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Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorminyzata
K6Pvisel6-testiilet6nek

6-

szimri

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Cserhitszentivin Kdzs69 0nkorminyzata K6pviseld-testtlet6nek 2020. augusztus 6.
napjin megtartott rendkiviili nyilt iil6s6r6l
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JEGYZOKONYV
K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek 2020. auguszus 6. napj6n a
Kultlrh6z kisterm6ben ( 3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 31.) megtartott rendkiviili nyilt iildsdrol.
Jelen vannak:

S iraky Attila
Balis Istv5n Andras

polgiirmester

Baros Erzs6bet

kdpviselo
kdpviselo

KabScs J5nosn6

'fan6cskozasi i oggal rdszt vesz

Gvori C)rsolva

alpolg6rmester

igazgat6si iigyint6zo/aljegyzo

Attila oolgirmester kdszontotte a me gjelenteket. Megillapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilet 5
tagjibol 4 fo jelen van - Cservdlgyi Zolt5n kdpviselo igazoltan t6vol maradt - a testiilet
Sirakv

haterozatk6pes, a k6pviselo-testiilet iilds6t megnyitotta

Ezt kovet6en a polg6rmester az alitbbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testtilet
rdsz6re

Napirendi iavaslat
l.Javaslat az NO/TFO13-13512020. tcirvdnyessdgi felhiv6s elfogadris6ra
Eloterjeszt(i: Sirak Y Attila polgirmester

2. Javaslat a 2020. februrir 13. napj6n megtartott k6pvisel6-testtileti olds 6. napirendi pondrinak
megtdrgyal6s6ra
Eloter.ieszto: Siraky Attila polgermester

jirlius 7. napj6n hozott l5l2020.(VIl.7.) szSmri hatiirozat, a
3.500.000 Ft ethidal6 hitel felvdtele trirgyriban hozott hat6rozat hatrilyon kiviil helyez6sdre, j avaslat
irj hat6rozat megh ozatalira
Eloterjeszto: Siraky Attila polgermester

3. Javaslat a kdpvisel6-testtilet 6ltal 2020.

4. K6pviselo-testiilet t6j6koaatesa M6rkus S6ndor Jegyz6tJr itltal ismeretlen tetes ellen benyijrotr
fe lj e le nt6srol
El<iterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester
5. Egyebek

A polgirmester megk6rdezte a k6pvisel6-testiilet ragiait6l, hogy van-e egy6b napirend i javaslat.
A

^k6pvisel6-testiilet
elfogadta
azt.

r6szdr6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, egyhangrilag 4 igen szavazattal

siral,, Attila polgdrmester tdjdkoztaua a jelenlivdket, hogt az \nkormdnyzar hardlyos sZMSZ-e
szerint a ieglzdkdny' megirdsdhoz segidanyagkenr hangfetvdrel kisziilhet. A
fdlredrteTek elkeri)ldse
vdgett dlnek ezzel a lehel1siggel, ds

az

ldsr1l hang;felvdtel kesztil.

Naoire ndi po ntok t6rsval6sa

l

Na irend

Javaslat az NO/TFO/3-135/2020. tiirv6nyess6gi felhiv6s elfogad6s6ra.

tr
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Attila polg6nnester: Tijrr"en yess6gi t'elhivds 6*ezett az rinkormlnyzat 2020. febru6r 13. napj6n
megtartott k6pvisekitestiileti iil6sdrol kdszitett jegyzokdn1",,6re. melyben a korm6nyhivatal
kifogiisofta azt, hogy Cserhdtszentiv6n kdpviselo-testiilete ddntdst hozotl az dnkorm6nyzat SZMSZ6vel kapcsolatban, illetve voltak halarozatszitm hibrik. Tisa6z6dott, hogy Cserhiitszentivrn 6s Kutas6
jegyzokdnyve az 0gyintezo resz6rol ossze lett cserdlve, adminisarativ hiba tort6nt. Mivel az elozo
kdpvisel6-testiileti iil6sen a torvdnyess6gi felhiviissal kapcsolatban nem hoztak drint6st k6rte, hogy ezt
S

irali-v

tegy6k meg azzal kapcsolatban, hogy egyetdrtenek a felhiv6ssal vagy nem.
Bal5s Istv6n alDolsirmester: nem drtette , hogyan keveredhetett 6ssze a k6t jegyzokdnyv. melybol egy
konfliktus keletkezett.

Gy6ri Orsolya aliesyzo: Javasolta tegydk tiszt6ba a helyzetel. Az trirtent, hogy a ket jegyz6kdnl.v
ossze lett keverve. Megk6rte Nagyviradi Istv6nn6 jegyzok6n\,.r'vezetot, hogy jelezze, ha esetleg
valamit nem j6l mond.
NagyvSradi Istv6nn6 jegyzokrinyr'vezeto kdrdezte, hogy hozziisz6lhat-e

ori

Orsol

aal

e

zo: Ak dpviselo-testtletnek meg kell

szavazn| hogy NagyvSradi Istvrinnd

jegyzok6nyvvezeto a Kdpvisel6+esttileti iil6sen hozz6sz6lhasson.
A polg6rmester k6rte szavazzanak

A k6pviselo-testtilet egyhangrllag 4 igen szavazatlal -az al{bbi hat|rozatot hora:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorm{nvzata K6ovise16-testiilet6nek
11 /2020.N lll.6.\szimf hatirozata
a jegx-zdktinywezetd hozzisz6lfsfval krpcsolatban
Cserhitszentiv6n Kozs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete rigy hat6rozott, hogy
Nagyv6radi Isw6nn6 jegyzok6nywezeto jelen kdpviselo-testiileti fil6sen tan6cskoz6si

joggal 6lhet.
Hat6rido: 2020.au gusztus 6
Felelos: K6pviselo-testiilet
Nagyv6rad i lstv6nn6 ieevzokdnwvezet6: koriibban besz6lt a polgirmesterrel akinek elmondta, hogy a
SZMSZ m6dositdst
melr re torvdnvess6gi f'elhivds 6rkezett
2020. febru6r l3-i jegyzokonYve
A polg6rmester
rendszerdbe.
kozponti
az
NJT
t'eltolt6sre
nem
kertilt
mely
m6dositis
tartalmazott,

ot arr6l, hogy ezen az i.il6sen nem volt SZMSZ m6dosit6s napirendre tfizve, igy aa a
testli let nem is trirgyalta. igy dertilt ki, hogy Cserh6tszentiv6n ds Kutas6 jegyzokonyve 6ssze left
t6'j 6koztatta

jegyztikonwvezeto rdszdrol. Az el6zo i.il6sen a ttirvdn-vess6gi f'elhivrissal kapcsolatban arr6l
kellett volna donteni, hogy a testiilet elfog adja a torv6nyessegi felhivrist. melyben csak az szerepelt,
hogy a jegyzokonyvet hivatalosan kell jav itani. Ez a javitis elo is volt k6szitve
keverve

a

Sirak\ Attila poleiirm ester: Adminiszrativ hiba tort6nt. Javasolta fogadjrik el a

ttirvdnyess6gi

felhivast.

A polg6rmester k6rle

szav azzanak.

A kdpvisel6-testtilet egyhangflag- 4 igen szavazattal - az al bbi hatirozatot hozta:
Cserhitszentivin Kiizs6 s 6nkorm6n rzata K6nvisel6-testiile t6nek
6.) sz{mri hatirozata
18t2020.
az NO/TFO/3-135i2020. ttirv6nyess6gi felhivissal kapcsolatban
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Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testillete napirendre trizte 6s
megtiirgyalta a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Hat6sfgi Foosarily T6w6nyess6gi
Fel0gyeleti Oszt6lyrinak az NO/TFOi3-13512020. iktat6sz6mt torv6nyess6gi
felhfv6srit melyet elfogad, 6s igyekszik az abban foglaltaknak eleget tenni.

A

Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testi.ilet ddnt6s6rol
t6j6koaassa a N6grrid Megyei KormSnyhivatal Hat6s6gi F6osarily T0rv6nyess6gi
Feliigyeleti Osarilyrit 6s fehatalmazza a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek megtdtel6re.
Hat6rid6: 2020. jirlius 24.
Felelos: Siraky Attila polgft'mester
2. Napirend

Javaslat a 2020.

februir

13. napj6n megtartott k6pvisel6-testiileti iil6s 6.

napirendi pontjinak

megt6rgyalisira
Sirakv Attila polgamester A febru5r I3-i til6ssel kapcsolatos a napirendi ponduk. EImondta,
birtok6ba jutott Cserh5tszentiven. Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek 5/2020.(ll.l3.)
sztrmi hal|rozata, amely a Jegyz6 Ur r6sz6rol pecs6ttel ell6tva, al6irva keriilt hozz6, 6s azt tartalma^a,
hogy az emlitett napirendi pontot a testiilet megtrrgyalta. Ez a krjzds hivatallal kapcsolatos, 6s mivel a
testiileti iil6sen nem volt napirendre tr.izve. nem is t6rgyalt6k, ezeft a Jegyz(t Ur ezt dnhatalmrilag,
onk6nyesen k6szitette el. Amikor megkapta a hatirozatot, m6snap megkereste a Jegyzo Urat, aki
behir.ta a jegyzokdnywezetot 6s megk6rdezte, targyalta-e a testiilet ezt a napirendi pontot vagy nem.
A jegyzokonyvvezeto megmondta egy6rtelmrien, hogy nem. Ism6telten elmondta, hogy a napirendi
pontot a Jegyzo Ur 6nk6nyesen kdszitette el. A polgrirmester nem frta ali, de a jegyz6 m5r a
korm6nyhivatalnak is felktildte a sajAt al6ir6sival. Ezt o szem6lyesen l6tta.
A polgirmester k6rte a kdpviselok dszrevdteleit, hozzasz6litsait a napirendi ponttal kapcsolatban
Bal6s Istv6n Andr6s alpolgirmester: A jegyzonek ezt nem letl volna szabad csin6lnia. Elv6rhat6 lett
volna tole- hog."" ami nem tort€nt meg- az ne keriiljcin a jegyzokiinyvbe. Nem drt vele egyet. szerinte ez
egy jegyzoi baki.

Nasvv6radi Istv6nn 6 iesvzokdn\.vvezeto A Jegyz6 Ur, amikor bevitte a jegyzoktinywezet6t a
Polg6rmester Urhoz azt nyilatkozta. hogy nem volt ilyen napirendi pont, amikor ism6t megkdrdeae
tole az o ( Nagyvaradi Istv6nnd )jelenl6tdben, akkor rigy nyilatkozott, nem eml€kszik 16.
Sirakv Attila p olgdrmester: O csak azt t ud.ja mondani- amit hallott
NasvvSradi Istv6nn d iesvzokdnwvezeto: Elmon dta, hogy o meg azt hallotta, hogy nem emldkszik

16

Bakis Istv6n Andris alDols6rmester: Konk6tan eml6kszi k, hogy en6l az iil6sen nem volt sz6. Hogy
mit irtak le az egy dolog biztos benne, ott voltak mind az dten - de errol nem esett sz6 azon az
iilisen. Ha valamit nem tiirgyaltak, akkor milyenjogon hoznak htirozatot?

Gv6ri Orsolya alieevzo: Azt szeretn6 tudni, hogy akkor milyen dtintis sztiletett

Sirakv Attila nols6rmester: Elmondta , hogy 6 nem tej6koztatta ezzel kapcsolatban a k6pviselo-

testiifetet, o nem tett javaslatot hat5rozat megh ctzatalira.

Gvori O rsolva aliegvz6: Me gkdrdeae, hogy a Cserhdtszentiv5ni Kirendelts6g megsziintetdse honnan
indult?

/a
V

A

k6 pviselo-testiilet 2019. decembereben hozott hat6rozatot, azdrr nem
volt neluk 2020. februrirjriban napirendre trizve. Nekik nincs is ri sziiksdgiik

Siraky Attila polgirucster:

Gvori Orsol a aliesvzo Tehel 2019. decemberdben sziiletett ezzel kapcsolatban dontds a k6pviselotestiilet r6sz6r6l, 6s az6rt mondjrik. hogy errol 2020. febru6rj6ban nem volt sz6
Sirakv Attila polg6rmqsteriA jegyzo ezt onk6nyesen kdszitette el, ds szerette volna betenni a 2020
febru6r l3-i iil6sbe.

Gy6ri Orsolya aljegyz6: Az a kdrd6s, amit a Jegyzo Ur is feltett az el6z5 iil6sen, akkor mir6l ddnttittek
azon az iil6sen?

Siraky Attila po lsArmester: Amit a jegyzokdnyv tartalmaz, azon

kiviil nem volt semmi

m5s

A pofg6Lrmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozztsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban
Eszrev6tel- hozz6sz6l6s nem drkezett a k6pviselo-testiilet rdsz6rol.

Siraky Attila polg6rmester:

Javasol ta,

hogy

a

kdvetkezo jelenjen meg, hatarozal form6jriban

Cserh6tszentiv6n k6pviselo-testi.ilete rdszd16l.

.. Tehit, f'ebrurir l3-iin a Jegyzo Ur altal elkdszitett 5/2020.iIL I3.)szimt hatltozat onk6nyesen lett
elkeszitve, mivel a kdpviselti-testiiletiink til6sdn nem volt napirendi pont, nem volt megtirgyalva.6s 6
ed egesz egyszeriien bele szerette volna tenni a k6pviselotestiileti anyagba. Ez hamis. "
A polg6rmester kdrte

szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazatlal

-

az alitbbi hatlrozatol hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorm{n vzata K6pyisel6-testiilet6nek
f 9/2020.ryIII.6.) szimri hati rozLta
Az 512020.(11,13.)szimri hat{rozattal kapcsolatban
Cserh6tszentivin Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete. mit ddntdsh026 testiilet
az alibbi nyilatkozatot teszi'. 2020. februdr t3-an a .legtzii (/r dltal elkdsziteu

5/2020.O1.13.)szrjm hatdrozat onlrinyesen lett elkiszitve, mivel a kdpviselStestiileltink tilistn nem volt napirendi pont, nem tolt megtargyalta, is 5 ezt egdsz
egyszeriien bele szerelte yolna tenni a kepviselti-test.iileti anyagba. Ez hamis.

A k6pviselo-testtilet

felhatalmazza a polg6rmestert a tov6bbi sziiksdges int6zkeddsek

megl6tel6re.

Hatirido: dnelemszenien
Felelos: Sirakv Attila polgArmester

3. Naoirend

Javaslat a k6pvisel6-testiilet riltal 2020.jrilius 7. napj:in hozott 15/2020.(Vtr.7.) sz6mri hatiyoz t,
a 3.500.000 Ft ithidal6 hitel felv6tele t6rgyiban hozotl h?tirozat hatdlyon kiviil helyez6s6re,

javaslat rij hatirozat megho zatzlara

Sirak)' Attila polgirmester: Elmondta. hogy ez a napirendi pont Cserhetszentiv6n gazdas6g helyzet6t
drinti. Az OTP Bank tdbb pinziigyi tttblazarot is bek6rt. melyet a kcinyvelok elkeizitettel. a iOZO.
jrilius 7. napjriLn megtartott til6sdn a k6pviseki-testiilet arr6l hozott hatatozatot- igaz m6g nem keriilt
alSirisra a jegyz6kony'rr, tribbf6le szempontb6l sem, de hat6rozatsz6mot kapott
-, hogy fJlhatalmazza

,ff

tu

6

hitelt'elvetelt meginditrisera, illetve t'elhatalmaila arra, jiirjon utiina milyen
a Satg6tarj6ni OTP fi6kba, beszerezte a megfelel6 dokumentumokal, a
krinyvelojiik r6szdre eljuttatta- 5 a p6nz0gyi ellenjegyzo -, hogy legyen szives olvassa 6t. A konyvel6
azt nyilatkozta, nem l6tja akadilyrit ennek a dolognak. A konibban meghozott l5/2020.(VII.7) szrimri
hatirozatot hatiilyon kiviil kellene helyezniiik, uganis az OTP Banknak van egy formanvomtatvenya
arra. hogy a hat6rozatnak mit kell tartalmaznia ( l. szimri mell6klet ). A polg6rmester felolvasta a
hatarozatmintit. A p6nzintdzet ezzel a tartalomrnal v6rja a k6pviselo-testtilet haterozatit. A hitel
foly6sitris6t h6nap v6gdig tudjrk biztositani.

a

polg6rmestert,

a

lehetosdgek vannak. J6rt

A polgdrmester kdrte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzitszlllsait a napirendi ponttal kapcsolatban
Eszrevdtel. hozzdsz6li.s nem drkezett a k6pviselo-testiilet rdsz6rol

A polgiirmester megk6rdere, hogy a k6pviselo-testiilet egyet6rt - € azzal hogy a 2020. jrilius 7 . napjSn
tartott kdpvisel6-testiileti iildsen meghozott 1512020.(Yll.7) szbmt hatlrozatot hatelyon kiviil
Lrelyezztk.

A polg5rrnester kdrte szavazzanak

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazallal

-

az alibbi hat6rozatot hozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6p 0nkorminvzata K6rrvisel6-testiilet6nek
2012020.(Yill.6.) sz{mI hatirozata
A 15/2020.(VII.7.)szimri hatirozat hatilyon kiviil helyez6s616l
Cserh6tszentiv6n K<izs69 Onkormrinyzata Kdpviselo-testiilete rigy hatiirozott, hogy a

1512020.(Y11.7.)

szitrnl hatirozat6t

finansziroz6rs6ra 6ven

-

melyben 6tmeneti p6nziigyi

neh6zs6gei

beliili hitel felv6tel6t kezdemdnyezte 3.500.000 Ft iisszegben

hatSlyon kivtil helyezi.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a tovibbi

sziikseges int6zkeddsek

megtdtel6vel.

Hatirid6: azonnal
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester
A polgiirmester kdrte hozzik meg dont6siiket a 3.500.000 F osszegii hitel felvdteldrol, mely hatarozat a
p6nzintdzet altal meghaterozott adattartalommal rendelkezik. A hitel dsszege az egy 6v marad.
val6j6ban a form5tuma v6ltozik az egdsznek.
A polgiirmester kdrte szar azzanak
A k6pviselo-testiilet egyhangilag

-

4 igen szavazatlal

-

az alabbi haterczatol hozta

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorm:invzata K6pvise16-testiilet6nek
2 1/2020.(VIII.6.) sz{mri hatirozata
6ven beliili lej:iratri trimogatlsmegel6legez6si hitel felv6tel6vel kapcsolatban
Cserh6tszentivin K<izsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete rigy hat6rozott, hogy
3.500.000 Ft dsszegr.i 6ven belilli lejSratf t5mogat6smegekilegez6si hitelt kivin
igdnybe venni az althbi felt6telekkel:

A hitel

cdlja: kdzponti k6ltsegvet6sb6l nytjtott eur6pai uni6s szervezett'l az
onkorminyzat Sltal elnyert, fejleszt6si cdhi trimogat6s elofinansziroz6sa.

\I
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Futamideje:

I

ev

V6gso lejrlLrat: szezod6skdtdst kovet6 16v.
Toketrirlesa6s iitemezdse: egy Osszegben a t6mogat6s be6rkez6sekor, de legkdsobb a
hitel lejriratakor.

A hitel 6s iriruldkai visszafizet6s6nek

biaosit6k6ul

az

dnkormenyzat a

koltsdgvet6sdben rogzitett, a 201 1. evi CXVIV. tiirveny (Stabilitrlsi tv.) 45.$(l)
bekezd6s a) pontja felhatalmaziisa alapjin kiadott jogszab6lyban meghat5rozottak
szerint saj6t bev6teleit, netto iillami finanszirozds keret6ben vdrhat6 bev6teleit aj5nlja
fel.

Az tinkorm6nyzat k6pviselo-testtilete nyilatkozik, hogy az onkorm6nyzat megfelel a
201 1 .6vi CXVN. toneny (Stabilit6si tv.) l0.S (5) bekezdds6ben foglaltaknak,
miszerint az onkorminyzat hitelfelv6tel6b6l ad6d6 t6rgy6vi 6sszes fizetdsi
kotelezetts6ge az ad6s6got keletkeztet6 iigylet tutamidej6nek vdg6ig nem haladhatja
meg az <inkorm5nyzat adott 6vi sajiit bev6teleinek 50%-rit.

Az dnkorm6nyzat nyilatkozik, hogy a 2011. dvi CXVN. torv6ny (Stabilit6si tv.)-ben
foglaltaknak megfeleloen a hitel felv6teldvel j6r6 ad6ssigot keletkezteto
kdtelezetts6gv6llal6shoz a Korm6ny hozzdj6rul6sa nern sziiksdges.

Az onkorm6nyzat kotelezettseget villal arra, hogy a k6rt hitel ad6ss6gszolgilat6t

a

futamidri 6vei alatt elfogadott kdltsdgvetdsi rendeleteiben, azok dvkdzi m6dositesAban
betervezi

6s

j6vfhagyja.

Az rinkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete felhatalmazza a polgermestert 6s a pdnziigyi
ellenjegyzot, hogy a kcilcsonszerzoddst irja

a16.

I{at6rid6: dfielemszenien
Felel6s: Siraky Attila polgirmester
Moln5r Mriria pdnziigyi ellenjegyzo

Bal6s Istv6n Andris alpols6rmester: Az dnkorm6nyzatnak nincs iirbev6tele. az€rt nem adott 6thidal6
hitelt az OTP?
Sirakv Attila polg6rmester: Az OTP csak abban az esetben ad az onkormin yzatnak hitelt, ha 6n6ll6
bev6telei vannak. Ha az dntormenyzat megkapja a Kincstiirt6l azokat a kifizetdsi kdrelemben szerepl6
osszegeket, amelyek mir be vannak n.vrijwa, de m6g nem teljestltek, az automatikusan az OTP
szitmlilSra f,og menni. nem az rinkormdnyzat6ra.
Egydb 6szrev6tel, hozzdsz6lls a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
.1.

Napircnd

K6pvisel6-testiilet tij6koztatisa
beny[jtott feljelent6s16l

M{rkus Sindor Jegyz6 Ur 6ltal ismeretlen tettes ellen

Siraky Attila polg6rmester: T 6jdkoaatiiskeppen mondta el a kovetkezot.
A korm6nyhivatalt6l kapott egy levelet, amelyet felolvasott a k6pviselo-testiilet elott:

A Nemzeti Ad6-is V6mhivaral ......s26m[r iigyirattal t,ijekonafia a korm6nyhivatalt. miszerint a
Jegyzo Ur Mdrkus Sdndor Cserhdrsze nt ir :in Kozsdg 6nkormdnyzatdnak gazdalkodasdval
..

cisszefiiggdsben ismeretlen tettes ellen a Biinteto Torvdnykriny.rrol sz6lo 2012. dvi C. torvdny 309.

k$1
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(1) bekezd6s6n alapul6 pon(a szerint kolts6gvet6si csalds elkovet6s gyantia miatt feljelentdst tett. A
Jegyzo ir ilyen ds ilyen szimon megkereste a N6gr6d Megyei Fotigydszsdget, k6rve a temogat6s
felhaszn6liis6nak jogszerLi vizsg|latht. K6rem. hogy az tiggyel kapcsolatban sziveskedjenek
folyamatos t6jdkoztatist adni a korm6nyhivatal r6szdre."
polgriLrmester megkdszdnte a Jegyzo Ur Sldozatos munk6j6t, mert a beadv6ny6b6l nem dertil ki.
hogy melyik p{lydzat kltizsgirLisSt kdri. Azt el szerette volna mondani, hogy igy is kiizdenek azzal.
hogy a kifizetdsi k6relmiik 8 h6napja hriz6dik, igy Cserhitszentiv6n telepiil6st abba a helyzetbe hozta,
hogy most mrir lehet 1.5 dv is a kifizet6sre.

A

A

polg5rmester nem lStja ennek drtelmdt, szerinte a Jegyz6 Ur biztosan tudja, hogy mit szeretne
kihozni bel6le, de azzal az irattal kapcsolatban,..amit a Jegyzo Ur elkdszitett a testiileti iil6sre, nincs
m5s v6laszt6sa, tdrv6nyes rlton vizsgiiltatja ki. O. is csak tdrv6nyes iton tud fordulni a Foiigydszseg
fel6 okirathamisit6s alapos gyanija miaft. Ugy gondolja, ezzel a k6pviseki-testiileti tagok
egyet6rtenek. Ennyiit szeretett volna elmondani.
Bales Istven Andr6s alpolg6rmester: Me gkdrdezte, hogy a feljelentds vdgett amit vertak pdnzt, annak
kifizetdse m6s tovnbb fug hnz6dni?

Sirakv Altila polq6rmester: Szerinte ig) van
Bal6s Istv6n Andris alooleirmester: Emberi oldalr6l nem drti a jegyz6t. Azzal sem drt egyet, hogy a
mriltkori tildsen v6rtak f6l 6r6t, ds ebben a modern vil6gban.ana sem volt hajland6, hogy sz6ljon nem
er 16, vagy a kocsija elromlott stb., a telefont nem veszi fel. O ezt g6ncsoskod6snak tartja.

Sirakv Atti la oolsirmester: elmondta. annyit tud errol mondani. hogv 17.00 6rakor kezdodrjtt volna a
k6pv iselo-testiileti til6s 6s a legyzo Ur nem jeleae azt sem, hogy jOn, ds azt sem, hogy nem jon.
V6rtak 17,45 6ftiig, hivtSk a Jegyzi3 Urat ds Nagy Adrim PolgrLrmester Urat is. A Polg5rmester llrt6l
csak t6j6koziat6st szerettek volna k6rni a jegyzo tSvotl6t6vel kapcsolatban. A Jegyz6 Ur l8 6ra 10
perckor ki.ildott neki egy SMS-I, hogy heveny rosszull6t miatt nem tudott rdszt venni a testiileti
iildsen, illetve amikor szeretett volna jrinni, akkor ez a rosszull6t fokoz6dott. A polgirmester szerint
nem kellett volna m5s emberek idej6t rabolni, ennyi ideig. Errol 6rtesitette a korm6nyhivatalt is. aki
megkereste a Jegyz6 Urat, hogy mi6rt nem vett r6szt az tildsen. A Jegyzo Ur ugyanazt nyilatkozra,
mint neki.
Ezzel a Napirendi ponttal kapcsolatban ennyit szeretett volna elmondani
5. Napirend

Egyebek

A)

Egy6b trj6koztat{s

)

Sirakv Attila polgermester: A tovdbbiakban egy rovid taj6koztatrist szeretne adni. azt6n a
Tisztelt k6pviselo-testiilet, ha nem szeretne
tekintetben jelenleg ddntest hozni, akkor egy k6vetkezo
kdpviselo-testiileti iil6s alkalmival d<intenek.
Sirak), Attila ooleirmester: Elmondta, hogy k6r6ssel fordultak hozz6 a lakoss6g r6sz6rol, hogy
szeretndk ha Cserh6tszentiv6n K6pviselo-testiilete alkotna.egy olyan rendeletet, hogy vasiirnapi nap
tblyam6n reggel 9 6ra elott ne lehessen fiivet nyimi. o megig6rte, hogy a k6pviselo-testiiLt el6
terjeszti, nem azonnal, de viilasa fognak kapni k6rds0kre. K6rte a kdpviselo-testiiletet, gondoljrik et. ds
a kdzeljovoben el kell ddnteni, hogy mi legyen.
Kab6cs J6nosn6 kdpviseki: 9 6ra el5tt ne lehessen?
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Sirakv Attila po lahmester: Csend rcndeletre gondolnak
Gyori Orsolya aljes.vzo:Megkerdezte, hogy csak addig tart, 6s csak a fiinyir6sra gondolnak?
Sirakv Attila pols6rmester:

t gy gondolta,

hogy egydb g6p hasznrilat6ra is vonatkozik

Gvori Orsolva aliesvzo: Teh6t minden z ajos g6pre vonatkozik.

Siraky Attila polg6rmester: K6rte, gondolkozzon

e[ a

kdpviselo-testtilet ezen, hamarosan lesz

k6pvisel6-testiileti iil6s 6s k6sz tdnyekkel tudnak hozni hatarozatot.

>

A polg6rmester elmondta, hogy an6l is szeretnd trij6koztatni a kdpvisel6-testiiletet, hogy a
h5ziorvosi tirsulSs iildsekre ndgy trirvdnyess6gi felh(v6s 6rkezet't. Az aljegyzo Stktildte rdszdre az
anyagot, ds leirta benne, hogy sz6ban - e tekintetben a Jegyzo Ur m6r tdj6koztafta. Ez val6 igaz, ketto
alkalommal, besz6ltek r6la - egyszer amikor ide keriilt a jegyzo, nemsok6ra - , miszerint van egy
torvenyessdgi felhiv6s, melyre azt mondta a jegyzo,hogy hatrirido hosszabbit6st fog k6mi. Mondta
neki, hogy mivel Cserh6tszentivint terheli ez a dolog, teh5t a tdrsul6si tan6cs iil6s6nek dsszehiv6sa
stb.. ds ez nem mrikddik, ds nem miikddott az6ta sem, ami6ta a t6rsul6s megalakult, ezdrt 6 tdbb mint
val6szinii,le szeretne mondani a t6rsul6s elndki tisztsdgdr5l, mert most m6r megteheti, ut6na jert a
dolognak. A Jegyz6 Ur rilkisfoglaLisa az volt, hogy ez lenne a legjobb, 6s esetleg Als6told
polgirmestere v6geznd-e feladatot. Innentol nem r5nk hiiruln6nak a feladatok, hanem egy miisik
hivatal dolgoz6ira.
UtAna volt m6g egy, amikor beszdlgettek r6la, akkor az mondta, hogy ism6telten tdrv6nyess6gi
hatrlrid6 hosszabbitest k6r a kialakult veszdlyhelvzet miatt, ennek ellendre jritt m6g ketto. Az aljegyzo
6tkiildte neki, nem szeretn6 6t b6ntani, de akkor kapta meg, amikor m5r a negyedik hatrirideje is lej6rt.

jrirni a dolognak. volt a korm6nyhivatalban, illewe besz6lt a kincstSri
munkat6rsakkal is.
Az rilLisfoglal6s a kdvetkez6: Ez a hdziorvosi t6rsulSs ezekkel a feltdtelekkel nem is miikodhetne. mert
nem f'elel meg a jelen felt6teleknek. Szerintiik a tersul6st meg kellene sziintetni. erre mondta 6, hogy
ez nem j6rhat6 irt, mert a doktor rir a praxis6t az dnkormflnyzaton keresziil v6gzi, nem pedig
Megpr6brilt utrfua

v6llalkozisban. Erre ok azt mondt6k, hogy ea nem tudtek, erre legal6bb l0 6ve nincs pdlda a
krirnydken. Erre elmondta, hogy 6ppen ez6rt nem szeretn6nek ezen valtoztatni, mert <irtilnek, hogy van
oruos, az kell, hogy vdletlenill ne legyen.
Ut6na 6tirtnyitott6k a kincstrirb4 ahol azt a felvilagositdst adt6k, van egy mdsik lehet6sdg, hogy
szabAlyosan miikddhessen. Kolts6gvetdsi szervet kellene l6trehozni, ki kell vrilasztani eg-y gesztor
telepiildst. A gesztor telepiildsnek feladat-ell6t6s i szerzod6st kell kotni a tobbi telepiildssel. Ebben az
esetben mentestilnek a kotelezetts6gek al6l. Ez egy nagyon hosszri tblyamat.
a polgirmester r<ivid id6n beltil kezdemdnyezi a Tiirsulisi Tanics risszehiv6s5t, 6s ezeket el fogja
mondani, 6s lehetos6g szerint le fog mondani az eln6ki tiszts6grol.
Szerinte ez igy nem j6, hogy csak Cserh6tszentiv6nt drinti ez a dolog. Riiadiisul itgy 6rint, hogy ezek
uten nem t<irvdnyess6gi felhivris lesz, hanem pdnzbtintetds a korm6nyhivatal r6sz6rol.

->

A polg6rmester azt is elmondta. hogy a Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti Osa6lyt6l tdwdnyessdgi
felhivas drkezett az Ugyrendi Bizottsiig iileseinek idopontjaival kapcsolatban. Az Ugyrendi
Bizottsignak 6vente legal'bb 6 iil6st kell tartania. Cserh6tszentivSn tekintetdben egy sem val6sult
meg. K6rik a Jegyz6 Ur 6ll5sfoglal6srit ezzel kapcsolatban. A polg6rmester javasolta a bizottsSg
elnok6nek, hogy vegye fel a Jegyzo Urral a kapcsolatot.

Nasyvaradi Isw 6nnd iesvzokonwvezeto: A 2020. februir l3 napjin megtanott kdpviselo-testiileti
iil6sen a vagyonnyilatkozatok leadisiival kapcsolatban kellett besz6molnia az elndknek a testiilet fel6Eddig ez az egy til6s volt, ahol megillapitott6k. mindenki hatiiridore leadta a vagyonnyilatkozatet.

Gyori Orsolya diegvzo

: Ez

nem tdrvenyess6gi

felhiv6s, hanem informici6 kdres volt

a

korm6nvhivatal r€sz6rol
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Siraky Attila ools6mester: Megkdrdezte az aljegyzot, hogy Eszakmagvarorsz6gi Regionrilis
Vizmiivek ZRT{ol kapott g<irdtilo f'ejlesztdsi tenvel kapcsolatos meghatalmazast ds nyilatkozatot
al6irhatja-e, vagy sztiks6ges a kdpviselo-testiilet felhatalmaz6sa.

Gyori Orsolva aliee),zo: a kepviselo-testiilet hatiirozatkdpes, dOnthet most is ezzel kapcsolatban
Siraky Attila oolgiirmester: Atolvasta a kiktilddtt anyagot, amely an6l sz6l, hogy a gdrdtilo fejleszt6si
tervet I 5 6ves id6tartamra k6szitik el. A terv arr6l sz6l, hory 4,5 milli6 Ft drtdkben egy olyan kis
rillomris ki6pit6sdt tervezik, amely adatokat szolgiltatna a hasznosi kdzpont fel6, ahol a karbantan6
l6tn6. ha esetleg mfiszaki hiba, cs6tords lenne a hat6skdr6be tartoz6 teriileten. Ennek kidpit6se a
krjvetkezo k6t 6vre van betervezve, azonban pdnziigyi fon6s miatt nem val6szinti, hogy meg fog
val6sulni.
K6rte a k6pvisel6k dszrevdteleit, hozzSsz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Eszrevdtel, hozz6sz6lSs nem 6rkezett a kdpviselo-testiilet rdszdrol.

A polg6rmester k6rte

szav azzanak.

A k6pvisel6testiilet egyhangillag 4 igen szavazattal

-

az alibbi haterozatot hozta

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
22 12020.(Y IlI.6.\ szimri hatirozata
Gtirdiil6 felleszt6si ten'vel kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kozs6g dnkorminyzata K6pviselo-testiilete 0gy hat6rozott, hogy az

Eszakmagyarorsz6gi Region6lis Vizrniivek

ZRT grirdiilo fejlesa6si

kapcsolatos meghatalmaz6st 6s nyilatkozatot Siraky Attila polg6rmester irja

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza

terv6vel

a16.

a polg6rmestert a tovdbbi sziiksdges intdzkeddsek

megldteldvel.

Hatirid6: 2020. szeptember 10.
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egv6b 6szrev6tel hozzisz6lds nem hangzott el.
Sirak-v Attila polgarmester megkoszdnte a r6szv6telt 6s az iil6st beziirta.
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Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkormiinl,zata
3066 Cserhiitszentivrin Kossuth utca I
Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 3 82-026
e-mai l:csir an.koriewzoses@smail.com.
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Meghiv6

Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 45. $-riban foglaltak
alapjiin Cserh6tszentivSn Kozsdg 0nkormdnyzata Kepviselo-testiilet6nek iil6sdt

2020. aususztus 6.

naoi{n ( csiitdfttiktin ) 10.00 6rira

<isszehivom.

Az iil6s helye: Kultirrhiiz kisterme (3066 Cserhiitszentiv6n, Kossuth utca 31.)

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat az NO/TFO13-13512020. tdrv6nyessdgi felhiv6s elfogadisSra.

El6terjeszt6: Sirak y Attila polg5rmester
2. Javaslat a 2020. februSr 13. napjSn megtaftott k6pvisel6-testiileti til6s 6. napirendi pontjinak

megtiirgyal6s6ra
Eloterieszto: Si raky Attila polgermester
3. Javaslat a kdpviselo-testiilet 6ltal 2020. jirlius 7 . napjin hozott 1512020.(YlI.7 .) sz6m6 hatdrozat, a
3.500.000 Ft Sthidal6 hitel felv6tete trlLrg.v6ban hozott hatdrozat hatelyon kiviil helyez6sdre, j avaslat
ij lrat6rozat m egh ozatalttra
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester
4. Kdpvisel6-testiilet t6j6koztatiisa Mdrkus Srindor Jegyzo Ur 6ltal ismeretlen tettes ellen benyrijtott

feljelentds16l

El6terjeszt6: Siraky Attila polgSrmester
5. Egvebek

Megjelendsdre, aktiv kdzremtikod6s6re f'eltdtlen szSmitok

Cserh6tszentiv6n, 2020. augusztus 4.

S

iraky Attila sk.
polg6rmester

JELENLETI iV

Cserhiitszentiviin Kdzs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek
2020. augusztus 6. napjin megtartott rendkiviili til6s6r6l

Attila

Siraky

Bal6s Istv6n
Baros
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polgdrmester
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Kt-i hatdrozat szdvegminta 6.beli.tli lejdratI hitelhez

Cs" hi L + z*llg.Y{"-ormdnyzata
osszegfi 6ven bel0li
felt6telekkel:

lejiirati

CQ

CO. C
K6pviser6-testlrete rigy hatdrozot,,
tdmogatdsmegel6legez6si hitelt kiviin ig6nybe venni az al6bbi

n,rr*.f

A hitel c6lja: kdzponti koltsdgvet6sb6l nylijtott eu16pai uni6s szervezett6l az tjnkormdnyzat dltal
elnyert, fejleszt6si c6li tiimogatiis e lSfin a nszirozdsa
Futam ideje: 16v
V6gs6 lejdrat: sze126d6skotest kOvetd 16v

T6ketorleszt6s Uteme26se: egy 6sszegben
lej6ratakor.

a

tdmogatds be6rkez6sekor,

de legk6s6bb a

hitel

A hitel 6s jdrul6kai visszafizet6s6nek biztosit6kdul az onkormdnyzat a kolts6gvet6s6ben rogzitett, a
2011.6vi CXVIV. torv6ny (Stabilitiisi tv.) 45.5 (1) bekezd6s a) pontja felhatalmazdsa alapjdn kiadott
jogszabdlyban meghatdrozottak szerinti sajdt bev6teleit, nett6 6llami finanszirozds keret6ben vdrhat6

bev6teleit ajiinlja fel.
Az ajnkormdnyzat k6pviselS-testiilete nyilatkozik, hogy az rinkormdnyzat megfelel a 2011.6vi CXVIV.

tOrv6ny (Stabilitiisi tv.)10 5 (5) bekezd6s6ben foglaltaknak, miszerint az ajnkormdnyzat hitel
felv6tel6b6l ad6d6 tiirgy6vi 6sszes fizet6si kijtelezetts6ge az ad6ssdgot keletkeztet6 iigylet
futamidej6nek v6g6ig nem haladhatja meg az dnkormdnyzat adott 6vi sajdt bev6teleinek 50%-iit.

Az onkormdnyzat nyilatkozik, hogy a 1011. 6vi CXVIV. t6rv6ny (Stabilitiisi tv.)-ben foglaltaknak
megfelel6en a hitel felv6tel6vel jdr6 ad6ssdgot keletkeztet6 kotelezetts6gvdllaldshoz a Kormdny
hozzdjdrul6sa nem sztiks6ges.

Az onkormdnyzat kotelezetts6get vdllal arra, hogy a kdrt hitel ad6ss6gszolgdlatiit a futamid6 6vei
alatt elfoSadott kolts6gvet6si rendeleteiben, azok 6vkozi m6dositdsSban betervezi 6s j6viihagyja.
Az onkormdnyzat k6pvisel6testiilete felhatalmazza a polgdrmestert 6s a p6nztrgyi ellenjegyz6t, hogy
a kcjlcsonszerz5dtist al5irja."
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