.1.,

Cserh{tszentivin Ktizs6g Onkorminvzata
K6pvisel6-testiilet6nek

7. szimri

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Cserhrtszentivrn Ktizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. szeptember [1,
napjin megtartott rendkiviili nyilt iil6s616l

It

JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: Cserhritszentivdn Kozsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testtiletdnek 2020. szeptember
11 napjan a Kulttrh6z kistermdben ( 3066 Cserh6tszentivdn, Kossuth utca 31.) megtartott
rendkiviili nyilt tilds6rol.

Sirakl'Attila
BaLis Istvdn Andr6s
Baros Erzsdbet

Jelen varurak:

Polg6rmester

alpolgirmester
kdpviselo
kdpviselo
Zoltdn
Barnabas
Cservdlgyi
kdpviselo
Kab6cs J6nosn6
Tandcskoz6si i ossal r6szl vesz: Mdrkus Sdndor

jegyzo

Siraky Attila polgdrtq9slter kdszontotte a m egjclenteket. Me giillapitotta. hogy a k6pviscliitestiilet 5 tagjrib6l 5 fo jelen van a testiilet hatiirozatkdpes. a k6pviselo+esttilet iil6s6t
megnyitotta
Ezt kdvet6en a polgdrmester az alirbbi napirendi pontokat javasolta ellbgadni a k6pvisel6testiilet rdsz6re
NaDirendi iavaslat
l.Javaslat az 512020. (II.13.) Kdpvisel5- testiileti hatitrozat megerosit6se
El6teri eszt6 : Markus Sdndor jegyzo

2. Javaslat a

18136 helyrajzi sziiLrn

alatti ingatlan 6s a 18/4 helyrajzi sziirn alatti ingatlan

forgalomk6pess6 ny ilviinitdsa
Eloterjesa6: Siraky Attila polgifu:mester
3. Javaslat ipanizdsi ad616l s2616 rendelet elkdsz[t6s6r61

Eloterieszto: Sirak y Attila polgdrmester
4. .Iavaslat a kommun6lis ad6r6l sz6lci rendelet m6dositrisar6l
El(jtcrjeszto: Sirak y Attila polg6rmester
5. Javaslat az ingatlanok el6tti kcjztertiletek rendben tart6sdr6l sz616 rendelet elk6szit6sdre

Eloterjeszt6: Siraky Attila polgiirmester

6.

Javaslat

a

M6trasz<il6si Krizris Onkormrinyzati Hivatal

I.

f6l6vi miikrid6s6rol sz6l6

beszrirnol6
elfogaddsara

IJliiterjeszto: Mirkus S6ndor Jegyzo
7. E91'ebek

A polgiirmester megkdrdezte a k6pviselo-testtilet tagjait6l. hogy van-e egy6b napirendi
j avaslat.

Mrirkus S6ndor jegyzo javasolta. hog-v a 2. ds 6. napirendi pontokat cser6ljdk lbl

1

A kdpvisel6-testiilet

r6sz6ro1 egy6b napirendi javaslat nem hangzott

el, egyhangrilag 5 igen

szav azattal elfo gadta azt.

Siralq, Attila polgdrmester tdjdkoztatta a jelenldt;1ket, hogy az Onkormdnyzat hatdlyos
sZMSZ-e szerint a jegyz1ktinyv megirdslthoz segidanyagkdnt hongfelvdtel kdsztilhet. A
fdlreirtdsek elkertildse vdgett 6lnek ezzel a lehetdsdgget, ds az iilds16l hangfelvdtel kisziil.

Naoirendi nontok

ti rgval{sa

l.Napirend
Javaslat az 512020. QI.13.) k6pvisel6- testiileti hatfrozat meger6sit6s6re

A N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Tdrw6nyessdgi Feltigyeleti
Oszt6lya egyeztet6st k6rt, ahol tdbbek k<jz<itt Siraky Attila polgiirmester Ur ds Nagy Ad6m
polgiirmester Ur (M6trasz6l6s) is megjelent. Az egyeztetdsen Dr. Szab6 J6zsef
F6osztiilyvezet6 Ur 6s Barrinyn6 Miirlon Melinda Oszlily:tezet1 Asszony is azt k6rt6k. hogy a
M6trasz6l6si Kdzcis Onkormrinyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6gdnek
megsziintet6sdvel kapcsolatban sziiletett 512020. (11.13.) k6pvisel6- testiileti hat6rozata
kertilj cin meger6sit6sre tekintettel arra, hogy a sz6ban forg6 hat6rozatr6l a k6pvisel6- testtilet
iillitiisa szerint nem ddntdtt, azonban e hat6rozat 6rtelm6ben kertilt megsziintet6sre a
kirendelts6g 6s. e hat6rozat alapjrin keriilt m6dosit6sra a meg6llapod6s is. Sirak), Attila
polgiiLrmester lJr Salg6tarjrinban, az egyeztet6s alkalmdval elmondta, hogy a k6pvisel6testiilet sz6nd6ka mrir janu6rban 6s febru6rban is az volt, hogy keriiljcin a kirendelts6g
megsziintet6sre. de ddnt6s ezzel kapcsolatban nem sziiletett.
Markus S6ndor jegyz6:

A Trirv 6nyess6gi Feliigyeleti Osztrily val6ban meger6sito
hat6rozatot szeretne, azonban err61 februrirban d6nt6s nem sziiletett, valamint a 19/2020.
(VIII.06.) Kdpvisel6- testtileti hat6rozat 6rtelm6ben az 512020. QI.1 3.) K6pvisel5- testiileti
hatirozat semmis. Val6ban sz6nddkunk volt decemberben, januarban a kirendeltsdg
megsztintet6se, de d<int6s ezid6ig nem sziiletett. Javasolta a Kdpvisel6- testtiletnek, hogy rij
Siraky Attila pols6mester:

hatdrozat sziilessen e tdrgyban.

Hat6rozat megsz6vegez6se idej6re sziinet.

Sirakv Attila pols6mester: Felolvasta
fogadjak el a hatarozati javaslatot.

A polg6rmester kdrte

szav azzanak.

a

me gszdvegezett

halirozali javaslatot. Javasolta

-1

A k6pvisel6-testiilet

- egyhangtlag -

5 igen szavazal::al, ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lktil

oz alitbbi hat6rozatot hozta:

Cserh6tszentiv{n Ktizs 6g Onkor minvzata K6nvisel6testiilet6nek
23t2020.(1X.1 1.) sz{mri hat{rozata
a Mritrasz616si Ktiziis 6nkormrlnyzati Hivatal l6trehozrisf
sz6k5 Megrillapodris m6dosit6sri161 6s a polgfrmester
j

o

116l

gnyilatkozat6nak j rivihagv:is:i16l

Cserhdtszentivdn Kiizs6g OnkormAryzata Kdpviselo-testtilete
iugy hatlroz a 2019. december 6s 2020. j anuiiri sziind6kinak
megfeleloen - hogy a M6traszolosi K6ztis Onkormrinyzati
Hivatal Cserhritszentiviini Kirendeltsdg6t meg kiv:inja szi.intetni
6s az iigyintdz6st Mdtraszolos6n kiv6nja a tov6bbiakban
tblytatni.

A

Kdpviselo- testiilet Mdtraszol6si K6zds Onkomiinyzati
Hivatal l6trehozds6r6l sz6l6 meg6llapodds m6dositilsiit
elfogadja.

K6pvisel5- testiilet jelen hat|rozatAt a 1912020. (Vi[.06.)
K6pviselo- testiileti hat6rozata is aLitrimasaja.

A

A K6pvisel6- testiilet ut6lagosan j6vahagyja ds tudomiisul veszi
Siraky Attila polgrirmester, a M6trasz6losi Kcizcis
Onkormrinyzati Hivatal l6fehoziisrir6l sz6l6 meg6llapod6s
m6dosit6sa sor5n tett jognyilatkozat6t.
Hatarido : 6rtelemszertien

Felelos: Siraky Attila polgiirmester
2. Napircnd

Javaslat Mritrasz616si Ktiztis 6nkorm{nvzati Hivatat

I. f6l6vi miikiid6s6r6l

sz616

beszrimo16 elfogadrisrira

Miirkus SriLndor ieeyzo: A Kcizcis Hivatal mriktid6se rendben zallik. Az els6 lel6vben szemdlyi
iitalakuliison ment rit a hivatal. az tgyintlzoi rillomriny hi6nyos volt. Ellitott feladatunk kdzittt
volt a M6,kaszol6si Hivatal A 6pi.ilet6nek iratai dthelyez6se, a B 6piiletdnek rendezdse, a
Cserhdtszentiv6ni Kirendeltsdg iithelyez6se M6trasz6l6sre. A Cserh6tszentivrini Kirendelts6g
bezdrishoz sziiks6ges megrillapodiis m6dosit6sa megtort6nt. Az iratok iitszillitiisra keriiltek a
sz6khely telepiil6sre. Az ezzel kapcsolatos 6sszes kdlts6get M:itrasz6l6s Kdzs6g
Onkormdnyzata viselte. A Hivatal dpiiletdben ki6pit6sre kertilt a teljes informatil<ai rendszer.
A kdnyvel6s egys6gesitdse 6rdekdben 2020. riprilisrit6l minden telepiil6sen egy c6g kitja el a
feladatot. A Hivatalban szemdlyi viiltozrisok tdrtdntek. A Kirendeltsdg bezitdsiwal
kapcsolatban - egy teleptlds kiv6tel6vel minden telepiil6s rendezte a tar.ozlsait.

a

A Kdzcjs Onkorm6nyzati l{ivatal anyagi helyzetdrol elmondta, hogy az dves normativa 49 %a kerillt t-elhaszndLisra szeptemberig, amely kiad6sok t6telesen: szemdlyi kdltsdgek,
informatika, k<inyvelds, kciziizemi szrimLik, telelbnszfurila, Kcizponti Cimregiszter,
Vagyonkataszter.
Sirakr,

Attila polg6rmester: Tapasztalata szerint az e-mail tbrgalom alkalmankdnt akadozik,

megk6rdezte. hogy lehetne-e javitani a h6l6zaton.

Mdrkus Srindor iesvzo:

A koll6g6k

t6jdkoaatrisa megtdrt6nt az esetleges levelez6rendszeri

trilterhelts6g elkertildse 6rdek6ben.

A

polg6rmester kdrte

a

k6pviselok 6szrev6teleit, hozz{sz6liLsait

a

napirendi ponttal

kapcsolatban.

Eszrev6tel, hozzirszolls nem drkezett a kdpvisel6-testillet rdszdrol.

A kdpvisel6-testiilet tagiai megtargyaltiik
szavazalLal. ellenszavazat ds tart6zkodiis

a beszdmol6t 6s a jelenl6vo 5 k6pvisel6b6l.

5 igen

n6lkiil az alibbi hatrirozatot hozta:

Cserh{tszentiv{n Ktizs6e Onkorm{n vzata K6pvisel6testiilet6nek
2412020.(1X.7 l.) sz6mt hatflrozata
a Mritrasz616si Ktiztis 6nkorm:inyzati Hivatal I. f6l6vi
miiktid6s616l szriki besz:imo16 elfogad:isrirril

Cserhiitszentiviin K<izs6g Onkorm:iLnyzata K6pvisel6-testtilete
megtdrgyalta a Mdtraszolosi K<izds Onkormdnyzati Hivatal I. l6ldvi
mLikridds6rtil sz6l6 beszrimol6t 6s elfogadja a besz6mol6t.
Hat6Lrido : drtelcmszerlien

Felelos: Siraky Attila polgrirmester

/

6

3. Nanirend
Javaslat a Cserhritszentivrin belteriilet 18/36 helyrajzi sz6m alatt nyilv6ntartott ingatlan
6s a Cserhritszentiv:in belteriilet l8/.1 helyrajzi szrm alatt nyilvintartott ingatlan
forgalomk6pess6 nyilv{nitrisrira

Sirakr, Attila poleiimrcster: I:hrondt a, hogy Berdnyi S6ndor szeretn6 megv6sdrolni az
dnkorm6nyzati tulajdonri teriiletet, amelyen jelenleg egy t6 van, azonban mivel a nyilviintartris
szerint a megnevezdse rirok, igy nem forgalomk6pes. A megnevez6s6t kellene megviiltoztatni,
hogy forgalomk6pes legyen.

Markus Siindor iegyzo: Me gkdrdezte, hogy mi legyen a megnevez6se.

Sirakr Attila polg6rmester: Elmondt a, hogy ,.t6" megnevez6s lenne a legalkalmasabb, a
termdszetes 6llapota szerint

A

polgiirmester kdrte a kdpviselok dszrev6teleit, hozzlLszoliLsait

a

napirendi ponttal

kapcsolatban.

Eszrev6tel. hozzitsz6lls nem 6rkezett a k6pvise16{estiilet r6sz616l
k6pvisel6+esti.ilet tagjai megtdrgyaltiik a javaslatot 6s a jelenl6vo 5 k6pvisel6b5l, 5 igen
szavzallaL ellenszavazat 6s tart6zkodris n6tkiil az al6bbi hatarozatot hozta:

A

Cserh{tszentivrin Ktizs6g Onkorm{nvzata K6nvisel6tcstii lctdnck
25 12020.(lx.ll.) szrlm ri ha throzatla
A Cserhdtszentiv{n belteriilet l8/36 6s 18/4 helyrajzi sz{m
alatt nyilv{ntartott in gatlanok megnevez6s6nek
mridosit:isirrll
Cserh6tszentiviin K<izs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6{esti.ilete
rigy hatarozott. hogy az Onkormiinyzat tulajdon6ban 6116
Cserh6tszentiv6n beltertilet 18/36 ds 18/4 helyraizi sz6rn alatt
nyilviintartott ..iirok" megnevezdsii ingatlanok megnevez6s6t
,.t6'' megnevezdsre kivrinja m6dositani a tertilet
forgalomkdpesse nyilv6nitiisa 6rdek6ben.
Kdpviselo-testi.itet I'elhatalmazza a polgiirmestert a tovebbi
sziiks6ges int6zkeddsek megtdtel6re.

A

Hat6rid6 : 6rtelemszenien

Felelos: Siraky Attila polgiirmester

il

-t. Nap irend

sz6li rendelet elk6szit6s616l
.Iavaslat helyi ipariiz6si ad6 elrendel6s6r6l
hogy

f'elmertilt,
hogY a K6Pv iselo- testtilet r6sz6r6l
Sirakv Attila po le 6rmester: Elmondta,
rendelet megalkot:isa' Ehhez k6rte
aruze si ad6 elrendel6s6rol sz 616
SZtikseges lenr-re helYi iP
M6rkus S6ndor jegYzo U r segits6 t
6ndor iesv zo'. Megk6rdeae. hogY
Mdrkus
kivet6sdt tartj a elozetesen sziiks6gesnek.
S

S irakv

a

Kepviselo- testiilet mil.ven m6rt6kri

ado

a kivetheto ad6 m6rt6k6nek feldig
Attila oolg iirmester: Elmondta, hogy el6zetesen

rewezik az ad6 kivet6s6t

A

hozzisz6lisait
polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit,

a

napirendi Ponttal

kapcsolatban.

r6sz6rol'
Eszrevdtel, hozzisz6l6snem 6rkezett a k6pviselo-testiilet

A

javaslatot. ds a jelenl6ro 5 kdpviselobol' 5 igen
kepviselo-testt.ilet tagiai megtargyaltak a

szavazattal.ellenszavazat6starl6zkodiisn6lkiilazaldbbihat6rozatothoila:
Cserh:itszentiv 6n Ktizs 6s Onkorm:in\Z ata K6pvisel6testiilet6nek
26 12020.(lX.1l.\ szimi hatir ozata
a

helyi ipariiz6si adrirrSl

szr516

rendelet-tervezet elk6szit6s616l

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm:inyzata K6pvisel6-testiilete
tgy hatarozott, hogy felk6ri Markus S6ndor jegyz6 Ihat
Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkormanyzatanak helyi ipariiz6si ad6
kivet6s6rol sz6l6 rendelet-tervezet el6k6szit6s6re.
Flat6rido: 6rtelemszenien
Felelos: Markus Srindor jegyzci

5. Napirend

Javaslat a kommun{lis ad616l sz616 rendelet m6dositdsdnak el6k6szit6s6re

Sirakv Attila polgirmester: Elmondta . hogy a K6pviselo- testiilet rdszdr6l felmeriilt a
t6nylegesen a kcizs6gben tart6zkod6k r6szdre kommun6lis ad6 m6rtdkdnek csdkkent6se. a
hdtvdgi hazzal rendelkezok r6sz6re pedig magasabb mdrtdkri ad6 kivetdse lenne indokolt.
Markus Siindor iesvz6: Elmondta, hogy a m6rtdk6nek ndveldse 6s pdldriul az id6sek r6sz6re
t<irt6n6 csdkkent6se lehetsdges, miis megold6s nem tdrv6nyes.
f

1

s

Sirakv Attira porearmester: Elmondt4 hogy.nem javasolja,
hogy a kommuniilis ad6 mdrt6kdt
nciveljdk meg 6s.iavasorta a Kdpviselci,".,iit", ..r.e..,-iJgv norron hat6rozatotarr6l, hogy
a
kommunrilis adorol sz6lo rende'let ne

k",iilj;;;;;;i;;;":'

A

polg6rmester k6rte a kdpviselok 6szrevdteleit,
hozztsz6lisair

kapcsolatban.

a

napirendi ponttal

Eszrevdtel, hozzAszolirsnem 6rkezett a kdpviselo-testtilet
rdsz6r<jl.

A

kdpvisel<i-testiilet tagjai megt6rgyaltdk a javaslatot
6s a jerenl6v6 5 kdpvisel6b6l, 5 igen
ndlk,l az aliibbi hatrirozatot hozta:

szavazattar, enenszavazat 6s tart6zkodris

Cserhi tszentiy :in Ktizs6s 6 nkormiinvz ata K6pvisel6testiilet6nek
27/2020.0x.t1. ) szfm ri hatfrozata
a

kommunilis ad6rril szrifti rendelet mridosit:is6ra vonatkoz6
javaslat elvet6s616l

Cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-tesnilete
hatrirozott, hogy a kommunrilis ad6r6l sz6l6 rendelet6nek
m6dositrisiir6l sz6l6 javaslatot nem lbgadja el 6s nem k6ri fel a
jegyzot a kommunrilis ad6r6l sz6l6 rendelet m6dositrisrir6l sz6l6
rendelet- tervezet elkdszit6sdre.

tgy

Hat6rido 6rtelemszertien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester
6. Napirend

Javaslat az ingatlanok el6tti kdzteriiletek rendben tartis:irril szriki rendelet elk6szit6s6re

Sirakr Attila polqdrmester: Elmondta.

ho gy

a

k<izsdgben probl6m4 hogy az ingatlanok
tulajdonosai nem tartjAk rendben az ingatlanok el<itti kdzteri.ileteket. Ebben k6rt6k a Jegyz<i Ur
k<lzbenjarrls6t ds a lakosok felsz6litisitr.

Markus S6ndor iegvzS: Elmondta. hogy helyi rendelet alkotds sziiks6ges hozziL. Els6 kcirben
javasolta, hogy az dnkorm6nyzat k6!e az ingatlanok tulajdonosait6l - az <lnkorm6nyzat
munk6jrinak segit6se drdekdben - a k6ztertiletek ritburkolatig t<irt6n6 rendben tartris6t,
val6szinrinek tartja, hogy c6lravezetobb, mint szankciondlni.
Sirakv Attila oo s6rmester: Elmondt a, hogy ragaszkodik az ingatlantulajdonosok jegyz6 iiltali
f-elsz6litAsAhoz

M6rkus Siindor ieevzo: Elmondta. ho gy a k6pvisel6 testiiletnek rendeletet kellene alkotnia
trirg-vban

/(

e

9

7.N anirend
Egyebek

A) Zajrendelet- tervezet megalkot{sinak sziiks6gess6ge
Bt Kribor kutr ik iigl'e
Ci Telepiit6sen 6thalad6 kamionforgalom

A) Zajrendelet- tervezet megalkotisdnak

sziiks6gess6ge

a
felmeriilt a telepiil6sen' hogy sztiksdges lenne
Sirak v Attila pol irmester: Elmondta, hogy
zajrendelet megalkot6sa

A

polg6rmester kdrte

a

k6pviselok 6szrev6teleit, hozzitszolAsait il napirendi Ponttal

kapcsolatban.

bevezet6s6t' mivel v6lem6nye
Kab6cs J6nosnd kdpvisel6: Indokoltnak tarlla a zaltendelet
,^rrffi.6,"rp ,"J." 6bt"dni bosszant6' Javasolta vasamaponk6nt egdsz napra' de legalabb
d6lel6tt l0 6r6ig meghat6roznt
9
Cservdl cvi Zo1t6n Ilamab6s kdpvisclo: Elmondta. ho gy szerinte elegendo lenne vasiimap
6r6ig meghat6rozni

Balis Iswrin Andr6s alpolgArmcster v6lemdn 1e szerint nincs sztiksdg a rendelet- ten'ezet
megalkot6siira
Baros Erzs6bet kdpvisel6: Szerint sincs sziiksd g zajrendeletre.
Egy6b 6szrevdtel, hozzitszolis nem 6rkezett a k6pvisel6-testiilet r6sz6rol.

k6pvisel6-testiilet tagjai megtargyalt6k a javaslatot 6s a jelenl6v6 5 k6pvisel6b<11,
szavazallal, 4 ellenszavazallal, tart6zkodris ndlkiil az alabbi hatfuozalot hozta:

A

Cserhitszealiu!n Klzqig Qnkormrinvzata K6pviselStestiilet6nek
2812020.(lx.1l.) szimri hatirozata
a

zajrendelet megalkot6srira vonatkozri javaslatrril

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6{estiilete
fgy hatiirozott, hogy nem a zajrendelet megalkot6siir6l s2616
javaslatot nem fogadja el.

A K6pvisel6- testiilet nem kdri fel a jegyz6t zajrendelet- tervezet
megalkotasrira.

Hatririd6: drtelemszenien
Felel6s : Siraky Attila polgrirmester

l

igen

i0

B) Kut--v:ik iigl e
Kab6cs Jrinosnd kdpviselo: megkdrdezte a jegyzot. hogy mit lehet tenni abban az esetben, ha
egy kutya meg van k<itve, lolyamatosan ugat, ez6rt nem lehet pihenni.

Mdrkus Sandor j egyz6: T |lekoztatta a k6pvisel6t, hogy r6sz6re elektronikus lev6lben keriiljcin
elkiilddsre a tulajdonos neve ds cime 6s fel fogja sz6litani a felel6s iillattartiisra. Amennyiben
nincs viiltozris, abban az esetben 6rtesiteni fbgja az rillatv6d6ket.

C) Telepiil6sen dthalad6 kamionforgalom
Baros Erzsdbet kdpviselo: jeleae, hogy a telepiilesen nagy sziimban haladnak iit kamionok, a
sebess6gkorLitozSst figyelmen kivtil haglwa, ami vesz6lyes.
Siraky Attila polg6rmester: Ttirtdnt egyeztet6s, azonbar mivel az irt haszn6latidij mentes, nem
tudjuk a forgalmat korl6tomi. Elmondta, hogy jelezni fogia a rend6rs6gnek, 6s k6ri t5liik a
rendszeres sebess6gmdrdst. Az egyeztetdsrol a kdvetkezo k6pviselo- testiileti iil6sen beszdmol.
Tcibb napirend nem volt, egy6b 6szrev6tel hozzitszolits nem hangzott el'

Siraky Attila polgarmester megkdszdnte a r6szv6telt ds az iil6st bez6rta'

kmf.

/^,
Markus S6ndor
jegyz6

Siraky
polg6rmester

)/

Cserhf tszentivin Ktizs69 6nkorm6nyzata Polg6rmesterdt6l
i066 Cserhftszentiviin. Kossuth rit l.
telefon: 32l.168-.185
e-mail: titkarsaglrimatraszolos.hu

EI6terjeszt6s
az 512020. (II.13.) k6pvisel6- testiileti hathroztt mege16sit6se

Tisztelt Kepviselo-testiilet

A

2020. februrir 13.

!

napj

an tartott kdpvisel6- testiileti iildsr6l k6sziilt

jegyz6kdnyv

kieg6szit6se larlalmazza a Matraszolosi Kozos Onkormrinyzati Hivatal meg6llapod6ssal
kapcsolatban tArgy6ban hozott 512020. ([.13.) k6pviselo- testiileti hatarozatot.

A

hat6rozat szerint a Kdpvisel6- testiilet a Mritrasz<il6si Kozcis Onkormrinyzati Hivatal
l6trehoz6s6r6l sz6l6 meg6llapod6s6nak a Cserh6tszentiviini Kirendeltsdg megsziintetds6t
tartalmazti m6dositrisdt etfogadja 6s a M6trasz6losi Kdzds Onkormanvzati Hivatal
ldtrehoz6siit m6dosit6 meg6llapod6st elfogadra.

A

K6pviselo- testiilet 19/2020. (VI[.06.) hatdrozallal az 512020. (iLl3.) hatrirozatot
hamiskdnt 6rtdkelte. azonban a Kirendelts6g megsztintet6se megtdrt6nt, a N6gr6d Megyei
Kormdnyhivatal Torvdnyess6gi Feliigyeleti Osz6lya jelezte, hogy a hat6rozat megldte
sztiksdges a tdrvdnysdrto rillapot megsziintetds6hez.
K6rem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megt6rgyalni,
6s az al6bbi hatdrozati javaslatokat elfogadni.

1.

Hat:irozati iavaslat:

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6- testiilete megt6rgyalta az eloterjesadst
hatiiro zatot virliozatlan
tartalommal f-enntartj a.

6s irgy hatriroz, hogy az 512020. (lr.l3.) kdpviselo- testiileti

Felel6s:

Hatriridci:

polg6rrmester
drtelemszenien

Cserhiitszentiviin, 2020. szeptember l.

Mrirkus Siindor sk.
jegyzo

i.'Li.
Cserh6tszentiv6n Kcizsds dnkonninvzata
3066 Cserhiitszen tivdn. Kossuth utca I
Telefon: (32) 382-056
Far: (32) 382-026

w

e-mail:csivan.korjegyzoseg@gmail.com

Meghivri

Magrarorsz6g helyi onkorm5nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. g-6ban foglaltak
alapjin Cserhritszentiv6n Kozs6g Onkormenlzata Kepviselo-testiiletdnek iilds6t

2020. szeptember 11.

napiin ( p6ntek )

10.00

6r6ra

osszehivom.

Az iilds helve: Kultirrh6z kisterme (3066 CserhiiLtszentivSn, Kossuth utca 31.)

Napirendi iayaslat

Javaslat az 5/2020. 01.13.) kdpvise16- testiileti hatarozat megerosft6sdr6l
Eloterjgszto: M5rkus Sdndor jegyzo

2.

Javaslat az 18136 hely"rajzi sz6m alatti ingatlan 6s

l8/4 heiyrajzi szimir ingatlan

forgalomkdpessd nyilviinitrisa
Illiiterieszto: Sirak y Attila polgdlnester

l.

Javaslat ipariizesi ad6 elrendeldsdrol sz616 rendelet elk6szitdsere
Eloterieszto: Sirak \ ,.\ftila polgemlester

,1.

Javaslat a kommun6lis ad6r6l sz616 rendelet m6dositds6ra

Eliiteriesao: Si raky Attila polgd:mester

5.

Javaslat az ingatlanok elotti kdzteriiletek rendben tartes6r6l sz6l6 rendelet elkdszitds6re

Eloterieszto: Silak y Attila polgiinnester

6.

Javaslat a Mitraszol6si Koz<js Onkorm6nyzati Hivatal I. fdl6vi mriktjddsdrol sz6l6 besz6mol6

ellbgad6s6ra

Elotelieszto: M6r'kus Siindor j eg-v-zo

l.

Egyehek

Me$elendsdre, aktiv kdzremiik<id6sdre felt6llen szemitok

Cserh6tszentivdn, 2020. szeptember 4.
Siraky Attila sk.
polg6rmester

JELENLETI iV

Cserh/rtszentir iin Kdzs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2020. szeptember 1 1. napi rin megtartott iildsdrol
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