6 2011- evi CLX)C(IX. iorv6ny (a tov6bbiakban: M6tv.) 132. S (1)
bekezd6s a) pontjaban foglalt jogk0rben eljdrva az alibbi

tdrvdnyess69i felhiv6ssal 6lek:

Cserhetszentivin Kozs5g Onkormlnyzata k6pvis,.l6-testulete a 202A. februlr 13. napjan
megtartott iilesen az 1. napirendi pontban elfogadta a 2020. 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6
1l2A2O. (11.13-) szam0 rendelet6t. A 6. napirendi pontban elfogadta a szervezeti- 6s
m(kod6si szaberyzater6l sz6l6 8120215. ffI.24.) rendeletenek m6dosltaser6l sz6l6 1l2O2O.
(11.13.) sz6m0 rendelet6t. A jegyz6kOnyv melleHetek6nt nem kerult a kormanyhivatal
r6sz6re megkuld6sre az elfogadott SZMSZ.
Tekintettel ana, hogy mindk6t rendelet az 112020. (t1.13.) szamon keroit elfogadasra, 2020.
5prilis 20. napjan szakmai segits6gny[jtas kereteben k6rtem a jegyz6t a sz0ks6ges
int6zkedgsek megt6tel6re, valamint az SZMSZ csatoldsdra.

Az onkormanyzat 2020. majus 5. napj5n feltoltotte a jegy-z6konyv javitott vaftozatat,
melyben az SZMSZ a 212020. (11.14.1 szamon kertilt feltiintet6sre, azonban az SZNIS.Z
sz6vege tov5bbra sem kertilt felterjeszt6sre, ez6rt k6rem ennek p6flisit.
Kerem, hogy a jov6ben a jegyz6kitnyv hivatalos javitasat a jegyz6 v6gezze el (pecs6t
d5tum,

al6irSs).

L/
Hat6siigi F6osztily

Torvenyessegi Felu$/clctj Osztily
3l0O Salg6taj{o, Rik6czi rit 36. Tc,: (32) 620-?35, Foc (32) 620-195, e-mait lorv@y€sscg@Eoera(gov-hu

..11u!l

A

kormanyhivatal resz6re felte[esaett jegyz5kdnyvek, valamint

a

Nemzeti
publikalt
hogy az
kovet6en
meg6llapitottam,
(Njt.)
rendeletek
6ttekint5s6t
Jogszabalytarban
SZMSZ az Njt. feli.ileten a mai napig nem kerolt kozz6t6telre.

Az Njt. feluleten a 2020. 6vben az alebbi rendeletek kerultek k0zz6tetelre:
Cserh6tszentivan Kozseg Onkormdnyzata K6pvisel5-te-stillet6nek 1/2020.(11.13.)
onkormenyzati rendelete Cserhitszentiv6n Kozs69 OnkormSnyzala 2Q?0. 6vi

-

-

kolts69vet6s616l

Cserhatszentivan Kozseg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testulet6nek 22020.(111.19.)
onkormanyzati rendelete a helyi kozm0vel6d6srol

Fentiek okan jelenleg az SZMSZ 6s a helyi kdzmlivel6d6sr6l sz6lo rendelet szdma azonos
(2t2020.)

Tekintettel ana, hogy 2 rendeletnek nem lehet azonos szama, felhivom, hogy a duplikecio
megszirntet6se 6rdek6ben a szuksAles int6zked6sek megt6tel6rdl, tovebba az SZMSZ
kdzetete1616l halad6Kalanul gondoskodjon.
Nemzeti JogszabdlytAn6l sz6l6 338i201 1.(X11.29.) Korm. rendelet 4, g (5) bekezd6se
alapjin a jegyzii az egys5ges szerkezet( szOveget az onkormdnyzaU rendelet vagy az
dnkormenyzati rendeletet megveltoaat6 onkormanyz ati rendelet kihird
kdvet6 ot

A

munkanapon belill a Nemzeti J ogszabalyrarban koz5teszi.

Az Illotu. 134. S (1) bekezdSs6ben foglaltak szerjnt felhivom, hogy a t6rv6nyess6gi

felhives elfogadasarol (haterozat formajeban), illetve esetleges egyet nem 6rtes6r6l
6s annak indokA16l, valamint a megtett int6zkedesekr6l
2020.

jfnius

23. napj6ig

sziveskedjen ir6sban t6jekoztatni.
Felhivom figyelm6t, hogy amennyiben

a

rendelet kozz6tetele megt6rt6nik, azonban

felhivasomra nem 6rkezik velasz. rigy a felhivdsom eredm6nytelennek min6stri 6s az Mdtv_
134. s (2) bekezd6se 6rtetm6ben a megadott hat6rid6 eredm6nytelen eltelt6t kdvetoen a
kormanyhivatal a tdrv6nyess6gi fetugyeleti eljdras egyeb eszkdzeinek alkalmazasar6t
m6rlegelesi jogkdrben d6ntSalg6tarj6n, 2020. mqus 21.
Tisztelettel:

dr. Szab6 Sdndor kormanymegbizott
nev6ben 6s megb2Ssdb6l:

BdrSnyn6 |VISrto
oszidlyvez
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Pol germesterdtol
Kossuth
ufca I
3066 Cserh6tszentiviin
Telefon: 3213 82-056

Cserhdtszentivln Kozseg

ax 321 382-026
e-mail: csivan.koriesvzose s[ismail.conr
F

Hivatkozdsi szSm: NO/TFO/3-135/2020.

Cserhitszentivin K0zs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. februSr 13. napj6n k6sziilt
jegyz<ikiinyv6nek kiegdszit6se a 6. napirendi ponttal.
6. Ewebek

A M6trasz6l6si Kiiztis 6nkormdnvzati Hivatal miiktid6s6vel kapcsolatos feladatok
Siraky Attila polg6rmester: T iijdkoztatta a kdpviselo-testiilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
eldterjesztdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmiinyozhatta . Elmondta, mindenki ekitt
ismeretes kor6bban olyan ddntds hozott a testiiletiik, hogy 2020janurir l. napj6t6l nem biztositja a hivatali
dpiiletet a kirendeltsdg sz6milra- ds ha a tobbi ndgy <inkorm6nyzat mds teleptildsen kirendeltsdget fog
fenntartani, c! akkor is azt szeretnd, Cserh6tszentiv6n iigyeit Miitraszolostin intdzzdk.
.A polgdnnester 6tadta a sz6t a

jeg_v-

zo irnak

M6rkus S6ndor iegyzc! ljjekoilafia a testtilet tagjait, hogy Miitraszrilosnek van fogad6kdpessdge. A h6ts6
dpiiletben t6bb helys6g van. A fi.it6s 6s az 6ram kdltsdge minim6lis, ugyanis korszerti napkollektoros
rendszer keriilt kidpitdsre. Elmondta, nem garantiilja, hogy nem kell hozzijrirulni a kdltsdgekhez. de a
jelenlegi tdreddke lehet a fizetendo 6sszeg- A kdzds hivatal megrillapodrisrinak m6dositAs6t M6traszolos
fogadja el utols6kdnt.

A poigdrmester kdrte

a tovribbi dszrevdteleket, hozziisz6liisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilet tagjai egyhangrilag azt tamogattak, hogy CserhiitszentivAnon ne legyen kirendeltsdg,

es

hivatali iigyeit a telepiildsnek Mritraszolosdn vegezzdk.
Egydb dszrevdtel, hozzAsz6lis nem hangzott el.

A polg6rmester

ke

rte. szavazzanak.

A kepvisclo-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal

-

az alebbi hatiirozatot hoaa:

Cserhrltszen tivdn Kirzs6p 6nkormSnvzata K6nv iscl6-testiilet6nek
5/2020.
13.
imI hatdrozata
a M6traszriliisi Kiiztis

nkorm{nvzati Hivatal megillapod5sival kapcsolatban

cserhiitszentiviin Kozsdg onkorm6nyzata K6pvisel<i-testiilete a M,traszokisi Krizos
onkormanyzati Hivatal ldtrehoziis6r6l sz6l6 megrillapod6siinak a cserhiitszentiviini

K ircndeltsdg megszilntet6sdt tartalmaz6 m6dositiisdt elfogadja ds

a M6traszolosi K<izcis
onkorm6nyzati Hivatar letrehozds6t m6dosit6 megrilrapodiis. a modosit6 okirat. valamint a
m6dositiisokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapit6 okirat al6iris6ra felhatalmazza
C

serh6tszentiviin kdzsdg polgermesterdt

Hatririd<i: 2020. febru'r 29.
Felelos: S iraky Attila polg6rmester

Miitrasz6los. 2020.

jfnius l5
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Siraky Aftila
polgArmester
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M6rkus Srindor
jegyzo

