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K6sztilt: Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiiletdnek 2021. okt6ber 20. napjrin
l3:00 6rakor a Kulturhdz kisterm6ben (3066 Cserhritszentivdn. Kossuth utca 31.) megtartott rendes
nvilt iil6s6rol-

Jelen vannak: Siraky Attila
Baliis lsw5n Andriis
Baros F,rzs6bet

Cservdl gyi Zoltiin Bamabiis
Kabdcs JSnosn6

polgirmester
alpolg6rmester

k6pviselo
kdpviselo
k6pviselo

Tan6cskozAsi ioqgal: dr. Hetzmann Szabina Szilvia Jegyzo

Jegyzdkrinywezet6: Kissnd Gy6ri Orsolya iigyintdzo

SirakyAttila polg6rmester: Tisztelettel krjszrintiik mindenkit a mai cserhitszentiveni 2021. okt6ber 20-
i testtileti iil6sen. Meg6llapitom, hogy Cserh6tszentiv6n testtilete 5 f6b61 all, mind az 6ten itten
vagyrnk, tehiit 100 %-os ajelenldt. Igy a testtilet hatiirozatk6pes.

Siraky Attila polq6rmester: Ugr gondolorn, hogr megkapta mindenki. mivel szemelvesen adtam lt 6s
6ttanulm6nyozta a meghiv6t 6s a ott szereplo napirendi ponti javaslatokat. Kdrdezem a Tisztelt
K6pviselo-testiiletet, hogy egyet6rt-e. illetve elfbgadja-e ezeket a napirendi pontokat? Amennyiben
igen, akior kdzfelt6tellel kdrem.jelezni.

1. Jelent6s a k6t iil6s kdzotti fontosabb esemdnyekol

Eloterieszto: Sirak 1-, Attila polg6rmester

2. Jelent6s a lejSrt hatriridejii hat6rozatok v6grehajt6ser6l

F-lote riesao: Siraky Anila polgiirmester

3. Javaslat a lakossdg rdsz6re kar6csonyi csomag biaosit6sdra
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat mikul6s csomag biaositis6ra
El6terjeszo: Siraky Anila polgrirmester

5. Javaslat kdztisztviselo dv v6gi jutalmaz5srira

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

6. Egyebek

Si rak / Attila oolgdrmester: Megrillapitom. hogy 5 igen szavazattal a napirendi pontokat

Cserhdtszentivin K6pviselo-testiilete elfogadta

Sirakv Attila ools5rmester: Tovribb6 fel szeretndm azt a kdrddst is tenni. hogy esteleg valakinek van-e

ata? Amennyiben igen. akkor k6zfelnytjtas'
rij napirendi pontra val6 f'elv6telre javasl

Jovaslat nem hongzott el

Siraky Attila pq[B!nrer!9! Akkor megillapitom' hogy fj napirendi felvdtel6re nem keriilt sor
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Sirakr' Attil a polearmester Akkor r6t6rn6k az els5 napirendi pontra

1. Napirend

Jelentes a k6t iilds kozcrtti fontosabb esemdnvekr5l

Sirakv Attila oolg6rmester: Jelent6s az utols6 testtileti iil6s ds a mostani testtileti iilds kozott eltelt
idotartamra vonatkoz6 dolgok16l, nekem. mint Siraky Attila polg6rmesternek. Sz6ban tennim meg ezt
a besziimol6t. ha elfogadja a Tisztelt K6pvisel5-testiilet. Azten pedig prir sz6ban akinek lesz
hozzifizni val6ja. kdrddse, nagyon szivesen fogok v6laszolni. Illetve majd fogom k6rni, hogy a
Tisaelt Kdpvisel6-restijlet fogadja el az eloterjesa6semet (1, mell6klet).

El6sz<ir is: az utols6 testiileti til6s az 2021 . szeptember I 5-dn volt, akkor tirgyaltuk a szotgilati
lakris felirj itis illetve viillalkoz6 kiv6lasa6siit. Ez megtortdnt. a k6vetkezo napirendi pontban
vissza fogok r5 tdmi. A munk6latok elkezd6dtek, szerintem, az 6n szerdny v6lem6nyem szerint
igen norm6lis temp6ban halad.
A miisodik: van a Cserhitszentiv6ni Kdrzeti Eg6szsdgtigvi T6rsul5s. ezen beliil szem6lvzeti
csere t6rt6nt, ugyanis a doktor Urnak a neje volt az egyik alkalmazott, a Marika ndni. 6
nyugdijba .vonult, [rj munkatdrs felv6tel6re keriilt sor, teh6t ezr az |llitst az6trit6l 6 fogja
betdlteni. En m6g szem6lyesen nem talSlkoztam vele, de hirom, a TirsulSs amrigy is hdrorn t6
v€gzi ei. a megadott [6tsz6m h6rom fo. Per pillanat hirman vannak- tehit a doktor Ur- az
eddigi asszisaens, a K6ri Erika- illetve a l6nya 6n lgy tudom. aki lett a kovetkezo. Errol
enn) it szerenem r olna elmondani.
Ailen a^ is el szeretn6m mondani, hogy volt pitlyiuati lehetosdg, amit a Nemzeti Mfivelod6si
Int6zet keretdn beltil irtak ki, rendezv6nyszervez6s tSrnogat6sira. Pont az6rt iftiLk ki ezt a
p6lyrizatot. mert ugf-e a kihirdetett vesz6lyhelyzet miatt nem nagyon lehetett semmit tenni 6s
ezzel szeretn6k az 5000 fo alatti telepiil6seket segiteni maximSlisan egymilli6 forint erej6vel.
hogy ilyen krizrissdgdsszekov6csol6 rendezvdny, stb. val6sitson meg bel61e. Mi erre beadtuk
az igdnytinket, a trimogat6si risszegben mi egymilli6 forintot k6rttink, a tSmogat6i okirat
rendelkez6siinkre 6ll. egvmilli6 forintot a t6mogat6i okirat szerint meg is kaptuk. de 6n kdt
nappal ezelott k6rdeztem a pdnziigyesiinket. m€g a szimliinkra ezen p6nzdsszeg nem drkezett
meg.
Tudj6tok" hogy amikor a Hivatal sz6tv6lt, a kirendeltsdg megsziint. akkor voltak elszrimol6si
probldm6k Mdtrasz6l6s Ktjzds HivatalSval, az el6zo jegyzo Ur, M6rkus S6ndor 6szrev6telezte,
hogy milyen nemii a tadozesunk. Ugye az egyik h6nappal nem drtetttink eg-v--et. abb6l volt eg1
kis huzavona. Ezt pontosan tudjritok, az6rt nem is szeretndm bovebben kifejteni- aaAn mi lgy
dtjntdttiink. hogy ha egyet drtiink vele, ha nem, annak ellendre kifizetjiik. Ki is fizettiik ezt.
Kozben M6rkus Srindor Jegyzo Ur fizetesi meghagyrst tett Cserh6tszentivrin Kdpviselo-
testiilete fel6. Kozjegyz6i irod6t6l megkaptuk a levelet. de amikor mir a levdl k6zhezv6telhez
kertilt. azel6tt miir egy hdttel teljesitettiik ezt a kdtelezetts6get. Megv6laszol6sra keriilt a

kdzjegyzo feld, hogy ez mir tgy gondolom, hogy hatrily6t vesztette, de a tegnapi nap
folyam6n meg6rkezett a kdzjegyz6tot, hogy meg is sziintette az elj6r6st egy az egyben. Csak
az6rl mondom, hogy tudjatok r6la.
Azert azt is el szeretn6m mondani, hogy az el6zi3 testiileti iil6sen. vagyis illetve m6g az

el6zoig, voltak itt az6rt tdrvdn),essdgi felhivrisok boven. amik r6gebben elmaradt dolgokb6l
kerultek el6. Csak annyit szeretn6k hozzhfizni ebb61, hogy ezek kriz<itt volt a,.Toldi Hdz" volt
iskola 6pi.ilet6vel kapcsolatban is a 14512 helyrajzi szrlmmal rendelkez6 ingatlannal
kifog6sol6sai illewe 6szrev6telei a Korm6n.vhivatalnak. Jegyzo Asszonnyal mi ezt
megbeszdltiik 6s fgy gondolom. de ha o majd szeretne. akkor p6r sz6t mdg tesz ehhez, de 6n

figy gondolom, hogy megpr6b6ltuk szinte maraddktalanul teljesiteni azokat a kdvetel6seket,

amit kdrtek ds a Jegyzo Asszony ezt intdzte is, irg-vhogy kdszon6m sz6pen e tekintetben.
Annyit szeretn6k m6g elmondani. hogy -most t0rt6nt a h6wdg6n ez is - ugye van egy Bakallir
J6zsef nevii festomiivdsz ds ugye 6 kidllitisriLt, teh6t a kdpei. t-estm6nyei kiillitris6t itt a

, Kultirrh:izlagytermdben szeretn6nk a tovribbiakban iizemeltetni, ugyanis.nem volt.megtblel6
hely. Ezelott a pldbSnirin volt. de ott m6r nem adottak a kdrtilmdnyek 6s 6n <iriil6k is ennek.
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illewe nekem tetszik is az eg6sz liiw6ny, csak egy olyanban szeretn6m. hogy a K6pvisel6-

testiilet elgondolkodna majd esetleg a kdvetkezo testiileti iil6sre nem most. hogy ennek ugye a

litogathatisigrit is biaosiiani kellene. En rhgy gondolom, hogl' ez csak egyjavaslat 6s akkor

majl mindent<i ritgondolja a k<ivetkezo testiileti iildsre - ennek a l6togathat6seg6t

Ieg"eg"vszenibben rig! lehetne megoldani' hogy a kon)'v16ros v6geznd el a k6nyYt6ri 6r5i ideje

alatt. Es akkor majd visszatdri.ink ri a k<ivetkezo testiiletin. hogy akkor hogy legyen'

Lehet, hogy nekem ez becsip6d6sem, illewe 6n m6r besz6ltem a Jegyz6 Asszonnyal is en6l,

hogy 6n iagyon sz6pen ktisz<inok mindent, amit tett eddig is ds driil6k is neki, csak nem

tudom. Hogy tehrit p6ld6ul vannak ezek az irgymond jegyzokonyvek a t6rsulesi ill6sr6l, de

tal6n az most nem is ide tartozik. Inkebb a testtileti iil6sr6l, tehit 6n meg6rtem azt, hogy sajnos

n6lunk sz6szerinti jegyz6kdn.l'v van- volt amikor nem igy volt. sajnos akkor sem volt m6s a

helyzet. Az6rt is szeretndm irgy elmondani. hogy'a Jegl'zo Asszony ne veg.v-.e mag6ra ezt a

dolgot. hiszen akkor r6szese sem volt ennek az eg6sznek, de pdldriul most is van olyan
jegyzok6nl,viink. ami augusztus 26-i 6s nem kittam belole semmit. A Td.rsuliisr6l nem is
beszelve, augusztus 18-16l beszeliink. Tehrit 6n gondolom ez el6bb-ut6bb helyre fog jdnni,

csak elszerettem volna mondani, mert ha eddig elmondtam, akkor most sem tettem volna
kiv6telt. Teh6t ennyi az eszrev6telem, ez csak egy dszrev6tel volt-

Hit 6n a r6vid beszimol6mat ennyiben foglaltam volna ossze 6s k6rem a Tisaelt K6pvisel6-
testiiletet, hogy majd ezt ha,lrozal formdLj6ban legyen szives elfogadni. illetve el6tte ezzel

kapcsolatban, hogyha van k6rd€seiket, vag,'.* dszrev6teleiket jelezni ds megpr6b6lok rii
lehet6s6g szerint v6laszolni.

Nem tudom, hogy szeretn6tek. Nekem [g-v is j6, hogy ha mindegy'ik6tdk, megk6rdezlek
eglesdvel. hogv ne leg;en tolongds.

Cservdlevi Zolt6n Barnabis kdpr iselo: Kerdds nincs. elfogadom.

Bal6s Istv6n Andris alpolqarmester: Egy k6rd6s: mondtad ezt a. hogy megnyertiik ezt a p61y(natot. ezt
az egymilli6 fbrintot. Most annak, ha megjiln a pdnz, az meg van hatdrozva- hogy mire lehet kdlteni 6s

meddig lehet elkdlteni vagy, hogy lehet ea?

Siraky Attila polsArmester: I
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gen. mondom. Ezt jovo dv 6prilis 22-ig kell felhaszniilni ea a

p6nzdsszeget. Ezt rendezvinyszervez6sre illetve ezen beltil t6rgyi eszkciz beszerz6sre is lehetett volna
forditani. CserhStszentivin tekintetdben egy az egyben rendezv6nyszervezesre lett forditva 6s ana lett
pilyizva- illetve hogyha rendelkezdsiinkre 6llna ez a pdnzdsszeg. csak azdrt nem szeretn6k amyira
elore menni, nem azdrt men fukar vagyok, de nem szeretndk el6legezni, szeretndm biaosan liitni,
hogy itt van, akkor majd javaslatba fel fogom...fel6tek fogom jelezni, illetve rigyis meg fogiuk
besz6lni, hogy mivel mindig szokott niilunk lenni egy ilyen kar6csonyv6r6 rendezvdnv. akkor
szerintem ez igy egy kalap alatt ezzel dsszevonva. egy szinvonalasabbat lehetne rendezni.

Siraky Attila polq6rmester: Szivesen. . . Erzs6bet, esetleg valami?

Baros Erzs6bet kdpviselo: Nincs kdszrinrim szdpen.

Sirakv Attila polsArmester: Erika?

lIu .{trila 6rmester: Zoltdn?

'Cservrjlgyi Zolt6n Barnab6s kepvise16: Nincs. Elfogadtam. amit mondtil

Bald:s Istv6n Andrris al ool e6Lrmester: Kciszcindm.

Kab6cs J6nosnd k6pviselo: Nincs.
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A k6pvisel6k 16sz6rol egydb 6szr evdtel. hozzitsz6lits nem hangzott el.

A polgrimester a napirendi pontot szavazdsra tette fel.

A k6pviselS-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodrs n6lkiil - az alibbi
hatirozatot hoaa:

Cse rhitszentivin Kiizs6s Onkorminyzata K6ovisel6-testiilet6nek
33/2021.(X.20.) tinkorm{nvzati halirozttz,

A k6t iil6s ktiziitti fontosabb esem6nvekr6l sz616 jelent6s elfogadisir6l

CserhStszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzata Kdp', iselo-testtilete
Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkorminyzata Polg6rmestere sz6beli
eloterjesztdsdben megtarglalta a .Jelentes k[t iilds kozi)ui fontosabb
eseminl,ekrlil' cimii el6terjesZ6st 6s az aLibbi ddnt6st hozta:

Cserhdtszentiv6n K<izs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testi.ilete
Cserh6tszentivdn Krizsdg Onkorm6nyzata Polg6rmester6nek 2021.
szeptember 15-i Kdpvisel5-testiileti iil6s utSni fontosabb esem6nyekr5l 6s
munk6jrir6l sz616 jelent6s6t elfogadja.

Sirakv Attila polg6rmester: Attdriink a m6sodik napirendi pontra

dl. lfgtz]nann Szabina Szilvia ieqvzo: M6g csak egy nivid kiegdszit6s. mefihog-v meg lettem
sz6littawa Ligymond. Tehrit val6 igaz. hog-v abban a tdrv€nyessdgi 6szrev6tel vagy felhiv6s
vonatkoz6siban elment ugve a vilasz 6s remdtjiik. hogy kimerit6 lesz. Ott v6rom a viiaszit a
Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Osztrilynak 6s nyilvin an6l direktbe 6fiesit6st is fogok kiildeni. hogy mit
v6laszoltak. A m6sik vonatkozis ugye a jegyz6kirnyvek. Itt tdnyleg val6. igaz. hogy a megel6zo
id(5szak, az mdg nem az 6n koordinaci6m 6s ellen6rz6sem ale tartozott. En azt tudom viillalni 6s

nyilviin igyeksziink. hogy a tdrv6nyi hat6ridoknek nyilvdn ezentul megfeleljtink. Az ugle a
jegyz6kdnl'vek vonatkoz6s6ban 15 nap lenne. Nyilvrin azt is l6tni kell, hogy az6rt persze 6
telepiil6snek a jegyz6kdny.reit elkdsziteni, plusz mondjuk egy t6rsul6s€t, az nem mindig egyszerii
feladat amelle$. hogy minden kolldga rengeteg mds igazgatrisi feladattal van ell6tva. De termdszetesen
ez az mellett is kell. hogy teljesiilj6n. Tehit rem6lem, hogy a kdvetkezokben ebbot m6r nem lesz

csirsziis rdsztinkr6l. Ha igen, akkor olyan alapos indokkal, amit adott esetben a testiilet is tudni fbg.

Sirakv Attila polq6rmester: Nagyon sz6pen kdszdn6m Jegyz6 Asszony

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieq),zo: Ugyhogy mi kdszonjiik

Sirakv Attila oolsSrmester: Akkor
. 
r6t6riink a miisodik napirendi pontra. Ez pedig a Jegyzo Asszony

felvetdse, hogy ez igy tort6njen. En nagyon j6 <itletnek tartom, mert igy szerintem sokkal nyomon
kiivethetobbek azok a dolgok, hogy mik ttirt6ntek, illewe mi lett 6s milyen formitumban v6grehajtva
avagy sem.

2. Nanirend
Jelent6s a lej :lrt hatriridejii hatdrozatok vegrehajtrisrirol

Sjrakl Attila polg6rmester: Az arr6l sz6l , hogy igazrindib6l, p6ld6ul az elozo testtileti til6sen voltak
dolgok- amidrt dsszeiiltiink 6s ennek fiiggvdnydben voltak dolgok 6s ezt esetleg 6n" mint polgirmester.
vagy a Jegyz6 Asszony teljesitette. ami kdtelezefts6ge lett volna (2. mell6klet).

4/202I . (UlL26.): egy Kincstiiri ellenorz6srol sz6lt. Errol kdsziilt egy jelent6s. Ezt a jelent6st
Cserhdtszentiv6n Kdpviselo-testtilete tergvalta 6s elfogadta. A Jegyzo Asszon.v* pedig errol



idoben t6j6koaatta a Kincstarar. Teh6t errol sz6l. hogyha j6l tudom. Hogyha esetleg Jegyz6

Asszony izeretne hozzittizni. akkor meghallgatjuk. de szerintem koriilbeltil igy j6 lehet.

2112021. (ylll.26.): Ea szinte minden 6vben volt n6lunk, kivdve a mrilt 6vben, mert akkor

sajnos az anyagi helyzetiink nagyon... hit elmondhatom nyugodtan: siralmas volt 6s nem

tudtuk teljesiteni. Ez 6vben viszont t6rgyalta a testtilet, meg lettek rillapiWa a timogatiisi

dsszegek m6rtdke es ezt is teljesitettiik, tehdt ezek a dmogatAsi osszegek az illetekes

csal6dokhoz elkertiltek.

30/2021. 0X.15.): Az6rt mondtam a besz6mol6ban, hogy visszatdrn6k ri, mert ugye itt az

Ienne a l6nyege 6s a legfontosabb az eg6szben, hogy Cserh5tszentiven Kdpvisel6-testiilete
kivelasztotta a kivitelez6t, ez a Phoenix Center Kft. volt. aki a legkedvezobb 6rajrinlatot adta

egy6bk6nt. Vele, mint kivitelezovel a szerz6d6s/megiillapodris megkiit6se megt6rtdnt 6s

megkezdte a munkelatokat.

A polg6rmester k6rte a kdrdeseket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok reszdrol kdrdds nem volt

A polgdrmester k6rte az dszrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegyz6: En szeretndk annyit hozz6szolni, hogy elore szeretn6m
t6jdkozatni a Tisaelt K6pviselo-testiiletet, hogy itt a sz6ban forg6 kincst6ri ellen5rz6s kapcs6Ln

elk6sziilt ellenorzdsi jelentdst kdvetoen - ami miir j6val ezel6tt trirtdnt intdzkeddsi terv kdsztilt, amit
m6g Jegyzo Ur elkdszitett, abban okt6ber 3 1-i hatAridoket vrillaltak tobbnyire. Az intdzked6si tervnek
a hat6rideje le fog jrirni ennek a h6napnak a v6g6n. Ez rdszemrol ettekint6s alatt van, viszont mivel
mind a 6 teleptildst 6rinti, elore l6that6lag - de enol fogom polgft-mester Urat tejdkozatni, ugyanrigy
az e-mailt, amit meg fogok ktildeni a Kincstirnak, meg fogja kapni Polgdrmester Ur is - feltehetoen
hatri,rido hosszabbitiist fogok k6rni, mert nem fogjuk tudni teljesiteni. Tehit annak egy nagy rdsze,
amit az intdzked6si ten'ben v6llaltunk volna okt6ber 3l-ig, az mdg nem k6sziilt el, tdrvdny adta
lehetos6gtink egy6bk6nt egyszer hat6rido hosszabbitiist k6rni, ezekben a dolgokban meg nem volt,
tigyhogy bizunk benne, hogy segits6giinkre lesz a Kincst6r, meg szoktik adni az elso kdrben k6rt
hat6ridS hosszabbftisokat. Vannak olyan r6szei. amik m6r teljestiltek, teh6t mondjuk ami olyan volt,
ugye l6tt6Lk a jelentdst. abban nyilv6n tetelesen volt felsorolva, hogy mik azok, amiket esetleg
hirinyossrignak velt fel a Magyar Allamkincster, ott egy r6sze javit6sra kerillt mir, ami technikai volt
vagy k0nyvel6si vagy olyan folyamat. viszont ahol dokumentumok elk6szit6se hiiin-"-zott esetleg vagy
olyan nagyobb horderejti feladat. azoknil elk6pzelheto. hogy az okt6ber 3l-e nem lesz tarthat6 m6r
csak az6rt sem, men ugye rengeteg vonalon m6g az elozmdnyeket is meg kell ismemem, irgyhogy ha
van lehetos6gtink, akkor ezzel val6sziniileg dlni tbgok- viszont nem szeretn6m szdtdarabolni a

telepiil6seket. Teh6t a hat6ridot akkor egys6gesen fogom k6rni m6dositani.

Sirak," Attila polqirmester Kdszdnjtik sz6pen.

A kdpvisel6k rdszdrol dszrev6te l, hozzitsz6l s nem hangzott el
A polg6rmester a napirendi pontot szavaz6sra tette.

A kdpviselo-testiilet egyhangrllag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod5s n6lktil - az al6bbi
hatarozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminvzata K6pvise16-testiilet6nek
3.1/202 l.(X.20.) tinkorminvzati hatfrozatt

A lej:irt hatiridejfi hatirozatok v6grehajtisdr6l sz616 jelent6s
elfogadrisrl16l
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Cserhitszentiv5n Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo+esttilete

Cserh6tszentivdn Kdzs6g Onkormiinyzata Polgdrmestere eloterjesztds6ben

megt6rgyalta a ..Jelent6s a lej6rt hat6ridejii hatirozatok v6grehajt6srir6l"

cimii eloterjesa6st 6s az alibbi dontdst hozta:

Cserhitszentiv6n Kdzsdg Onkorm5nyzata K6pviselo-testiilete

Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkormrinyzata Polgirmester6nek lejrirt hat6ridejii

hat6rozatok v6grehajtas6r6l sz616 jelent6s6t elfogadja.

3. Napirend

Javaslat a lakoss6g r6sz6re karScsonyi csomag biztositiis6ra

Sirakv Attila Dols6rmester: mint eddig is volt, most is. Kdzeleg az 6v v6ge, kar6csony lesz, ez iinnep

mindenki sz6m6ra. A mitltra tekintettel is tdbb 6ven keresztiil, szinte szerintem mi6ta szerintem

Onkormanyzat l6tezik, az6t6t6l kar;icsonyi csomagot biztositott Cserhiirzentivzin 6nkorminyzata az itt
l6vo lakossiig rdsz6re, Slland6 lakcimmel rendelkezo vagy pedig dlewitel szenien itt dlo emberek

rdsz6re. Ugye term6szetesen a k<ilts6gvet6s figyelembe v6tel6vel tudok javaslatot tenni. Javaslatom az

lenne, hogy id6n is kar5csonyi csomag szdtosais5ra keriiljtin sor ajrinddkoz6s cfm6n Cserh6tszentivin
Onkorm6nyzata r6szdr6l a Cserh6tszentiv6non 616 hiiztarasok, lakoss6g szim6ra. Ez a mrilt 6vben mdg

brutt6 I 500 forint volt, a mostani 6vben szerintem egy 2 000 forint/ csomag 6rtdkben meghatdrozni
kellene, illetve a mrllt 6vben 75 csomagot osztottunk dssze, teh5t most is 75 - 80 csomag kozdtt lenne

ez a darabsz6m. Ez szeretn6m javasolni, mert ugyanis a p6nzosszeg az 6vi kdltsdgvet6siinkben
rendelkezdsre 6ll ds szeretn6m javasolni a Kepviselo-testiiletnek, hogy legyen szives elfogadni ezt a
javaslatot. (3. mell6klet)

A polgermester kerte a kdrddseket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kepviselok r6szdrol k6rdds nem volt.

A polgiirmester kdrte az dszrev6teleket, hozz6.sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Baros Erzsdbet kdpvisel6: En csak annyit szeretn6k ehhez hozzbsz6lni. hogy ha lehetne. lek6rn6nk
hivatalosan. mert most m6r nagyon sok bejelentett. idek6ltdztjtt, nem tudjuk, hogy ideiglenesen lakik.
hogy lakik. Egy n6vsort tudunk hozzdk€mi. hogy hivatalosan ki lakik itt?

\' dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegvzo: Ezt csakis igy lehet, tehdt ez ig-v lesz minden telep0l6s
vonatkoz6s5ban. Az etadis-etv6teli jegy-zokdnlv az alapjin fog megtdrt6nni. hogy a Szem6lyiadat-ds
lakcimnyilv6ntart6sban kik azok, akikjelenleg 5lland6 vagy tart6zkod6si hellvel rendelkeznek az adott
telepiil6sen. Ezeket a listikat az alapjrin el fogjuk k6sziteni. Akkor fog lStsz6dni az is. hogy a

t6nvlegesen keretosszegkdnt megjeldlt, hatirozati javaslatban szerepl6 darabszimb6l tdnylegesen
mennyire lesz sziiksdgi.ink. Ugye a 80 fo az az€rt lett el6zetes becsl6s - ahogy irtuk is a hatfrozati
javaslatban - mert polgri{'mester Unal is egyeztettiik, ez kb. az a nag.vs6grend, ami fedezni fogia 6s

ink6bb a magasabbra tettiink javaslatot, ha kevesebb keriil kiosaisra 6s megv6sirl5sra, de mielott a
csomagok risszeillitfsra keriilnek 6s t6nylegesen megvrisiirolja az 6nkorm6nyzat, az eliift ezeket a
listiikat mi el fogjuk k6sziteni.
Baros Erzsdbet kdpviselo: Kosz<in<im szdper

Balis Istvdn Andris alpole6rmester: En hel yeslem ezt.

Csenolgr i Zoltdn Bamab6s kdpviselci: Jo. mehet a 2 000 Ft. El6g?

Cservdlqvi Zoltiin Barnabiis kdpviselo: Lyukas legyen a zacsk6 alja

Baros Erzs6bet k6pvisel6: Sziikcisen kihozzuk belole.
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A k6pviselok r6sz6rol egy6b 6szrev6tel, hozzirszolits nem hangzott el

A polg6rmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A kdpviselo-testtilet egyhangrllag - 5 igen szavazattal, ellenszavazar 6s tart6zkodiis ndlkijl - az al6bbi
hat6rozatoi alkotta:

Csglhritszentirin Ktizs6g 6nkormAnr.zata K6nrisel6-testiilet6nek
35/202 l.(X.20.) tinkorm Anvzati hal^roz a

A lakossig r6sz6re karicsonyi csomag biztosit{sa

CserhitszentivSn Kdzs6g Onkorm5nyzata Kdpviselo-testtilete
Cserh6tszentivin Kozs6g Onkormrinyzata Polgiirmestere el5terjeszt6sdben
megt6rgyalta a."Javaslat a lakoss6g r6szdre kar6csonyi csomag biztosit6s6ra"
cimii el6terjesa6st ds az akibbi d6ntdst hozta:

l. Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onko menyzata Kdpviselo-testtilete a 2021.
6vben a kar6csonyi tinnepekre tekintettel minden cserh6tszentiv6ni
(elozetes felm6r6sek szerint krjzel 80) csalidnak kar6csonyi csomagot
ajrind6koz brutt6 2000,- FVcsomag dsszegben.

2. Cserhdtszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzata Kdpvisel<i-testiilete a
kar6csonyi csomagok p6nztgyi forr6sit a 2021. 6vi kdlts6gvet6s szociSlis
feladatok egy6b timogat6sa keret terh6re biztositja.

3.Cserh6tszentivin KOzs6g Onkorm6nlzata Kelpvisel6-testiilete
felhatalmazza a polgermestert, hogy a tovSbbi sztiksdges int6zkeddseket
tegye meg.

HatSrid6: drtelem szerint
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

4. Cserh6tszentiv6n Kclzs6g Onkormdnyzata K6pviselo{estiilete felk6ri a
Miitraszolosi Kdzds Onkormrinyzati Hivatal jegyzdj6l. es p6nztigyi
tigyintdzoj6t, hogy a Cserhatszentivin K6zs6g Onkorm6nyzata
Kdpvisel6-testiilete d<intdsdnek v6grehajtrisa 6rdek6ben a sziiks6ges

int6zked6seket tegye meg, tovibbS a kblts6gvetds soron kovetkezo
m6dositiisakor a haterozal 1.-2. pontjrinak megfeleloen tdrt6n5
6tvezetdsrol gondoskodjon.

Hat6rido: 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

M6trasz6losi Kozos Onkormdnyzati Hivatal pdnziigyi iigyintez6

.1. Napirend

Jal aslat mikulds csomag biztositdsira

Sirakv Attila polqArmester: Kovetkezo napirendi pont pedig majdnem. szinte ug.yanezt tiikdzi. Tehrit
kdzeleg a Mikul6s, szerintem a gyerekek szimira ez egy igen fontos dolog. mert ha kicsi, ha nagy
azefi vetja, hogy meg fogja 5t liitogatni. Cserhitszentiv6non ez igaz6ndib6l azt mondom, hogy sajnos,
de nem sok, 8-10 gyeroket drint, kh.. Javaslatot szeretn6k arra tenni, hogy az el6zo dvekhez hasonl6an
I 500 Ft 6rt6kben MikulSscsomag elkdszftdsdre keriiljiin sor rdsziikre. Tudom, hogy Mikuldst nehdz
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mindj6rt leakasztani a szcigr6l, de a Mikul6s megbizottja, meghatalmazottja eljuttatnf a hdLaartiisokhoz
a gyerekek szam6ra- rdszdre. Tetm6szetesen a kdlts6gvet6st figyelembe v6ve rendelkez6stinkre iill a
p6nz6sszeg, hogy ea meg tudjuk val6sitani. Abban k6m6m a Tisztelt Kdpvisel6testiiletet, hogy ezt a
javaslatot tSmogassa, hogy a gyerekek megkapjik ez dvben is ea a- hagyomiin-v szertien eddig is
kapott Mikul6s csomagor. (4. mell6klet)

A polgirmester kdrte a k6rddseket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok r6sz6rol k6rd6s nem volt

A polg5rmester k6fte az 6szrev6teleket, hozzdsz6lS.sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Cservdlsvi Zo Itin Bamab6s k6oviselo: Menjen

Kab6cs Jiinosnd kdpviselo: Menjen, de itt is ugyan fgy legyen. mint a kar6csonyin6l. hogy tudj uk azt.
hogy kik vannak, mertjottek irj lak6k.

Sirakv Attila polg6rmester: Ez term6szetes. Most azdrt mondja ea a k6t k6pvisel6 tirsam, mert itt
olyan probl6ma van - nem probl6ma- igazrindib6l j6 - tehAt Cserhatszentiv6non iires lakris nincs. Teh6t
itt folyamatosan megv5s6roltak, kdltdznek. Hi5ba" hogy pici falu, nem vagyunk k6pben, hogy ki az aki
itt lakik.

dr. Hetzman[ Szabina Szilvia iegvz5: Ugyanigl" a llivatal sem. hiszen mi6ta jfrSsi szintre vittek- stit
m6r orszdgos, mert ugye biirhol int6zheti az adott szem6ly a bejelentkezdsdt. igy nehdz, mert nem kap
adott esetben lehet- hogl- a testiilet- vagv maga a Hivatal sem mindig visszajelzdst. Akik direktben az
itjelentkezdsiiket adott esetben a Hivatalban intdzik,6k igen, de h6t igazrib6l a Hivatal ilyenkor csak
kozvetito szerepet let el. mert felvessziik mondjuk a r6zsaszin bejelentkez6 lapot. de utina azt ugye
tov6bbitanunk kell a Korminyablakba. teh6t igazi'},ol kvhzi 6rdemi funkci6nk rigymond nincs. csak
ilyen segito szerepet letunk el igazrib6l ebben a feladatktjrben. Ugyhogl nem mindig van ilyen direkt
visszajelz6s.

Baros Erzsdbet kdpviselo En is azt vrirtam, hogy aki bektilt6zik ide. l5tja hogy szaladgrilok a

kisbusszal, hogy megsz6lit, hogy m6giscsak valami kapcsolatteremt6s legyen. Ez az6rt csakj6 lenne

Cservrjlgyi Zoltiin BarnabSs k6pvisel6: Aki itt is lakik gyerek, nem csak ide van jelenwe, vagy az is,

aki ide vanjelentve. de nem itt lakik?

Sirak-v Attila polglirrlcsllgr: Annyit szeretndk ehhez elmondani, tehdt a kar6csonyi csomagn6l ts

elmondtam, hogy aki 6lland6 lakcimmel rendelkezik, illew-e 6lew-itel szeriien itt van. Ez ig) volt eddig

is. tehiit pont ezdrt. mert ilyen kis telepiil6s. vissz6s a dolog, hogy van olyan. akinek van itt egy

ideiglenes lakcime. annak ellen6re szinte 80 %-at - majdnem hogy dlewitel szertien itt van - teh6t

ilyet nem szabad kihagyni egy ilyen kis tetepiildsen, tehet azt kell ndzni, aki tdnylegesen itt
tarl6zkodik. Termdszetesen, hogyha valaki iilland6 lakcimmel rendelkezik, 6s annak ellen6re nem

tart6zkodik itt (iskoliba jriLr. m5s egy6b okb6l) ugyantgy meg kell. hogy kapja. Tehrit aki ide van

bejelentve, az igaz6ndib6l... . ez igy j6rja csak szerintem, hogy mindkdt fdl megkapja.

A kdpvisel6k r6szdr6l egy6b 6szrev6tel. hozziLsz6lits nem hangzott el

A polg,rmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A k6pviselo+estiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil - az al6bbi

hat,rozatot alkotta:

Cserhitszentivin Kti Onkorminvzata K6oviselti-testiilet6nek
36t2021. .20. iinkorminvzati hatiroz.Lt'.r
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A mikukis csomag biztositisa

CserhStszentivin Kozs6g Onkorminyzata Kdpviselo-tesriilete

Cserhdtszentiv6n Kdzsdg dnkorminyzata Polg6rmestere eloterjeszt6s6ben

megliirgyalta a,,Javaslot mikullts csomag biztositdsltra" cimii el6terjeszt6st

6s az alibbi d0nt6st hozta:
1. Cserh6tszentivrln Kozsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a 2021.

6vben a Mikuliis iinnepre tekintettel minden cserh6tszentiv5ni (elozetes

felmdr6sek szerint l0) gyermeknek mikul6s csomagot ajinddkoz brutt6

1 500,- Ft/csomag 6sszegben.

2. Cserhitszentivrin K6zs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testtilete a mikulis
csomagok p6nziigyi fbn6s6t a 2021. 6vi kdlts6gvet6s szociSlis feladatok

egy6b tiimogatiisa keret terh6re biztositja

3. Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilete

felhatalmazza Siraky Attila polg6rmestert, hogy a tov6bbi sziiks6ges

intdzkediseket tegye meg.

Llatrirido: 6nelem szerint
f'elelos: Siraky Attilapolgiirmester

,1. Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete t'elk6ri a

Miitraszolosi Koz<is Onkorm6nyzati Hivatal jegyzojdt ds pdnztigyi
iigyint6zojdt, hogy a Cserh6tszentivdn Ktizsdg Onkormdnyzata Kdpviselo-
testtilete drintds6nek v6grehajt6sa 6rdekdben a sztiks6ges int6zkeddseket
tegye meg, tov6bb6 a kdltsdgvetds soron kdvetkezo m6dosit6sakor a

har rozat l -2. pontj 6nak megfeleloen tdrtdno 6n ezetdsrol gondoskodjon.

Hatirido: 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

Mitraszolosi Kdzds Onkorminyzati Hivatal p6nziigyi ilgyint6z6

5. Napirentl

Javaslat koztisztvisel5 6v v6gi jutalmazisira

Siraky Attila polgermester: El€rkeztiink az 5. napirendi pontra. Az pedig: javaslatot szeretn6k tenni.
m6gpedig a tekintetben. hogy' Mdtrasz6losdn van a Ktizos Hivatalunk. A kdztiszwisel6k minden nap
azon dolgoznak, illefve azon pr6britnak munk6lkodni, hogy egy dnkorm6nyzat 6lete mindl
gordiildkenyebben menjen 6s min6l egyszeriibben, hogy ebben segitse a polg6rmesternek, szociiilis
gondoz6nak, teh6t mindenkinek a munkrijrit. Igaz6ndib6l most az orsz6gban ki volt hirdetve a

vesz6lyhelyzet, ez mdg t6bb feladatot r6tt az embereke annak ellen6re. hely kellett 6llni. ugyanazon
krirben is. mint el6tte, teh6t dn fgy 16tom. hogy tdbbletfeladatokkal jrir. IgazriLndib6l ez nem titok
egyikotdk sz6m6ra sem. hiszen tudj6tok pontosan, hogy mirol beszdlek, de dn javaslatot szeretndk arra
tenni. hogy egy fo jutalmaz6sra keriilj<in a Kozos Hivatalb6l a miitraszolosi kdztisztvisel6k kdztil nett6
100 000 Ft dn6kben. Kolts6gvetdstink. mint litjrtok a tervezetben is egy bizonyos atcsoportosit6ssal
ezt lehetovd teszi. Ebben szeretndm kdmi tiimogatisotokat, hogy ez a jutalmaziis megttirtdnhessen.
Azdrt szeretndm szemdly szerint, illewe az6rt javaslom. hogy egy t6, mert ti is tudjftok pontosan,
hogy kire gondolok. mert nem csak dn gondolok 16, hanem Ti is. En rigy gondolom, illewe mrir ea mi
megbeszdltiik szerintem nem most. hanem m5r ez elott is. hogv rigy 6rzem. mi rigy drezziik- hogy
Cserhitszentiv6n feld sokkal tobb feladata van. mint biirki mdsnak ds maxim6lisan legjobb tudisa
szerint, tal6n er6n feltil is,probril he$,t ri,llni. Ez6rt szeretndrn" hogy ez az egy t<i jutalmaz6sra keriiljrin
ebben az 6rtdkben, amit mondtam. (5. mell6klet)
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A polgiirmester kdrte a kdrd6seket a napirendi ponftal kapcsolatban.

A kdpvisel6k r6sz6r6l k6rdds nem volt.

A polgSrmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz5sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Baros Erzs6bet k6oviselo: Ea mi is igy gondoljuk.

Kab5cs J6nosn6 k6pviselo: Egyet 6rtek vele teljes m6rt6kben. 6 dolgozik Szentiviinnak v6gtil is
jobban. Teljes m6rt6kben.

A kdpvisel6k r6sz616l egy6b 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott e[.

A polgarmester a napirendi pontot szavazdsra tette fel.

A kdpvisefo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat ds tart6zkodfs n6lkiil - az alibbi
hat6rozatot alkotta:

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminvzata K6ovisel6-testiilet6nek
37 12021.(X,20.) tinkorminvzati hatirozata

Kdztisztvisel6 6v v6gi j utalmazrsa

Cserhdtszentiv6n K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete
Cserh6tszentivin Kdzsdg Onkorminyzata Polg6rmestere eloterjesads6ben
megt;irgyalta a ,.Javaslat koztisznisel6 i," vdgi julalmazdsdra" ciml
eloterjeszt6st 6s az alAbbi dOnt6st hozta:

l. Cserhdtszentivrin Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete a 2021.
dvben munk6ja elismerdsek6nt a Mdtraszokisi Ktjztjs Onkormdnyzati Hivatal
I fo kdztisaviselojdt brutt6 150 376,- Ft Osszegii jutalomban rdszeslti.

2.Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviseki-testiilete a
jutalmaz6s p6nziigyi forrisit a 2021. €vi k6ltsdgvetds kdzmLivel6d6si
feladatok tfunogafisa keret terh6re biztositja akkdnt, hogy a brutt6 150 i76,-
Ft 6s brutt6 23 308,- Ftjriruldkai, cisszesen 173 684,- Ft dsszeget a nem saj6t
foglalkoaatottaknak fi zetetr juftatesok keretre iitcsoportositja.

3.Cserhitszentivin Krizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete
felhatalmazza a polgermestert, hogy a toviibbi sziiksdges int6zkeddseket

Uutalmazott kdAiszwiselo kiviilasztisa) tegye meg.

Hatiirid6: drtelem szerint
Felelos: Siraky Attila polg;irmester

4. Cserhdtszentivrin K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviseki+esttilete felk6ri a
Mritraszolosi K<jzds Onkormrinyzati Hivatal jegyz6j6t 6s pdnziigl,i
iigyintdzojet, hogy a CserhStszentiv6n Kdzs6g dnkorminyzata K6pviselo_
testiilete dOntds6nek vdgrehajtiisa drdekdben a sziiksdges int6zked6seket
tegye meg. toviibbri a kdltsdgvet6s soron kovetkezo m6dosit6sakor a
hatirozat I .-2. pontjainak me gfeleloen t6rtdno itvezetdsrol gondoskodjon.
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Haterido: 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

Mritraszol6si Ktjzrjs Onkorm5nyzati Hivatal p6nziigyi tigyint6zo

6. Naoirend

Eg.vebek

Siraky Attila polsirmester: Nem tudom. hogy esetleg ezen feltil, ami azr szeretn6nk. hogy minden szin
alatt m6g jegyzok6nyvbe keriiljdn napirendi ponton feli.il eserleg. Igaz, hogy nem volt felvet6s tj
napirendi pont felvdtel6re, esetleg valaki szeretne-e valamit?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieevzo: Nem kifejezeften egyebek napirend keretdben, hanem csak rigy
elmondva- hogy nyilvSn elso alkalommal taliilkozunk. Nekem nyilv6n Polg6rmester tinal lesz
feltehetoen a legtdbb kapcsolatom. napi kapcsolatban vagy ha nem is napi, de heti biaos. En
szeretndm. hogyha a k6pviselok is nyugodtan kereshetndnek j6, teh6t hogy ha b6rmi olyan van, vagy
megbeszdldsre szorul. akkor nyilv6n ragl Polgdrmester Uron keresai.il. nlilrdn elsodlegesen ez. ami
ugye 6rv6nyesiil, de ett6l fiiggetleniil itt vagyok, tehet ilgymond nem csak Mitraszolos6rt dolgozom,
hanem hogy ha b6rmi felmeriil 6s megvitatt6k a k6pviselo-testiilti tagok Polgdrmester Urral es ig6ny
van ak6r eloterjesads elk6szitesdre vagy b6rmilyen vonatkoz6sban segitsdgre van sziiks6g, akkor itt
vagyok. A m6sik, ami m6g felmeriilt 6s most ilt felirtam annak kapcs6n amit PolgaLrmester Ur
elmondott az elejdn a kdt iil6s kdzdtti beszrimol6j 6n, ez a tafiozas, ami ugye szintdn nem kvlzi az 6n
id6mben keletkezett 6s ugye igy mir szerencs6sen megsztintetdsre kertilt maga a fizetdsi meghag-vds.

ott annyi mertilt fel. hogy maga a fizetesi meghagy5s tal6n nem te{ed ki egy plusz 40 000 Ft-os
t6telre, hogy arr6l nem tudom, hogy Te mit tudsz Polg6rmester Ur? Most ez nyilv6n igy nem az

iildshez tartozik, mintha Zoltiin valamikor emlitette volna, hogy ott valami plusz 40 000 Ft m6g,,169 a

levegoben", csak nem tudom, hogy milyen cimen.

Sirakv Attila ools6mester: En irgy tudom, teh6t ugye M6rkus Ur ugye folvamatosan irta a konkdt
tartoziist, forintra pontosan, ezt forintra pontosan kifizettiik.

dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo: J6, mindegy, meg fogiuk nezni. hogy esetlegesen most akkor a
fizet6si meghagyis mire lett kibocsiwa, 6s akkor ez a teljes kintl6vosdg hogy iillt <issze 6s akkor majd

m69 az iigyben egyeztetiink.

Sirakv Attila DO annester Esetleg a 40 000 Ft eset6n arra gondolhatok. hogy esetleg nem-e az

iigyvednek a dija?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieqr zo: Az nem lehet

Bal6s Is$en Andrds aloolg6nnester: EIr ileg a Miirkus, amikor il,,-en tan6csad6t vett lol valamilyen

fbrm6ban- amit neki ke

dr. Hetzmann Szabina
annak is. Csak annyi. hogY ea
most igy eszembe jutott, hogY

ha enol mdg esetleg bovebb

inform6ci6tok van

Si rakv Attila ool ester

llett volna megcsin6lni 6s ennek a bdre lesz az tcibb' m int val6szinii.

Szilvia ieevzo: J6. nem az6rt. csak mert tisa6zni szeretnem. hogy most kell,

nem kell, mit csiniiljunk vele. Most mindegy' csak hogy legyen helye

tartsuk m6r evidencidban. Mert nem tartozik ehhez az iil6shez' csak

emlitetted 6s mondom ennek kapcsSn jutott eszembe. hogy h6t

ebbe. Vagy valami ilyesmi
En erre gondoltam esetleg, hog-,- az iiglr'6di munkadijat nem-e szeretnd



l3

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegvzo: Megl6tjuk, mert akkor ea a konlvelds majd. Csak most Zoltrn
is beteg, irglhogy nem tudtam direktben r6kdrdemi. de most enol eszembejutott, hogy igy emlitetted.

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rdds, dszrev6tel nem hangzott el. a polgrirmester megkdszainte a

r6szv6telt 6s az tildst bez6rta.

kml-.

Sirar-v,- la
polg6mrester

A i{u{-,,.^-}-*
dr. Hetzmam Szabina

legyzo

GFsz0 Szilvia

**ry
*p}

a
*"r

ii
o

ln

Z



.r. .! l.t-Ll
"/sJg

Cserhdtszentiv6n K0zs6g Onkorm6nyzata Polg6rmester6t6l

MEGHiVO

Magyarorsz5g helyi iinkom6nyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXtX. ttirv6ny 45. 8-6ban 6s

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo{estiilet6nek 5/2021. (lV. 26.) onkormrinyzati
rendelet6nek 7. $-ban foglaltak alapjrin Cserhritszentiv6n Ktizseg 6nkorm6nyzata Kdpviselo-
testiiletenek ii16s6t

2j21-ok[6ber 20. napif n (szerd6n) l].00 6rrira

<isszehivom.

Az iilds helve: Cserh6tszentiv6n Kultlrhez kisterme (3066 Cserhitszentiv6n. Kossuth utca 31.)

Naoirendi iavaslat a K6pvisel6-testiilet nvilvdnos iil6s€re:

l. Jelentds a kdt iil6s kciz6tti fontosabb esemdnyekrol

Eloterjesao: Siraky Attila polg6rmester

2. Jelentds a lejArt hatriridejti haterozatok vegrehajtds6r6l

El<iteriesao: S iraky Attila polgiirmester

3. Javaslat a lakoss6g resz6re kar6csonyi csomag biztosites6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat mikul6s csomag biztosit6sira
Eloteriesao: S iraky Attila polg6rmester

5. Javaslat k<jztisztvisel6 6v v6gi jutalmazis6ra

Eloteriesdo: S iraky Attila polgirmester

6. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kozremtik6d6sdre felt6tlen sz6mitok.

Cserhitszentiv6n, 2021 . okt6ber 7.

,,qOzsE6
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3066 Cserhatszentivan. Kossuth utca l.
telefon:321468-485

e-mail : titkarsag@malraszolos.hu

/-

,rr*M
polgdnrester

I



JELENLfTI iV

Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkomiinyzata K6pvisel6-testiiletdnek
2021. okt6ber 20. napj6n megtartott ii16s6r<il

Siraky Attila polgiirmester

Bal6s Istvrin Andr6s alpolg6rmester

Baros Erzs6bet k6pvisel6

Cserv6lgyi Zolt6n Bamabds k6pviselci

Kabiics JriLnosn6 k6pvisel6

Tan6cskoziisi ioggal meghivottak

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo

Kissn6Gy6riOrsolya jegyz6k6nyrwezet6

Lakoss6g kdr6b6l megj elent:

$.r, 0*l,t^o/
?.e:,{)1.....4.:..6.
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C s erh dts zentiv dn Kd zs ig O n kormtinyzata
Polgdrmestere

Szimaz CSEI) ')II2021

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. okt6ber 20-i iil6s6re

El6terjeszt6s tirgyaz Jelent6s k6t iil6s ktiztitti fontosabb esem6nyek16l
( I . el6terjeszt6s)

EI Sirak Attila ester
El6ado:
Mell6klet:

S Attila polg6rmesler
El6terjeszt6s
Hatirozati avaslat

Dtint6si javaslat: Hatlrozat

1



Cserh6tszentivdn Ktizs6g 6nkormr{nyzata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A 2021. szeptember 15-i Kdpvisel6-testiileti til6s utdni legfontosabb esem6nyekr6l, illetve

munkiimr6l sz616 jelent6semet sz6beli el6terjesads tbrmrij6ban teszem meg.

K6rem a Kdpviselo+estiiletet. hogy jelent6semet elfogadni sziveskedjen !

Cserh{tszentivirn, 2O21. oktr6ber 13.

3l

}Irtirozati iavaslat:

CserhritszentivrlLn Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testtilete Cserh6tszentivrin Kdzs6g
Onkormdnyzata Polgiirmestere sz6beli eloterjesZds6ben megtiirgyalta a ,,Jelentis kdt iilis
kAzAtti.fonbsabb esemdnyekrdl" cim[i eltiterjeszt6st ds az al6bbi ddnt6st hoZa:

Cserhiitszentiviin Krizsdg 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Cserh6tszentiviin Kdzs6g
Onkorm6nyzata Polgrirmester6nek 2021 . szeptember 15-i Kdpviseto-testlileti tiles ut6ni
fontosabb esem6nyekol 6s munk6jrir6l sz616 jelentds6t elfogadja.

L6tta:

dr. rn
jegvzii

T
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Siraky-Attila
polgirmester



C serhdtszentivdn Kiizsig O nkormdnyzota
Polgdrmestere

Sz:ima: CSErl1-'(il2021

E16terjeszt6s

El6terjeszt6s tirgyat Jelent6s a lej6rt hatriridejii hatirozatok
v reha tris:i

El6te t6:
El6ad6:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyZO

Mell6klet: Elciterjeszt6s
Hatdroza

Dtint6si javaslat: Hatirozat

d' fi

T

J' uxallaP-(ilr

a K6pvisel6-testiilet 2021. okt6ber 20-i til6s6re

I Siraky Attila polg6rmester
: Siraky Attila polg6rmester

1



Cserh6tszentivrin Kiizs69 6nkorminyzata
K6pvisel6-testiilete

Helyben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Polg6rmester k6t iil6s kdzdtti fontosabb esem6nyek<il sz6l6 jetentds6t kdvet<ien a lejriLrt

hatriridejri hatrirozatok v6grehajtdsrlr6l sz6l6 napirend keretdben az al6bbi jelentest terjeszlem a

K6pvise16-testiilet el6.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

A Kdpviselo+estiilet 2021. augusztus 26-rin megtartott rendes iil6sdn hozott lejrirt hat6ridej i.i

hatiirozatok vdgrehaj tiisa:

412021.(Vlll.26.) Cserhtitszentivdn Kt)zsig Onkormdnyzata 2020. dvi kincstdri
e llendrzd s i 16 I kd s ztil t e I I endrz! s i j e I enti s
A legyzi5 hatririd6ben 6jekozratla a ddnldsrol a Magyar Allamkincst6r N6gr6d Megyei
IgazgatdsagAt.

21 12021.(V 11.26.) I s ko I ake zdt s i tdmo gat ds me gdll api tds a
A csalidok rdsz6re az iskolakezdesi t6mogat6s kifizetdse megtdrtdnt.

30/2021.(X.15.) ,, ('serhdtszentivdn, szolgdlali lakas feliljitasa" cimii projekt kivitelezdsi
mun kd I at a i nak e I I ltt i s a
A hatfuozat drtelmdben az ajiinlattev6k tiil€ko4atAsa megtrirt6nt, valamint a Phoenix
Center Hungary Kft-vel a vrillalkozisi szerzod6s megk6tdsre keriilt.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

Fentiek alapjdn kdrem a Tisztelt Kdpvisel -testiiletet, hogi az elfiterjesztdst megttirg)dlni is
a hatdrozati jovasldtot elfogadni sziveskedjen.

Cserh{tszentivd n, 2021. oktriber I 3.

Attila
polgirmester

2
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Hatirozati iavaslat:

Cserh6tszentiviin Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete Cserhiitszentiv6n Kozs6g
Onkormrinyzata Polgiirmestere elciterjeszt6sdben megtiirgyalta a .,.Ielentts a lejdrt hatrirideifr
hatdrozatok vdgrehaj ldsar(tl " cimti eloterjesa6st 6s az alibbi ddntdst hozta:

Cserh6tszentiviin K<izs6g Onkormrinyzata K6pvisel6+estiilete Cserhritszentiv6n Kiizsdg
dnkormrinyzata Polg6rmester6nek leirirt hatriridej ii hat6rozatok v6grehajt6sar6l sz6l6jelent6s6t
elfogadja.

Litta:

"1,. J(&'-.*
drY HetzmaniSza

jeg'26
bina

0o-ko
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C s erh tits zentiv dn Kd zs ig 0 nko r mdny zut a

Polgdrmestere

Szima: CSE/l/5-l2021

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. okt6ber 20-i iil6s6re

El6terjeszt6s tdrgya:

EIote
l6ad6:E

Javaslat a lakoss6g r6sz6re karfcsonyi csomag
biztosit6s6ra (3. el6terjeszt6s)

iraky Attila po ester
iraky Attila polgiirmester

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo
Mell6klet: Elciterjeszt6s

t6si javaslat: Hatiirozat

1,

3. \]-iluuvl^-/'

Hatiirozati javaslat



Cserh:itszentiv:in Kiizs69 6nkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

cserhritszentiviin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviseki- testtilete az elozo dvekben az 6v vege
kdzeledt6vel a kdlts6gvet6s6nek alakuliisrit figyelembe vdve biztositott a cserh6tszentiviini
csalidok rdsz6re kar6csonyi csomagot.

Az idei 6vben a kor6bbiakhoz hasonl6an szeretn6k javaslatot tenni a Kdpviselo-testiiletnek,
hogy az dv m6lt6 lez6riisak6nt a kariicsonyi iinnep f6ny6t emelve tiszteljiik meg a lakoss6got,

6s a karricsonyi csomagok oszt6siinak hagyomrinya maradjon ienn.

A javaslatomat az elozetes felm6r6sek alapjiin teszem meg, miszerint kdzel 80 csal6d r6sz6re

kertilne 6tadrisra csomag brutt6 2000,- Ft/ csomag drtdkben.

Az idei kar6csonyi csomag p6nztigyi fonlsa a2021.6vi k6lts6gvet6s terh6re biztosithat6.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fenliekirrelmdbenk6rem,hogyazeldterjesztislmegtdrgatni,isahatdrozatijavaslatot
e lfog ad ni s z[v es kedi en e k !

Cserhritszentivf n, 2021' okt6ber l5'

polgfrmester
Siraky Attila

2



Cserh6tszentiv6n Kdzsdg ontormdnyzata K6pvisel6testiilete Cserh6tszentivdn Kdzs6g

Onkormrinyzata Polgiirmestere el6terjeszt6s6ben megtArgyalta a ,,,Iavaslat u lakossdg riszdre

kardcsonyi csomag biztositdsdra " cimii eloterjesztdst 6s az al6bbi ddnt6st hozta:

1. Cserhdtszentiviin Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel<i-testiil ete a 202l.6vben a kartlcsonyi

iinnepeke tekintettel minden cserhdtszentiviini (el6zetes felmdrdsek szerint k6zel 80)

csal6dnak kar6csonyi csomagot ajand6koz brutt6 2000,- Ft/csomag <isszegben.

2. Cserh6tszentivrin Kdzs6g dnkormrinyzata Kepviselo-testiilete a kardcsonyi csomagok
p6nziigyi forriis6t a 2021. 6vi kdltsdgvetds szocirilis feladatok egy6b t6mogat6sa keret
terh6re biztositja.

3. CserhdtszentivriLn Krizs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testtilete felhatalmazza
polg6rmestert, hogy a toviibbi sztks6ges int6zked6seket tegye meg.

a

Hat6rido:
Felelcis:

6rtelem szerint
Siraky Attila polgiirmester

1 Cserhiitszentiviin Ktizs69 Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete felkdri a Miitraszrilosi K<jzcis
onkormiinyzati Hivatal jegyz6j6t 6s pdnztigyi iigyintdz6.i6t, hogy a cserh6tszentiviin
Kdzsdg Onkormanyzara Kdpvisel6-testuleti' doni6senek v6grehajtasa 6rdek6ben a
sztiks6ges int6zkeddseket tegye meg, toviibbii a kcilts6gvet6s soron k<ivetkez6
m6dosit6sakor a hatdrozat 1 .-2. pontj6nak megfeleltien tdrldnci :iivezetdsrcil gondoskodjon.

Hatiirid<i: drtelem szerint
Felel<is: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyz<i

Miitraszol6si K6zds 6nkormdnyzati Hivatal penziigyi iigyintdz6

Littat
'1---
y. 0 n-ke
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etzmann Szabi

jegz6
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Hatirozati iavaslat:
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Cserhdts zentivdn Kdzsig Onkormdnyzata
Polgdrmestere

Sz6ma: CSEli,t6.lt2021

E16terjeszt6s

fi6

El6terjeszt6s tirgya: Javaslat a mikuLis csomag biztositris6ra (4.

9l6te{eszt6s
EI6terjeszt6: s@ty allile pql ester
El6ad6: Siraky Attila polg6rmester

dr. Hetzmann Szabina Szilvi
Mell6kl et: El6terjeszt6s

avaslat]-,
Dtin vaslat: Hatitroz.at

1,

a K6pvisel6-testiilet 2021. okt6ber 20-i iil6s6re

L

Hatirozati



Cserhdtszentiv:ln Ktizs6g 6nkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilete

Heh'ben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Cserh6tszentivrin K6zs6g dnkorm6nyzata Kdpviselo- testiilete az elozo 6vekben az €v vdge
kdzeledt6vel a k6lts6gvet6sdnek alakuliisiit figyelembe v6ve biztositott a cserhritszentivri.ni
gyerekek r6sz6re mikulis csomagot.

Az idei dvben a kordbbiakhoz hasonl6an szeretn6k javaslatot tenni a K6pvisel6-testiiletnek,
hogy az 6v mdlt6 leziiriisak6nt ajrlnd6kozzuk meg a cserhiitszentiviini 0-14 6ves gyermekeket,
6s a mikuliis csomagok osztiisiinak hagyomrfuya maradjon fenn.

A javaslatomat az elozetes felmdr6sek alapj6n teszem meg, miszerint 8-10 gyermek r6sz6re
kerilne ritaddsra csomag brutt6 I 500,- Ft/ csomag 6rt6kben.

A mikul6s csomagot az eloz6 dvekhez hasonl6an a Mikulis viszi el hozz6j uk. Az 6vek soriLn

ezek a d6ntdsek a lakossrig kcirdben elismer6sre tal6ltak.

Az idei mikulSs csomagok pdnziigyi fonrisa a 2021. 6vi k6ltsdgvet6s terhdre biaosithat6.

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Fentiek irtelmiben kdrem, hog; az el terjesTtist megtdrgtalni, is o hdtdrozati javaslatot
e lfo ga d n i s 7,lv e s k e dj e n e k !

Cserhf tszentivrin, 2021. oktriber I 5.
,trO2s€6 k:: ffiE& ri1
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Cserh6tszentiv6n Kdzs€g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete
OnkormriLnyzata Polg6rmestere el<iterjesZ6s6ben megtdrgyalta a

biztosit(isAra" cimii el6terjesZdst 6s az aliibbi ddnt6st hozta:

Cserh6tszentiviin Kdzs6g

,.Javsslat mikullrs csomag

Cserh6tszentivrin Kdzsdg Onkormifuyzata Kdpvisel6testtilete a 2021. 6vben a Mikulis
iinnepre tekintettel minden cserh6tszentiv6ni (ekizetes felmdr6sek szerint l0) gyermeknek
mikul6s csomagot ajiinddkoz brutt6 1500,- FVcsomag dsszegben.

2. Cserhritszentiv6n K6zs6g Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete a mikulis csomagok
p6nziigyi forrrisdt a 2021. 4,vi k6lts6gvetds szocirilis feladatok egy6b trimogatdsa keret
terh6re biztositja.

-)

Litta:.

Cserhritszentiviin Kcizsdg 0nkorm6Lnyzata Kdpviselo-testiilete felhatalmazza Siraky Attila
polgarmestert, hogy a tov6bbi sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

4 CserhaitszentivSn K6zsdg Onkormiinyzata K6pviselci-testilete felkdri a Miitrasziiklsi Kdz6s
lnkoyalrz3ti H.ivatal jegyzrij6r ds p6nzti-gyi iigyintdzoj6t, hogy a Cserh6t.r.ntir,in
^'ozseg 

unkorrnanyzata Kdpvisel6-testiilete dSnt6s6nek vdgrehajtiisa drdekdben asziiksdges int6zkeddseket tegye meg, tov6bb6 a ktilts6gvet6s soron k6vetkezom6dositrisakor a hatirozar I -2. pontjrinak megfeler6en trirtJn6 ritiezet6sr<il gonaoskJjon".'

Hatririd6 : drtelem szerint
Felel6s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

M6trasz6l6si Kdzds 6nkormiin y-ati Uiv atal pdnziigyi iigyint6z6

Hatririd6:
Felelos:

qr. H
dr. Hetzma.

6rtelem szerint
Siraky Attila polgiirmester
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Hatrirozati iavaslat:
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Cserhdtszentivdn Kdzsig Onkormdnyzotu
Polgdrmestere

Szima: CSE/t4?12021

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. okttiber 20-i iil6s6re

Hat6rozat

E16terjeszt6: Siraky Attila polgdrmester
El6ad6: Siraky Attila polg6rmester

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegyzri
Mell6klet: Eloterjeszt6s

Hat6rozati .iavaslat
Dtint6si javaslat:

1

El6terjeszt6s tirgyal. Javaslat ktiztisztviselti 6v v6gi j utalmaz6s{ ra
(5. e16terjeszt6s)



Cserhritszentiv6n Ktizs6g 6nkorm:ln1'zata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az 6v v6ge ktizeledt6vel a k<iltsdgvet6s alakuliisiit figyelembe vdve szeretn6k javaslatot tenni
kdaisztvisel6i j ut almazAsra.

Az idei 6vben a vesz6lyhelyzettel kapcsolatban is tdbbletmunka h6rult az dnkormdnyzatokra.
Ugy v6lem, hogy a telepiilds 6rdekdben a legtdbb 6s legliitvdLnyosabb munk6t a kdaisztvisel6k
vdgzik. Nem volt ez mriskdnt a vesz6lyhelyzet alatt sem.

Fentiekre is tekintettel a halArozati javaslat szerint szeretnek javaslatot tenni egy fo
k6ai savi sel<i 

. 
j utalmazisir a.

A jutalmaz6s pdnziigyi iedezete a 2021 . 6vi kdlts6gvetds terh6re rendelkez6sre iill.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek drtelmiben kirem, hogt az elfiterjesztdst megtdrgtalni, is a hatdrozati javaslatot
e lfoga d n i s zlve s k e dj e n e k !

Cserhritszentivrin, 2021. okt6ber I 5.

{
i

F
lgri esterrm

2



Cserhritszentivifur K6zs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testillete Cserhiitszentiv6n Kdzs6g
6nkorm6nyzata Polg6rmestere el<iterjesa6sdben megtrirgyalta a ,, Javaslat ktizalkalmazottak dv

vdgi.iutalmazdsira" cimt el<iterjesa6st 6s az aliibbi ddnt6st hoZa:

Cserh6tszentivrin Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete a 2021. 6vben munk6ja
elismerdsekdnt a M6trasz6l6si Krizds Onkormiinyzati Hivatal I f6 kitaisaviselojdt brutt6
150 316,- Ft <isszegii jutalomban rdszesiti.

2. Cserhiitszentiv6n Kdzsdg OnJ<ormrinyzata K6pviseki-testtilete a jutalmazis p6nztigyi
forrdsiit a 2021. 6vi kdlts6gvetds kdzmrivel6d6si feladatok t6mogat6sa keret terh6re

biaositja akk6nt, hogy a brutt6 150 376,- Ft 6s brutt6 23 308,- Ft jrirul6kai, dsszesen

173 684,- Ft dsszeget a nem sajrit loglalkoZatottaknak lizetett juttafisok keretre

dtcsoportositja.

3. Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel<i-testtilete felhatalmazza a

polgermestert, hogy a toviibbi sztiks6ges int6zked6seket (utalmazott k6Zisztvisel<i
kiv6lasZiisa) tegye meg.

6rtelem szerint
Siraky Attila polgiirmester

4. Cserhiitszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testiilete felk6ri a Mritraszcilosi Kozds
Onkormrinyzati Hivatal jegyz6jdt 6s pdnziigyi iigyintdz6jdt, hogy a CserhiitszentivdLn

K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testtlete ddnt6s6nek v6grehajtrisa 6rdekdben a

sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg. toviibbii a kdlts6gvet6s soron kdvetkezo
m6dositiisakor a hatdrozat 1 .-2. pontjainak megfeleloen tdrt6no :itvezetdsrol gondoskodjon.

Hatiirido: drlelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

Mdtrasz6lclsi K6zcis Onkormiinyzati Hivalal pdnziigyi iigyintdzo
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