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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Cserhitszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiiletdnek 2021. december 10. napj6n
14:00 6rakor a Kultfrhriz kisterm6ben (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31.) megtartott rendes

nyilt iil6s6rol.

Jelen r,'annak polg6rmester
alpolg6rmester
k6pviselo
k6pr iselo
k6pviselo

Tan6cskoz5si ioggal: dr. Hetzmann Szabina Szilvia Jeg) zo

Jegyz6kdnywezettl: Kissn6 Gyori Orsoll"a iigyint6zo

Siraky Attila oolqermester: Tisaelettel kdszdntok mindenkit a mai testiileti iildsen. Me96llapitom,
hogy Cserh6tszentivrin K6pviselo-testijlete 5 fdbol 6ll. mind az oten jelen vagyr,rnk, tehiit
hatdrozatk6pes a testtilet. Mindenki tudja- lgy gondolom el sem kellene mondanom. de elmondom,
hogy hangfelvdtel kdsziil a testiileti iil€srol.

Sirakv Attila polg6rmester: Meg szeretndm k6rdezni a Tiszlelt K6pviselotesti.iletet, hogy mindenki
megkapta-e az el5terjesa6seket? At tudta-e tanulmdnyozni, illetve egyet drt-e 6s elfogadja-e a
napirendi pontokat avagy sem azzal, hogy a 11. napirendi pontot z6rt iilds keretein beliil javaslom
t6rgyalni tekintettel az drintett k6r6s6re (iizleti 6rdek. titok mtalt) az Miitv 46. $ (2) bekezd6s c) pontja
alapjdn. Amennyiben elfogadhat6, akkor kdrem k6zfe lnl"tjt6ssal j elezni.

LlaBirendi iavaslat

l. Jelentds a kdt iil6s kdzdtti fontosabb esemenyekrol
El6terieszto: SirakI Attila polg6rmester

2. Jelentds a lejert hatiridejri hat6.rozatok vigrehajtSs6r6l
EI6terjesdo: Sirak) Attila polgiirmester

3. Jelent6s 6truhezott hateskorben meghozott dont6sekrol
El6terjeszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat az dnkorminyzat 2021. kdlts6gvetesdnek janu6r - okt6ber h6napokban teljesitett
bev6telei16l ds kiadrisai16l k6sziilt tejdkorat6 elfogad6s5ra
Eloteriesztii: Sirak1 Attila polginrester

5. Javaslat Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiiletdnek az Onkorm6nvzat
2021 . 6vi kolts6gvet6serol sz6l6 412021. (lll. I 2.) 6nkorminvzati rendelete m6dosit6s6ra
El6teriesao: Sirakv Attila pols6rmester

6. Javaslat Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrinyzata K6pviselo-tesdilet6nek a p6nzbeli 6s
termdszetbeni szocidlis elliit6sokr6l sz6l6 . ../2021 . (XI... .) dnkorm6nyzati rendelet
elfogadrisiira
Elotedesao: Siraky Attila polgermester

7. Javaslat Cserhritszentiv6n K6zsdg 6nkormdnyzata K6pv iselo-testtiletdnek a telepiildsk6p
v6delm6rol sz616 5/201 8. (VI.05.) <inkorm6nyzati rendelete m6dositrisiira
El6terieszto: Sirak y Attila polgiirmester

Siraky Attila
Bal6s lsw6n Andrds
Baros Erzs6bet

Cserv<il gvi Zoltiin Barnab6s
Kab6cs Jiinosnd



8. Javaslat a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal NO/TFOll44-812021. sziimfi javaslatt6tel
(kdzmiiveloddsi t6rgyt rendeletek ritlog6 feltilvizsgrilata 2021.6vben) eltbgadrisrira
Eloterjeszto: Si raky Attila polgiirmester

9. Javaslat a fS6lliisri polgiirmester 2021. 6vi szabadsig-titemez6se m6dositesAnak elfogad6siira
E,loteries;rto: Siraky Attila polg6rmester

10. Javaslat Cserh6tszentivdn Kdzs6g Onkorm5nyzata 2021-202L dvi strat6giai bels6 ellen<irz6si
terv6nek 6s 2022. 6vibels6 ellenorzdsi terv6nek elfogadiis6ra, valamint a bels6 ellen6r dijanak
m6dositSsira
Eloterieszt6: Sirak r- Attila polg6rmester

1 l. Javaslat villamosenerqia korszenisit6si ajrinlat elfogadris6ra
Eloterieszto: Siraky Attila polgiirmester

12. Javaslat kdzirti kcizlekeddsi korl6toz6 tibla elhelvezds6re
Eloterieszt6: Siraky Attila polgrirmester

13. Egyebek

Sirakv Attila p6ludrmesler' Meg6llapitom. hogy Cserhitszentivdn K6pvisel6-testtilete 5 igen
szavazattal elfogadta a mai napirendi pontokat

Sirakv Anila Dolgrrmester: A I 1. napirendi pont ziirt ii16sen val6 t6rgyal6sra vonatkoz6 javaslatet kdn
kdzfelny ijt6ssal eIfogadni

Sirakr Attila oolg6rmester: Nlegrillapitom. hogl C serhdtszenti\ 6n Kdp\ isclo-testiilete i igctl

szavazatlal a 11. napirendi pontot 2611 iilds keret6ben t6rgyalja.

Sirakr. Attila polsiiE)e5ller: Azt szeretndm m6g megkdrdezni, hogy esetleg valakinek p6t illetve irj

napirendi pont felv6tel6re van-e javaslata.

Jtnaslat nem hangzott el.

1. Napirend

Jelent6s a k6t til6s kozdtti fontosabb esem6nvekr6l

Sirakv Attila polgirmester: Ugy gondolom, hogy most sziikszavrl leszek. mert nagyon sok minden
mondanival6m nem lesz, tal6n lehet. hogy nem is baj. (1, mell6klet)

Mint tudjitok. a Miiveloddsi HAzra, ahol most is vagyunk. k6t alkalommal is volt bels6
feltiit6sra p6lyrizatunk. Mindkdt alkalommal kdt 6ven kereszttil tanal6klistris lett. Az
5llapotok. amik per pillanat most tiikrdzodnek az dpiilet belso ter6ben. az igy gondolom. hogy
picit mdltatlan taliin, foteg a mell6khelysdgekben, kisebb helysdgekben. Ezdrt
Cserhdtszentivin Onkorm6nyzata egy r6szleges feltjitrist tervez, illetve van folvamatban a

kdnlvtir 6s krinyrt6ri rakt6r tekintet6ben. mint ezt ti is l6tjritok. Ezt igazrindib6l a
kdzmiivel6ddsre szint keretbol kivrinjuk elv6gezni. Jegyzo Asszony is tudja tanfsitani igy
gondolom. hog-v a k<inl,velokkel egyeztetdsre keriilt 6s ez a folyamat igy vdgbemehet. E
tekintetben, mint tudj6tok. I rirajrinlatot kellett volna hivatalosan bekdrni a munka elv6gz6s6re,
ettol friggetlentil 2 db-ot bekdrtem. Jelentos kiildnbsdg van. Az sem titok, hogy az egyik
rirajrinlat ugye attol a kivitelezotol kerfiik, aki a szolgrilati lakAs f'elij itisit vdgzi, mert az
eddigi munkdja szerintem elismer6sre mdlt6. illewe pdran jirtatok m6r liint. Nem hiszem.
hogy mriLs lenne a v6lemdnyetek. de az 6 riLrajinlatuk azdrt el6g borsos volt, 1 220 000 Ft,
illewe van egy egy6ni viillalkoz6. o 760 000 Ft-irt tudja ezr elv6gezni.
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2. Cserh6tszentiv6n tekintet6ben elsosorban az dn szemdlyem. teh6t Siraky Attila tekintet6ben
k6z6rdekii adatbeker6s 6rkezett a Jegyz6 Asszonyhoz. Ez tarlalmazza eg6szen 2016-os 6l't6l
nagyon sok adatnak a bek6rds6t. pildriul ilyenek, hogy milyen szerzod6seket ktitOttem. kivel,
van-e benne csalSdtag. a pilyrizatokban kdtdtt szerzod6sek. teh6t egy' nagyon t6g fogalmir.
Erre a k<iz6rdekii adatbekdrdsre mindenkinek van lehetos6ge, egy bizonyos friember. n6v
szerint dlt vele. H6t nem tudom. Jegyzo Asszony szeretne-e valamit hozzitenni, dn annyit
tudok r6la, hogy fblyamatban van, hogy' esetlegesen megkapja a k6rt adatot.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegrzti: Igen. ott tart a dolog, hog-'- v6laszoltunk neki, hogy a hatarido az
mikor telik le 6s hogy a vesz6lyhelyzetre val6 tekintettel ez most jelenleg k6tszer 45 nap. Nyilviin
olyan adatokat k6r. amindl ugye a megtagadiis lehet6sdge nem 611 fenn. viszont majd, hogy azt hogyan
fogiuk m69 iisszegyiijteni. azt majd meglSduk.

Siraky Attila polq6rmester: En egyenesebbnek tarlottam volna- brirki is tette, hogy ha eljdtt volna,
megkeresett volna akSr engem. ak6r a Tisztelt testiiletet. Ugye titkolni val6nk nincs, de hogyha ezt az

utat vSlasztotta. hft nincs m6s v6lasztisunk.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieqyzo: Hdt en keresem azokat az iratoka t, amikbol ez az adatbek6rds
teljesithet6 lesz. Egyenlore m6g a keres6s folyamata tart. Addig nem tudok mit mondani. Ugye most
90 nap van r1. azon beliil nekiink ezeket az iratokat, amik al6trimasztj6k ezt az adatbekdrdst, ezeket fel
kell deriteni, feltehetoen, ha vannak. akkor ezeknek mindnek jegyzos iratoknak kell lennie. Rdszemre
igy direktben 6tad6sra ez nem keriilt.

Cservdlg),i Zolt6n Barnab6s k6pvisel5: Ez egy j6 eset, j6 mel6

Sirakv Attila pols6rmester: Igazrindib6l a sz6beli kis nivid besz6mol6mat a kdt 0lds k<izdtt 6n ennyire
tudtam volna lesziikiteni. illeiv-e ennvit tudok mondani.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieerzo: En arra tenn6k egy javaslalot - most arra nem emldkszem, hogl'
a feltjitis vonatkoz6s6ban drinttisetek lolt mar Polgdrmesrer Ur? - hogy vegydtek fgy napirendre,
hogy legyen belole alakszeni haterozat- amiben ddntdtrik a kivilaszt6srir6l a viillalkoz6nak.

SiraKv Attila oolqirmester: Csak az6rt nem tettem eddig javaslatot, mert ugye egy riraj5nlat is el6g lett
volna, de semmi gond.

dr. Hetzmann Szabi na Szilvia iesvzo Az Srajinlat vonatkozds6ban igen, csak ugye az 1
tisszegszeriis6g6re dsszessdgdben vonatkozik az, hogf igaz6b6l nem taliilok egy6rtelmii utalist mosr
arra, hogy h ny szizezer forintig, tehit ellentmondisos az SzMSz ds a kriltsdgvet6si rendelet az
itcsoportosit6sok tekintetdben. igv azt gondolom. hogy jobb. ha ennek akkor inkibb van egy d6nt6se.
Men igazibol a taj6koaat5s alapjin is 6rezhet6. hogy ez a jobb ajrinlat. ha mdg akiir aj6nlati kcitOtrsdg
is lenne. de nincsen. Az tdnyleg igy lan. hogy egymilli6 forint alatt nem kell csak piackutatast vdgemi
ds Arajrinlat n6lkiil lehet beszerz6st vdgrehajtani. Ennek megfelelne, de 6n azt gondolom, hogy legyen
16la inkribb egy alakszeni haterozat.

BalSs Istvin Andrris alpoleirmester: lvldg annl-i. hogy ki az a m6sik. akit tfunogatunk, aki 700 000-drt
csin6lja? Annak munkrij616l tudunk valamit?

Sirakv Attila polsArmestq( Egyeni v6llalkoz6. szemdly szerint is ismeritek. korn,v6kbeli v6llalkoz6.
De6k Lajos. Festo szakmija van neki, viillalkozrlLsa- KATA-s villalkoz6

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iesvzo: Ettol m6g 6 hivatalos ajinlatot ad nyilv6n, att6l ftggetleniil,
hogv nem kell versenyeztetni

Sirakv.Attila poleilrmester: .Kdrdern a Tisaelt K6pviselotestiiletet- hog_,.- a kitnyvtar 6s a kdnyvt{ri
rakrir feltjit6sa tekintetdben napirendi pontra kiviinja-e venni a v6llalkoz6 kivrilaszt6sSt? Amennyiben
igen, akkor k6zfllnyrijuissal k6rem jelezni.



Siralo Attila polgermester: Megrillapitom, hogy a Kdpviselo-testUlet 5 igen szavazanal a v6llalkoz6
kiv6laszt6set a kdnyvtiir 6s kdnyrt6ri raktSr feltjft6sa tekinteteben napirendre tiizte

A k6pviselok r6sz6rol egy6b 6szrev6tel, hozz6sz6l:is nem hangzott el

Sirakv Atlila polqArmester A sz6beli besz6mol6mat a kdt iil6s kOzaitti esem6nvekol k6rdem a Tisztelt
K6pviselo-testiiletet, hogy elfogadja-e vagy sem? Amennyiben igen, akkor k6rem kdzfelnyirjt6ssal
jelezni.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lkiil - az al6bbi
hatirozatot hozta:

Qq1fu!ts2entivin Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
38/2021.(XIl.10.) iinkormdnvzati hatirozata

A k6t iil6s kdztitti fontosabb esem6nyekr6l szril6 jelent6s elfogadisrir6l

Cserh6tszentivdn K0zsdg dnkormdnyzata Kdpv isel6-testiilete
Cserh6tszentivdn K.izs6g dnkormdnyzata Polsiirmestere sz6beli
eloterjesa6s6ben megtargyalta a ,,Jelentis kit iilds kdzdtti fontosabb
eseminyekr6l" cimii eloterjesa6st 6s az al6bbi ddnt6st hozta:

Cserhitszentivdn Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete
Cserhdtszentivdn Kdzseg Onkormdnyzata Polgermester6nek 2021. okt6ber
20-i K6pvisel6-testtileti iil€s utini fontosabb esemdnyekrol 6s munkrij6r6l
sz616 jelent6s6t elfogadja.

2. Nanirend

Jelentds a lejiirt hatriridejii hatrirozatok vdgrehajt6srir6l

Sirakv Attila poledrmester: En fgy gondolom. hogy mindenki megkapta az ezzel kapcsolatos
eloterjesa6st is (2. mell6klet). Ugye egy6rtelmr.iv6 vilt, hogy mik ezek a haterozatok. Igazrindib6l a

Hulladekgazd6lkodisi Trlrsul6snak volt 2. kar6csonyi csomag biaositesa - enol is besz6lttink -.
mikul6s csomag, illetve k6ztiszwiselo jutalmaz6sa. Ezek megtbrt6ntek 6s e tekintetben mind a

polg6rmester, mind a jegyzo, mind pedig a pdnztigyi iigyintdz6 elvdgezte, megtette a dolget. Azt
szeretn6m kdrdezni, hogy a Tisaelt K6pviselo-testiilet a javaslatot j6vrihagyja. elfbgadja-e. vagy
esetleg szeretnd el6tte megvitatn i?

A k6pviselok rdszdrol k6rdds nem volt.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazisra tette

A k6pviselo-testtilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod5s ndlkiil - az alibbi
hatrirozatot hozta:

Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkormrinyzata KE-pvi!e!6:!e$!49
39i202 r.(XII.10.) itnko rminvzati hatirozata

A lej:irt hatiridejii hatirozatok v6grehajtis{16l sz6l6 jelent6s
elfogadisirril

A polgirmester k6rte az 6szrevdteleket. hozz6sz6lisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok rdszdrol 6szrevdtel. hozzisz6l6s nem hangzott el.



Cserh6tszentiv6n Kdzs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete

Cserhitszentiv6n Kozs6g Onkormri,nyzata Polgirmestere el6terjeszt6s6ben

megl6rgyalta a ,,Jelentds a lejart hataridej hatarozatok vigrehajtdsdr'l "

cimii eloterjesa6st 6s az al6bbi ddnt6st hozta:

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiilete

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzata Polg6rmesterdnek lejdrt hatriridejii

hat6rozatok v6grehajtes6r6l sz6lo jelent6sdt eltbgadja.

3. Napirend

Jelent6s 6ruh6zott hatiiskdrben meghozott ddntdsekrol

Sirakv Attila polgiirmestcl Gondolom, hogy sikertilt 6tolvasni mindegyik6tdknek ezt az eloterjeszt6st
is (3. mell6klet). Igaz6ndib6l 6rtelemszeni. de kiemelndm belole. hogl ugye arr6l van sz6, hogy ugye
per pillanat egy fo keriilt rendkivtli telepiil6si tfmogatisban, ig6nyt adott be n! ez 20000 Ft.

Polgrirmesteri hatSskorben elbirrilhat6 osszeg ktil6nben. Es ezen feltil m6s ilyen iigyintdz6sre nem

keriilt sor, illetve elutasitesra sem keri.ilt senki, illetve eij6r6s megsztintet6s6re sem keriilt sor. Ezt
tarlalmazza a 3. napirendi pont.

A polgermester k6rte a kdrd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A polginnester kdrte az dszrevdteleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselok 16sz€rol 6szrev6tel. hozz6sz6l6s nem hangzott el

A k6pviselolestiilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil - az alebbi
hatirozatot alkotta:

Cserhitszcntivf n Ktizs6s onkorm{nvzata K6rrviscl6-testiilet6nek
+0/202 l.(XII. 10.) tin kormin vzati hatfrozata

Az flrthizott hatiskiirtren meghozott dtint6sekr6l sz616 jelent6s

elfogadisri16l

Cserhitszentiv6n K6zs6g onkormanr zata Kepv iselo-testiilete

Cserhitszentiv6n Ktizsdg Onkormdllzata Polsinnestere sz6beli
el6terjeszt6s6ben meglergyalta a,,Jelentis dtn&d:ott hatdskdrben

neghozott ddntisekrdl ' cimi eloterjesadst ds az alit}bi ddntdst hozta:

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete
Cserh6tszentivi{n K<izsdg Onkormiinvzata Polgermesterdnek 202 l. okt6ber
l-tol 2021. november 30. napjriig terjedo idoszakban hozott dtjntdsekrol

szo16 jelentdsdt a mei lekletnek megfelel6en elfbgadja.

{. \npi rend

Javaslat az onkormriLnl zat 102 I . kriltsdgvetds6nek janu6r - oktober h6napokban teljesitett
bevdteleirol es kiadiisair6l kesztilt triLjdkoztat6 elfogadrisira

6

A kdpviselok r6sz6rol k6rdds nem volt.

A polg6rmester a napirendi pontot szavaz^sra tette fel.
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Sirak- Attila ools6rmester: Mindenki megkapta az eloterjesa6st (.1. mell6klet). V6lem6nyem szerint
el is olvast6tok, ahogy ismerlek titeket. Kiildo kdnyvelo c6g v6gzi ellenorz6siinket, mint Litjritok. az

anyagb6l kidertilt. elk6szitettek egy kdlts6gvet6si beszrimol6t. egy kiad6sok bev6telek m6rleg6t 10.

h6val bez6r6lag. T6bLizatot kaptatok 16la.

A polgrirmester k6rte a k6rd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban

A polgdrmester k6rte az 6szrev6teleket- hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegyz6: Nekem annyi kieg6szit6sem lenne, hogy valo igaz. hogy ktlso
kdnyvel6 vdgzi a kcinyveldst. de ez szigoruan a konyvel6s. En szeretn6m kiemelni ds megdics6mi a
kollegiiknak a munk6jdt, nem csak enndl az egy eloterjesadsn6l, hanem a t<ibbindl is egydbkdnt. Itt is
lethat6, hogy mind ea, mind pedig a krivetkezo napirendet. a kdlts6gvetdsi rendelet m6dosit6s6t m6r
kdzdsen kdszitettiik 6s ea a form6tumot 6s aa, hogy ez igy keriiljdn a testiilet el6, ebben nekik van a
legnagvobb munk6juk. Tehet mag6t a tebliatos r6szt, mert nyilv6n a sz6mszaki r€sz€t. azt lirtjik
abb6l. hogy lektinyvel6sre keriilt az elso l0 h6nap. Ami szint6n egy j6 eredm6ny, hogy gyakorlatilag
mrisf6l h6nap kiildnbsdg. szinte naprakdsz a konvvelds. De ebben a bent dolgoz6 kolldgriknak is nag_v
szerepiik volt. hogy ilyen m6don kertilhessenek ide ezek az ekiterjeszt6sek.

Baros Erzsebet kdovisel Es kdszrinjtik sz6pen

dr. Iletztnann Szab ina Szilv ia ieqvzo: Ezt fgy dreaem, hogy meg kell mondanom. mert kor6bban ez
nem, tehat most ez r4uk az6rt terhet r6tt, de egy6bk6nt meg nekik is fontos. hogy ez igy a helydre
keriitjon 6s a k6s6bbiekben ez m6r ilyen m6don fog megtdrtdnni.

Sirakv Attila Dols6rmester: Kiiszdnjiik sz6pen

Cse

A k6pviselok r6szdrol egyib dszrev6tel, hozzesz6lis nem hangzott el.

A polgirmester a napirendi pontot szavazesra tette fel.

A kepviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zkod6s ndlkiil - az akibbihat6rozatot alkotta:

rh{tszentir'6n Ktizs6s Onkor manvza ta l6-testiilet6nek
41/2021. xtr.l0 6nkormin ti hat:irozata

Az tinkorminyzat 2021. ktilts6gvet6s6nek janu6r _ okt6ber hrinapokban
teljesitett bev6telei161 6s kiad6sai16l k6sziilt trij6koaat6 elfogadisi16l

Cserhritszentivrin Kcizs6g Onkormdnyzata Kepv iselo_testiilete
Cserhitszentivdn Krizs6g Onkormrinyzata polg6rmestere eititerjesztds6ben
megt6rgyalta a,, Javaslat az dnkormanyzqt 2 Lil kalts\gvetdsdnek j anudroktdber h1napokban teljesitefi bevdteleir6l is kia<tasairit kdsz.i;lt tojiko at6elfogaddsara" cimri eloterjeszt6st ds az al bbiddntdst hoaa:

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviseki-testiilete azOnkorm6nyzat 2021. 6v i kciltsdgvetdsdnek .;unre, _' of.iOU", h6napokbanteljesitetr bevdteleirol ds kiadrisair6l kdsziilt (mell6kle, .r..iil tAj6konat6ttudom6sul veszi.

A kdpviselok r6sz6r6l k6rd6s nem volt.
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Napirend

Javaslat cserh6tszentiv,n Ktizsdg^orkormdn-vzata Kdpviseio-testiiretenek az onkorm6nvzat202 1 ' dvi krilts6gvet6sdror sz616 47:0: r . (lr. ii.;;;;iffi,i'..no"ro. .6dositiisiira

A polgiirmester k6rte a kdrddseket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok rdszdr6l k6rd6s nem volt.

A polg6rmester kdrte az 6szrev.teleket. hozzisz6riisokat a nap endi ponttal kapcsolatban

A kdpviselok 16szdrtjl 6szrev6te I, hozzitszolis nem hangzott el.

A polgarmester a napirendi pontot szavazasra tette fel.

A k6pviselo{estiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod5s n6lkiil - az allLbbirendeletet allona:

sirakv Anila Dolgdrmester: valakin€k e tekintetben van-e valamilven k6rd6se, felvet6se. Amit ldttatokti is szdmsze.ien' annvir szererns( uerore ri.-erni ;grra,i iloi.'ir"gl azen vort rii sziikseg. men ueyeeddig az rinkormrinvzati renderetber r.g u kiuJd.o'ri;;;;;;;;, dsszege 7i 130877 Ft_ra vdrrozik.Tehdt a bevdter - kiadds ri..r.g" +osiu 5;#;;; 
"i'nr";iJ". ,",, sz'kseg erre az egeszre. degondolom, hogy ez egyertelmii. tJet palyazati <i..r.g, .ii.ii. _"ffef.f"l

Cserhitszentiriin Onko rman zata K l6-testiilet nek
7y2021.(xII.l t.) tinkormanyza rendeleteti

6. Napirend

Javaslat Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkormdnvzata
termdszetbeni szocillis ell6tisokr6l sz6l6 .../2021
e I fogadis6ra

K6pv iselo-testiiletdnek a pdnzbeli 6s
. (XIL...) dnkorminyzati rendelet

Sirakv Attila pols6rmester Nfint litjritok. igazrindib6l nem kaptatok hozz6 anyagot szerintem. Ennek
az az oka. hogy 6njavasolnim azt- hogv ez mdg egvszer 6tn6zni 6s ha valamilyen javaslat. b6rmi van.
akkor aa Jegyzo Asszonnyal megbeszdlve a kds6bbiekben elk6szftend ds ezt a napirendi pontot
elnapol6sra javasolnirn, ha ez megfelel.

dr. Hqqmann Szabina Szihia icurzci Azt jarasoln6m. hogl sztiletne eev ollan hatiirozat. ami
tarlalmazza azt, hog) mivel minden teleptiles kapott 2021 janu6rjriban valamikor egy tcirvdnyessdgi
6szrev6telt. Ea a tdrvdnyess6gi dszrevdtelt kikeresstk a rendszerbrjl 6s ennek az eltbgad6siit szeretndm
kdrni a testt.ilettol, hogy eg)etdrt azzal. hogy a torvdnyessdgi 6szrevdtelben foglaltak. ami
jogszabiil-"-szerkeszt6si hibrika. illetoleg els6dlegesen a raszorults6gi alapoknak a nem megfelelo
tisztazisira ir6nyult ennek a torvdn)'essdgi tblhfviisnak a tartalma. hogy ezt rlgymond elfbgadjuk es

ennek megt'elel6en m6dosftjuk akkor ezt a rendeletet ds akkor ezt ziros hatriridon beliil. janu6rban

muszdj testillet el6 hozni. jo. Mert m6r ig-y is tcibbszori tlgyelmezetdst kaptunk. 6n is mrir egydbkdnt a

Kormiinyhivatalt6l. Beszdltek velem is tdbbszdr. most ug-v-e nem jiitt j6l az. hogy 2 hetet. mAsfdl hetet

beteg volt a csalddom. Otthon voltam 6n is ugye a Covid miatt. Nlilviin ezek nem mentsdgek. ha

hat6sigi szemmel 'gondolkodunlc: de 6n-is azt gondolom. hogy alaposabb 6tn6z6se sz0ks6ges ezek
miatt a 7o-ok miatt, amiket be kell 6piteni 6s kor6bban nem volt- tehet m6s lenne. ha csak m6dositani
kellene- de nem ezeknek az elveknek a menten m[ikodtek ezek a rendeletek.

az tinkormdnyza t 2021. 6.yi ktilts6gvet6s6rr6t s z616 412021. (lll.l2.)
iinkorm6nyzati rendelet mridosit{s{rril

a rendelet a jegvz6krinyv 5/a. mell6klete

I
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Sirakv Attila Dolq,rmester: A megfelelo tejdkoaat6s ut6n, amit dn is nagyon szdpen kdszonok mdg
egyszer a Jegyzo Asszonynak. kdrdem a Tisaelt Kdpviselo-testtiletet, hogy egyetdrt-e a napirendi pont
elnapolSsiival. Amennyiben igen. k6zfelnyujtrissal jelezze.

A polg6rmester k6rte a k6rd€seket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok rdszdrol kdrd6s nem volt.

A polgrirmester k6rte az 6szev6teleket, hozzfsz6liisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok r6sz6rol 6szrev6tel,llozzitszolis nem hangzott el.

A kdpvisel6-testiilet egyhangilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lktil - az alibbi
hatarozatot alkotta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onkormf nyzata K6pvise16-testiilet6nek
{2/202 l.(XII.10.) ijnkorminvzati hrtirozata

Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek a
p6nzbeli 6s term6szetbeni szociilis ellitrlsokr6l sz616 .../2021. (XII...,)

tinkormSnvzati rendelet elfogad6s6nak elnapol6sir6l

Cserh6tszentiv6n Kclzs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6{estiilete
Cserhdtszentiv6n Kiizs6g Onkorm6nyzata Polgermestere eloterjeszt6s6ben
megtergyalta a,,Jayaslat Cserhars:entivan Ko:sig Onkormdnyzata
KdpviselSlestiiletinek a pdnzbeli ds termtszetbeni szocililis ellatdsokrdl
szol6 ...i2021. 071....) dnkormdnyzati rendelel elfogadasara " cimi
elotedesztdst ds az al6bbi ddnt6st hozta:

1. Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nl'zata Kdpvisel6-testiilete a pdnzbeli
ds term6szetbeni szocirilis ell6t6sokr6l szo16 rij dnkormrinyzati rendelet

eltbgadrisit elnapolj a.

2. Cserhltszentiv6n K<izsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilete felk6ri a

Miitraszolosi K6zos Onkorm6nyzati Hivatal jegyzoj6t, hogy a

Cserhatszentiv5n Krizs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testiiletdnek a telepiil6si
timogat6sok16l, a szem6lyes gondoskodast ny[jt6 szociillis ds gyermekj6l6ti

elletesok6l sz6l6 4/2016. (VIlI.29.) dnkorm6nyzati rendelet6nek 6tfog6

m6dositiis6t k6szitse e16 a K6pviselo-testiilet 2022. janueri ii16s6re.

Hatrirido: drtelem szerint
Felel6s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

Hat6rido: 6rtelemszerint
Felel6s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

3. Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete felkdri a

MStrasz6kisi Ktizris Onkorminyzati Hivatal jegyzojet, hogy a

Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete ddnt6serol

t6j6koztassa a N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Fooszt6ly

T6rvdnyess6gi Feliigyeleti Osztiiyitt,6s a toviibbi sziiksdges intdzked6seket

tegye meg.
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7. Napirend

Javaslat Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6n-v-'zata K6pv iselo-testiilet6nek a telepiil6skdp

vedelmerol sz6l6 5/201 8. (V1.0i.) ijnkorman-v-zati rendelete m6dositisdra

S irakv Attila oolsdrmester: \legkaptritok az eloterjesadst (6. mell6klet). Igazrlmdib6l nagyon rdvid

lesz. Jegyzo Asszonnyal mi mer beszdltiink enol. Igazrindib6l a viltoz6s tfugyet az kdpezn6, hogy a

cim bekezd6sekben, nyit6szovegben a polg6rmester sz6 helvett egv K6pviselo-testiilet sz6 tbg

szerepelni ez rlan a kdvetkezokben. En ennyit tudtam levemi bel6le, ami drdemleges. Esetleg a

Jegyzo Asszony szeretn6 kieg6sziteni valami m6ssal?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieglzo: Annyival igen, hog-v', a tcindny'i hivatkozfs, teh6t a k<lzponti
jogszabrily volt az, ami ugve a v5ltozott. A polg6rmestereknek a hateskdr6t fgymond visszatette az

6nkorm6nyzatokhoz. egvsdgesen tbgalmazl'a. Gyakorlati szempontb6l viszont cdlszerii, hogy tovribbra
is a polgiirmester hateskdre legyen. ezert dpiil be igy. hogy a K6pviselo-testiilet iitruhrizott
hatriskiir6ben eljrir6 polgiirmester. Es akkor innentril kezdve nem baj, ha polg6rmesterk6nt szerepel a
rendeltiink szdveg6ben, o fog igazribol elj6mi benne. ltt olyan eljririsokra kell gondolni, hogy p61d6ul

ha valaki mondjuk ingatlant fehij it. teh5t ollan munkelatokat v6gez. arnihez pdldriul 6pit6si engeddly
nem sztiks6ges. de mondjuk bejelentds kdteles, akkor azt eddig is megtette az <inkorm6nyzat fel6, a

polgarmester ilyenkor, ha kdrtek. akkor ak6r szakmai konzultaci6t lefblytatott. vagy b6rmit. Teh6t
ezekkel az egyedi iigyekkel. rlgymond amire 8 napok vannak, ltiltisleges mindig rendkiviili testtileti
iilds. Ez6rt voltak mindenhol ugye a polg6rmesterek megbfzva ezzel, most nyilv6n a tdw6ny szdvege
v6ltozott, viszont az nem kizirt, hog) tovAbbra is maradjon a polgermestemdl, csak igy kell. hogy
legyen, hogy benne kell, hogy szerepeljen- hogy ezt a testtilet r|lsizza. mint f'eladatot. De nem tartandm
c6lszeninek egy6bk6nt k6pvisel6-testiileti hat6skdrben hagyni. mert ha van egv ilven- akkor 8 napon
beliil mindj6rt Ossze kellene hivni a testiiletet. Nyilviin nem tudom, hogy mennyi volt a megeloz6
idoszakban itt Cserh6tszentiv6non il,'"en. De ett6l fiiggetleniil szerintem ez igy c6lszerii. meg is
n6ztem, ez a jellemzo, szinte mindenhol igy csiniltrik.

Sirak- Attila pols6rmester: K6sz.inaim szdpen Jegyz5 Asszony. Ugy gondolom. hogy mindenki
szimdra kimerito lehetett a v6lasz

A polg6rmester kdrte a k6rddseket a napirendi ponttal kapcsolatban

Baliis Istyen Andr6s alpolq6rmester: Ertem is, meg nem is. Az rendben van. hogy, tehiit egyet 6rtek
vele mindenf6lek6ppen. csak az a kdrddsem, hogy ha most valami enged6ly k<iteles, ha valamit akar
6piteni valaki, akkor gyakorlatilag ahhoz el6g a polgri.rmester csak? A testiiletnek semmilyen
belesz6l6sa ne legyen ahhoz?

dr. Hetmrann Szabina Szilvia .iee]-zo: Ezek fgy t<irtdnnek. kordbban is ugy tdrr6ntek, hogy ezek ett6l
fiiggetleni;l 6truhrizott hateskdrben meghozott dont6sek. Ha a kdsobbiekben ilyen van. akkor a
jelent6s. ami ugye a testtileti iil6s elejdn bekeriil a testi.ilet el6. akkor addig, amig a testtilet ezeket az
etruhezott hataskoroket. a hatiiskdrrol sz6l6 ddntdseket nem hagyja j6v6. tehdt akkor is mdg lehet rajta
v6ltoztatni. Ez6rt van az, hogy ezekol az illruh zofi hateskdrben meghozott d6nt6seir<il a polg6rmester
a testtiletnek beszimol. Teh6t azok, amelyek ilyen ddntdsek lesznek - most m6r a jov6 6v
vonatkoz6sdban mondom - mindegyik vissza fog keriilni testiilet el6, mert egy6bkdnt ennek ez a
menete. Es a kdltsdgvetdsi rendeletndl is ig-v van. hogyha ott a polgrirmestei mon juk 6truh6zott
hat6sk0rben ddnt egy keretnek a m6dosit5s6r6l. itcsoportositisir6l. birmi. akkor a kovetkezo testiileti
0ldsen t6j6koaatnia kell a restiileret. Ezt eddig ugye megtetre polg6rmester ur sz6ban.
jegyzokdnyvileg egyebekben, ennek ezt a keretet adtuk gyakorlatilag, hogy a jelentdsben ezt
szerepeltetni fogjuk.

Bal6s Istr,6.n Andr6s alooledrmester: Eglet 6rtek dn fg1 ezzel. Csak azdrt is sz6ltam dn ebbe bele. hogy
.'.ha pdldrlul tdnvleg olyan.kritikus a helvzet. hogl: eldg-e az M e-s!- ddnt6s..Most drtem.hogy mi van na.

Sirakv A ttila pols6rmester Rendben van. Ez6rt iiliink in, hogy megbeszeljiik
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Csen,6lsvi Zo Itiin Bamab6s kdpviselo Es akkor ez nem dpit6si enged6ly k.itelezett dpitmdnyrol van
sz6, ugye? Teh6t csak ilyen bejelentds.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia Iegvzo Van olyan ugye a telcpiil6skepi rendeletben olvan resz is. ami
peldriul az dpit6si enged6lyezdsi eljriliLsnril szakmai konzult6ci6. Egy dpittetd, azel6tr, hog]- bead
mondjuk egy enged6lyes tervet az 6pit6shat6s6ghoz, szeretne konzultici6t k6mi, mert nem tis,:itr.ott,
hogy telepiildsvddelmileg vagy az 6pft6si szabalyzat szerint megfelelo lenne az o tervtik 6s ne az
legyen, hogy elutasitja e miatt az 6pit6shat6s6g. Mert mondjuk ut6na k6mi fog szakhat6sdgi
hozzrijrlrulrist, p6ld5ul a szakhat6s6gi hozz|jirulAst a jegyz6tol k6ri 6s ugye a jegyzo, nvilv6n ha nem
felel meg valamilyen szab6lyoknak. akkor nem adhatn6 meg. TehAt tt bb ilyen aspektus van, 6ltal6ban
egydbk6nt a tenez6k, meg az 6pittet6k annyira gyakorlottak m6r ebben. hogy az dsszes rendeletet
ilyenkor bekdrik ds igazrib6l nem szoktak tSliink v6lem6ny k6mi, merthogy- majdnem tiibbet tudnak
szakmailag ezekrol a rendeletekr6l, mint mi. Teh6t most a jegyz6 foszabaly szerint jogilag ismeri. de
nyilvan ezeknek az 6rdemi rdszdt, azt az dpit6szek tudj6k. Teh6t dn ez6rt tettem annak idej6n javaslatot
- amikor volt ilyen polg6rmesteri egyeztet6siink. volt r6la sz6 - . hogy vannak olvan vonatkozisri
dolgok. mintha p6ld5ul ugyanez a rendelet 6rtelmdben valaki helyi v6delem al6 helyezest keme
b6rmilyen ingatlan vonatkozisiiban, ahhoz m6r a tcirvdny a Fo6pit6szi elj5r6st kOtelezove teszi. Ez azt
jelenti. hogy a polgermester egy szemdlvben nem is jiirhat el, benne is van mondjuk ebben a

rendeletben is, tehit vannak olyan esetkrirrik, amikor ezt p6ld5ul csak fd6pitdsszel egyiittmrikodve
lehet megtenni. Es nyilviin ezdrt lenne j6 eg-"- keretszerz5d6ssel megbizott 6lland6 f66pit6sz. csakhogy
itt sincs annyira jellemzoen sztiksdg 16, mint ahogy most volt Fels6toldon is egy iigyiink, ott is eseti
jelleggel megbiaunk egy 1'o6pit6szt. hogy aA az i.igyet vigve vdgig.

CservOls.vi Zoltrn Barnabiis k6pviselo: De mit jelenthetnek be, ami nem enged6lykriteles l6tesitmdny?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieevz6: Mondjuk egy felfjit6s vagy eg]-, olyan- ami fennmarad6si
engeddllt ker csak.

Baliis lswiin Andris alpolg6rmester: Vagy pdldriul, ha egy oszlopra dpitesz. Ha valaki nem csin6l
alapot 6s nincs akkora mdretii az 6piitet. Pint ilyen dolgokra gondoltam, ami ugye nem enged6ly
koteles.

Cservolsri Zoltiin Barnab6s kdpriselo: Erdekes ez nekem azdn. Nem enged6lyk6teles. de kdzben be

kelljelenteni. Akkor az m6r majdnem ugyan az.

dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6: Mindazokn6l kell. ahol mondjuk az 6pitesi enged6lyezdsi eljir6s
folvik.

Csen6lsv i Zolt6n Bamabis kdpvisel6: Igy akkor m6r mis

dr. Hetzman n Szabina Szilvia iesvz6: De azokn5l . ahol fehij itis van. ott is kellene egy6bkdnt, arra is

ez a rdsz vonatkozna. EZt most vagl megteszik, vagv nem

Sirak\ Attila po lgirmrllqr A gyakorlat az, hogy megteszik. Most is p61d6ul szeretn6nek 6piteni,

vss6roltak egy telket. megkeresett az friember, ktldOtt tervrajzot, megkdrdezte. hogy bele illik-e az

itteni kdpbe. Az utols6 megkeres6s ilyen volt.

dr. Hetzmann Szab ina Szilvia iesvzo: Az a 16nyeg, hogy nem k6telez6 el6re lefolltatni. ha beadjrik az

6pitdshat6sfgi eljiir6shoz, akkor az epft6si eljiiriis sorin. amikor szakhat6srigi rilLisfbglalSs kell, akkor a
jegvzot keresik meg. Ezek ol-van megelozo elj5rdsok. hogy ok ebbe ne fussanak rigymond bele. hog-v

mondjuk ajegyzo vagy az Epit6si Hat6s6g nem adja ki az enged6lyt vagy 6ppen a hozzSjaruliisrit, vagy

csak ugye a bejelentds6nek nem tesz eleget. Most ebben annyira nem vagvok otthon. hogy most az 6

elj[r65uk hogyan fbtyik. de ezeker amikor bejelentik ugy anqgy,, pipt a kereskedelmi tevekenys6gi

"5616.bun 
n6lunk- van bejelentdskciteles meg van engeddlykijteles. Le vannak szab5lyozva a t'elt6telei.
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A kdpvise16k r6sz6rol egy6b kdrd6s nem volt.

A polgarmester k6rte az 6szrev6teleket. hozziisz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok rdsz6rol 6szrev6tel, hozzdsz6l6s nem hangzott el.

A polgiirmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A k6pviselotestilet egyhangilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lkiil - az al6bbi

rendeletet alkotta:

Cserhitszent ivin Kiizs6s Onkorminvzata K6pvise16-testiilet6nek
I 2i202 f .(X II. I 1.) ti nkormrin vzati rende lete

a telepiil6sk6p v6delm616l sz6ki 5/2018 (VI.5.) tinkorminyzati rendelet
m6dositisi16l

a rendelet ajegyz6ktinyv 6/a. melldklete

8. Napirend

Javaslat a N6gr6d Megvei Korm6nyhivatal NO/TFO/144-8/2021. szimri javaslatt6tel

(kozmiiveloddsi t6rgyf rendeletek ritfbgo feliilvizsgrilata 2021,. evben) elfogad6siira

Sirakv Attila polg6rmester: Gondolom ,tolvastatok az anyagot. (7. mell6klet) Ebbol is kideriil, hogy a

kijzmiivelod6si rendelet feliilvizsgelatet v6gzi a Kormanyhivatal. Nem egy telepiil6sen 6l a jogrival,

hanem mindenhol. Engem dr. Hetzmann Szabina Jegyzo Asszony tiij6koztatott an6l, hogy sziiksdges a

rendeleriinknek a m6dosit6sa es ar6l is tiijdkoztatott. hogy mdr folyamatban van. Nem tudom, hogy
esetleg Jegyzo Asszony szeretne-e hozzifizni valamit, vagy esetleg valakinek van-e k6rd6se ezzel
kapcsolatban.

A polg6rmester k6rte a k6rd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban

Cserv<ileyi Zolt6n Barnabiis kdpviselo: Mit m6dositunk benne?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieg-vzo: Feltehetoen hatdlyon kfviil fogjuk helyezni a megldvti
rendeletiinket. legalSbbis most az elokeszitds sor6n a koll6g6kkal erre a meg6llapit6sra jutottunk. hogy
olyan szintri tdrv6nyess6gi hirin-,-ossrigok vannak benne. amit igazib6l nem cdlszeni most
m6dositgat6sokkal helyettesiteni, mert bevezeto r6szben vamak hianyossSgok,. tehit egyszeriibb, ha
egv rij, szerkezetileg Osszeillitott rendeletet fog elfogadni a testiilet. Erdemben nyilvin a

kdzrniivel6desi tdrvdnlbol kiindu16 f'eladatokat, amiket ugye itruhaz a telepiil6si <inliorm6nyzatokra.
azoknak a rdszletszab6lyait tartalmazta eddig is, teh6t igaziib6l drdemen ilyen szempontb6l sokat nem
fog tartalmilag vfltozni. inkdbb szerkezetileg fog, illewe az egv-egy hi6nyossdgot, amit felvetettek, azt
fogja tartalmazni. Az6rt ebben a javaslattdtelben l6that6, az iiltalam jelzett pontok- amiket v6gig
kellene vezetni, hogy nem megfelelo. Tribbnyire liitszott is belole. hogy milyen hi6nyoss6gok.
Le-qinkSbb szerkesadsi, de p6ld6ul van olvan, ami hiiinyzott a mell6kletben, nem volt meghafirozva
pdldaul a k0zciss6gi szint6r nvinata(esi rendje. Ilyenekre kell majd javaslatot tenni a testtiletnek. En
azdrt gondoltam, hogy egy kv6zi korszenibb. szerkezetileg dssze5llitott rendeletet fogadn6nak el a
testtiletek.

A k6pvisel6k r6sz6rol egy6b kdrd6s nem volt.

A polgrirmester k6rte az 6szrev6teleket. hozz6szol6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k r6sz€rol 6szrevdte I. hozzisz6l6s nem hangzott el.



A polg6rmester a napirendi pontot szavazdsra tette fel

A kdpviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil - az alibbi
hat6rozatot alkotta:

Cserhitszentiv{n Ktizs6e Onkorminvzata K6DviselS-testiil et6nek

A N6grrid Megyei Korminyhivatal NO/TFO l141-812021. szflmit
javaslaff6tel (ktizm[vel6d6si tirgyri rendeletek ritfog6 feliilvizsgilata

2021. 6vben) elfogad6si16l

CserhStszentiv6ni Kdzsdg Onkormenyzata Kepvisel6{esttilete
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormzlnl zata polgdrmesterdnek
eloterjesz6s6ben megargyalta a ,.Ju,-aslat a Nitgrad Megtei
Kormcinyhivatal NO/TFO/ I I 1-8/2 02 l. szdmit javaslattite I ftdz mtive kidts i
tdrgv rendeletek dtfog1 Jbl hizsglilata 2021. ettben) elfogadisdra" cimii
eloterjesztdst 6s az al6bbi ddntdst hozta:

l. Cserh6tszentivSnK<izs6gOnkormsnyzataKdpvisel6-testiilete a

N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Fooszt6ly Tdrvdnyessdgi
Feltigyeleti Osztrilya NO/TIO/144-8/2021. sz6mir javaslatt6teldt napirendre
triae 6s megtergyalta.
Cserh5tszentiv6n K6zs6g 6nkormAnyzata K6pvisel6-testiilete a javaslattdtelt
elfogadja, az abban foglaltaknak maraddktalanul eleget tesz.

2. CserhStszentiv5n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete
felkdri a Miitraszol6si Kdz6s dnkormrinyzati Hivatal jegyz6j6t, hogy a

Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkorm6nyzata helyi kdzmiivelod6sr6l sz6l6

2/2020.011.19.) dnkormiinyzati rendelet6nek ritfog6 m6dosittisiit. sztkseg
eset6n rij rendelet eltbgadiset k6szitse elo a K6pvisel6+estiilet 2022. janu6ri

iil6s6re.

3. CserhStszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete
felkeri a M6traszolosi Kciz<is Onkormdnyzati Hivatal jegyzoj6t, hogy a

CserhStszentiv6n Ktizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete ddnt6sdrol

tiijdkoaassa a N6grrid Megyei Korminyhivatal Hat6s6gi Fooszt6ly
Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Oszt:ily6t, ds a tov6bbi sziiksdges intdzked6seket

tegye meg.

Hat6rid6: azonnal, 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegy"zo

9. Napirend

Javaslat a foill6sir polg6rmester 2021 . 6vi szabadsiig-titemezdse m6dosftisiinak elfogadiisiira

Sirakr Atti la oolsarmester: Ea is megkaptritok. (8. mett6klet) Ki van tdltve a tSblAzat. lattdtok- hogv-

mi tdrtdnik most. Igazrindib6l ez egy i.itemterv.

A polg6rmester kdrte a k6rd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban

,13/202 1.(XII.l0.) tinkormrinyzati hatrirozata

Hat6rid6: drtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo
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A k6pviselok 16sz6rol kdrd6s nem volt.

A polg6rmester k6fie az dszrev6teleket. hozz6sz6l6sokat a nap endi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6k r6sz6161 6szrev6tel, hozzitszolits nem hangzott el.

A polgarmester a napirendi pontot szavaz^sra tette fel.

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil - az al6bbi

hat6rozatot alkotta:

Cserhitszentiv6n Kiizs6 Onkormdnvzata K6or iseki-testiilet6nek
{{/2021.(X[. 10.) iinkormf nvzati hatirozata

A f66llisn polgirmester 2021. 6vi szabads6g-iitemez6se m6dosit6sinak
elfogad6s:l16l

Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorminyzata Kdpvisel6{estiilete

Cserhitszentivdn Kozs6g Onkorm6nvzata polgdrmesterdnek

eloterjesa6s6ben megtdrg;-alta a ,,Ja'aslat uJtialldsti polgartnester 202I. tvi
szabadsdg-iitenezise ntidositasanak elfog,addsdra' cimii eloterjesa6st 6s az

alibbi ddntdst hoaa:

l. A Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkorm6nlzata Kdpviselo-testiilete a

kozszolg6lati tiszwiselokrol sz6l6 201 1 . dvi CXCIX. tdrvdny 225lC. $ (2)

bekezdds6ben foglalt hat6skdr6ben elj6rva Sirakl'Attila polgrirmester 2021.

dvi szabads6goliisi iltemterv6nek m6dositisiit -jelen hat6rozat mell6klet6ben

foglaltak szerint - j6vrihagyja.

2. Felk6ri a Polgermestert- hog\ a ten'ben tbglaltak teljesulds6rol

fol-vamatosan. a kdt liles k<izcitti fontosabb esemdnlekrol szol6 jelent6sek

keretdben trijdkoaassa a K6pviselo-testiiletet.

Hatririd6: folyamatos
Felelos: SirakyAttilapolgirmester

Javaslat Cserhftszentivin Kozs6g Onkorm6nyzata 2021-2024.6vi strat6giai bels6 ellenorzdsi
terv6nek ds 2022. €vi belsri ellenorzesi terv6nek elfogadds6ra, vaiamint a belso ellenor dij6nak
m6dositSs6ra

Sirak\ Aftila pols6rmester: Egy kicsit terjedelmesebb volt az anyag, gondolom, hogy et tudtitok
olvasni (9. mell6klet). Annyit szeretndk elmondani eloljir6ban. hogy ebben az 6vben a falugondnoki
g6pj6rmii futesteljesitmdnydt. elsz6mol6s6t ellenoriae elsosorban Cserh6tszentiv6n tekintet6ben- A
jdvo dvre val6 tekintetben pedig az iillami normativis t6mogatisok ig6nyl6s6t, felhaszniiliisiit 6s

ellenorzdsdt fogja sztr6pr6ba szerint Szentivdn tekintet6ben ellenorizni. En csak annyit szeretndk
ehhez hozzifiizni. hog;r Cserhitszentivdn ugyanfgy. mint a tdbbi tdrsdnkorm6nyzat ajegyz6sdgben (6
6nkormiinyzat) kiildn szerzod6st kotdtt ezzel a belso ellenorzo kontrollszervezettel. Termdszetesen
miikodtetni ilyet kritelezo. vezet<ije minden szin alan a jegvzo. mint tudjdtok. Azt is tudnotok kell.
hogy ez a ktilso ellen6r javaslattal dlhet, tehrit tovibb nem tudja a hatriskijr6t terjeszteni. De dn azt az
egyet hiiinyolom bet6le - b6r lehet. hogy Miitraszolos Krjz<js Hivatalban megtaliilhat6 a mriltra
visszamenoleg - hogy v6gzett e_e." €ves ellen6rz6st Cserhdtszentivin tekintet6ben a falugondnoki aut6
f'utisteljesitrn€nye tekintetdben- de dn semmilyen fajta informdciot. besz6mol6t, semmi olyat nem
Littam. hogy mit szeretne, hogy mdskdpp miik6djOn. vagy- mi az, ami nem. Tehit hallottam

10. liapirend



foszliin.vokat a p6nziigyestol. hogl majd igv kell vezetni a menetlevelet vag_v- majd azt kell vezetni. En
irgy gondolom. hogy ha egy korszeni, szinvonalas munk6t vdgez, akkor tgy, mint a falugondnok
munkiiltat6ja Cserh6tszentivdn Onkormanvzata- azon beliil a polg6rmester, dn elv6rtam volna. hogy
vag) egl" besz6mol6t- vasv egv tdteles kimutatast mutatott volna a tekintetben, hogy o hog.,- kdpzeli el.
vagy hogy lehetne ezt jobbri tenni. vagy trirvdnyesebb6.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia.iegyzo: Nem tudom, hogy Cserhiitszentiv6n iitemterve hogy volt- mikor
keriilt sora. de szerintem ez mdg 6rkez6semet megelozoen volt, ugyanis az6ta kett6 volt. amirol 6n
tudok Felsotold 6s Bokor- 6s 6n mindk6t polgirmesternek visszajeleztem, hogy mi volt ebben, sot
rdszletesen egyeztettem P6terrel. Mindk6t beszSmol6t behozta. 6n adtam meg a kdvetkez6 idoszakra a
kdvetkezo, utols6 ellenorzdsre neki a megbiz6levelet, tehet f-eltehetoen ezeket Jegyzo Ur is
megcsinelta. mert P6ter biztos. hogy vdgig egyeZette vele is. Az most m6s k6rdds. hogy en5l a
polgermestereket, az 6rintett telep0l6sek vonatkozis6ban drtesitette-e. En csak abb6l tudok kiindulni,
ami mar az 6n idoszakomban tdrt6nt, kett6 volt, meft ugye nyilvSn ez - ahogy latszik is - iitemezetten
van, hiszen a hat teleptildst. hivatalt 6s a nemzetis6gi.6nkorminyzatot is ellenorzi. Ilyen vonatkozisban
meg kell, hogy leg,".-en a beszemol6 a Hivatalban. En meg fbgom keresni 6s rdvid idtin beliil akkor
mindenkinek ki fogjuk kiildeni. Mert term6szetesen ez visszajelz6s 6rt6kkel fontos. Nyilvrin a legtcibb
vonatoz6sban sz6mszaki, szSmviteli probldm6k szoktak iiltaleban lenni, lehet az is. hogy hirinyzik
jogilag valamilyen dokurnent6ci6, mondjuk egy teriilet vizsgSlatSnil, de leginkibb olyan dolgok
voltak. amit a pdnziigyesekkel kellett itbeszdlni, hogy akkor ezeket a normativ6kat. mondjuk mind a

ketton6l pont, de az egyikndl biztos, hogy normativa ellenorzds volt pont. Ami Cserhitszentivent most
a 2022-es 6vben fogja 6rinteni. ott ilyenek voltak, hogy amikor k6sz lett, mdg volt id6 6v v6gdig 6s ott
tettek is javaslatot, hogy arra figyeljiink oda. hogy azokn6l nehogy visszafizetds keletkezzen p61d6ul.

Teh5t ilyeneket rillapitott meg. Meg fogom keresni Polgirmester Ur 6s akkor vdgig egyezletjiik. hogy-

abban esetleg mi volt a hossztitiivri kovetkeztet6s. Sot nagyon szivesen 6ll rendelkez6sre Pdter. teh6t 6n
ezt rigy abszolvSlnim ezt a k6rd6skort, hogy ha megtort6nik az ellen6rz6s 6s engem keres" amikor
jonnek, - ugyanis nekilnk egyeztet6si kotelezettsdgiink van az elfogaddsa elott. mert ugye a jegyzo irja
al6. mivel ajeg1z6 a t'elelos ezekdrt az esemdnyekdrl ezeknek az elfogadis6t nem is a polgdrmesterek
irj:ik al5. ettol fiiggetlentil teljesen 6rtheto a k6r6s, hogy visszacsatolast kdr a telepiil€s es a

Polg6rmester Ur 6s a K6pviseto-testiilet. Feltehet6en biztos meg van. biaos, hogy alifrta Jegyz<i Ur.
meg fogom keresni 6s egydbk6nt 6n [e is vontam magam r6sz6r61 is a k<jvetkeztet6st, teh6t teljesen
egyszeriibb. ha kapnak a polg6rmesterek errol egy 6rtesitest. arnikor P6ter jdn es egl-ezetjtik ezt a

besz6mol6t. Att6l. hogy a jegyzo fogadja el. annak semmi akad6l.""a. hogy azon az egyeaetdsen,
amikor v6gig megyiink rajta, ott legyenek a polgermesterek. Aki igdnyli. De 6n ezt magamnak
megjegyzem.

Sirakv Attila polgermester: Eldg lett volna egy besz6mol6, csak hogy l6ssam, mi az ami veltozott

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieqvzo: Az ott van. m6r mondhatom az. hogy holnap ki is fogjuk
kUldeni.

Sirakv Attila poleirmester: J6 rendben, annyira nem siirgos szerintem

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegvz6: De olyan szempontb6l jogos, hogv az egyeztet6s ]S

megtdrt6nhet ilgy. hogy rdszt vesznek rajta a polg6rmesterek.

S irakr. Attila ools6rmester: Kdszcin<im szdpen. Illetve ennek a napirendnek van eg-v- m6sik kcire.

amiben az szerepel. hogy ug-ve eddig 20 000 Ft-6rt. most pedig 30 000 Ft-ert szeretnd e llitni

clr. Hetzman n. Szabina Szilvia iesvzo: Rendelkeziin k. ez biztos, hogy rendelkeziink. Ezt vakon, pedig

ellenorz6si tevdkenys6gdt telepiil6senk6nt havonta. Az a baj, hogy bennem az6rt van ebben most

vissz6ss6g 6s azdrt is tettem fel eloszclr e, a k6rd6st, mert 6n nem tudtam elddnteni, hogy

rendelkeziink-e ityen beszSmol6val, vagy csak en nem l6ttam. Ha rendelkeziink. csak 6n nem l6ttam,

akkor nekem nagy probl6m6m nincs a 30 000 Ft-al se, de ha nem is rendelkeziink vele- akkor lehet..

vakon nem hllit az ember semmit. de mikor beszdlgettiink is mondta. hogy a tobbi m6r ugye lead6sra

15
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kertilt 6s ott van a hivatalban. tehet ebben bi4os vagy'ok. hogy ez rendelkez6sre rill 6s ki is fogom

kiildeni a holnapi nap folyamen ezt a beszamol6t.

Sirakv Attila lsannester: Koszondm szdpen

A polgiirmester k6rte a k6rddseket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k r6szir6l kdrd6s nem volt.

A polgrirmester k6rte az 6szrev6teleket, hozzSsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Bal6s IswSn And s aloolsirmester Csak ez az egy szervezet tudja ellen6rizni vagy van, aki

olcs6bban tudni csin6lni?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieslzo: Oszinte leszek. ez a felk6r6s tavaly 6rkezett. Konibban

hivatalosan 6n irgy tudom, hogy nem is volt sajnos a hivataln6l ilyen. Nem olyan egyszerii keresnt

egydbkdnt belso ellenordket. Nem tartozik abba az esetkate,e6rid,ba, - mivel kv6zi szolgfltat6st
vesziink igdnybe - hogy be kellene szerezni 3 araj6nlatot, hiszen egy hal rozallan idejii szerz5d6s6rril

van sz6, de egy6bkdnt az dsszegszeriisdg6t 6rinti, teh6t azt gondolom, hogy a munk6val meg vagyunk

el6gedve, nem volt akkor sem jelentkezo. teh6t Jegyzo Ur6k igy viilasaot5k ki. Lehet v6ltoztatni rajta.

csak m6g nem olyan rdgi. a munkakapcsolat elindult 6s j6 irrlnyba halad. 6n azdfi nem gondolnrim,

hogy m6s cdget kell keresni. B6rmikor. amikor k6rd6siink van.- e, is l6tni kell egy6bk6nt -

konzekvensen rillnak rendelkez6stinke, nagl.on segit6k6szek, nem csak ilven vonatkozisban. hanem

tdnyleg ha eg"v. -egy olyan jogi kdrdes meriil fel- amire esetleg nincs rendelkez6stinke 6116

dokumentum a hivataln6l, vagy b6rmi, mannint a telepiildsek vonatkozisSban, akkor mindig
segitokdszek, irgyhogy 6n azdrt nem gondolkodtam elso kdrben. Maga az emel6s mdrtdk nem 6ri el azt

a kateg6ri6t, ami ilyen szempontb6l mdrtdkad6 lenne.

Bal6s Isw6n And r6s aloolsSrmester: Csak azt nem drtem. hogy mi indokolja. hog-v emelni kell a dijat

dr. Hetzmann Szabina Szihia iesrzo: Feltehetoen - ugye itt nyilv6n leirta az rirajrinlat6ban. hogy 6
annak idej6n is (egy6bkdnt amyit tdjdkoaatott engem sz6ban. hogy ez egy elozetes egyeaet6s volt,
mert s0rg6sen kellett ez a tevdken-vsdg a rdsztikol. ok megertettdk, hogy ri vannak szorulva az

dnkorminyzatok, merthogy .m5r ejnye-bejny6t fognak kapni) ds o segit6kdszen iillt ahhoz a

megold6shoz, hogy jegyzo Ur kdrte tole, hogy valamit faragjon le ebbol, az6ta egy6bk6nt nagyon
r6szletes jelentdseket adnak 6s egy6bkdnt nem is egy"edi.il vegzi a tevdkenys6g6t- tehrit feltehetoen ez
volt, hogy az6rt a hat teleptil6s vonatkozds6ban ez tgymond sok. Teh6t mds helyen is kb. ilyen rirakon
l6tjrik el ds egy telepiildsnek szolgiiltatnak.

Cservolgvi Zoluin Bamab6s k6pviselo: En nem l6tom 5t a belso ellenrimek a munk6j5t. gondolom
Jeglzo Asszony jobban 6nekeli. Kenrtelen ragrok a Jeqr zri .\sszonlnak hinni- men teljesen ideeen
ez az eg6sz. Hogy ii megdolgozik-e 6rte \as\ nem, a tdbbi falu hogl allt llozze. ai megkdrdezhetem?

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iesyzo: Felsotoldon tegnap elfbgaddk. N{ondjuk nekik m6r pont egy
olyan ellenorzdstik volt, amibe 6n belecseppentem. Teh6t ott ug1"e Littrik is, meg talilkoztak is. Pdterrel
m6g nem is tal6lkoaak a k6pviselok?

Sirakr, Attila polsermester: Eg)etlen egyszer besz6ltem telefbnon. pont az6rt mert nem kaptam
tajdkoaat6st, hogy rni a probl6ma. csak tbszlinyokat hallonam es ez ellentmondisokat sztilt akd.r a
f'alugondnokom tekintetdben is. most nem tudta- hogl- mi van. En ezert serelmeaem ezt. hoqr nem
Ifttam legalSbb papir alapon. hogy mi lenne az ehd.r6s. akkor minek f'eleljiink meg.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo: Sok vonatkoz6sban volt mir nekem kapcsolatom belso
ellenor6kkel ds 6n tdnyleg biaonsiggal azt mondom. hogy v6gzi a munkrljrit At.fogom kiildeni-holnap
ajelent6s6t.
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Sirak\ Attila polsirmester A jelentds megdrkezik 6s akkor meg fogjuk besz6lni. ha nem is restiilerin.
eljuttatom mindenkihez 6s aztin.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegvzo: Itt most csak az a kdrdds. hogy mivel ez minden telepiil6st erint-
mert ugye fgy volt meghatrirozva, hogy a hivatal vonatkozSs6ban a telepiildsek ar6nyosan fizetik.
ezdrt az mdg bennem felmertilt k6rd6sk6nt, hogy ha majd nem mindenki fogadja el. akkor mit
csin6lunk. Hiit akkor vagy vele iil6k Ie besz6lgetni, de nyilv5n 6 alapos ig6nnyel 6lt, teh6r o nem fog.
viszont nekem ea el kell letatni januar 1-t5l is. De nyilviin 6n megdrtem, per pillanat tudom6sul
vettem.

Bal6s lstviin Andr6s alDolsiirmester: En csak a pdnzt akartam. hogy lejjebb kellene. Most azdrt a
20 000-rol 30 000-ra.. ..de mindegy, 6n elfogadom igy is, semmi gond, csak. . ..

dr. Hetzmann Szabina Szilvia.ieeyz6: En akkor mdg az tudom mondani, hogv ha adott esetben
hozz6l6rul is a testiilet, ha a hat6rozatot elfogadja is. azt tudom fgy drtelmemi, hogy hozz6j6rulna
ehhez a2022.6vi kdltsdgvetds6nek a terhdre, mert ugye ez miir aj6vo 6vi kdltsdgvetdst fogja erinteni.
de addig akkor, annak ellen6re, hogy neki hatlrozatlan szerztid6se volt 6s ez eg-v dijm6dosit6s,
mindenkdppen krirbejdrom ilven szempontb6l is a hely'zetet 6s akkor visszajelz6st adok, hogy kb. ez
nagysrigrendileg m6s vonatkoz6s6ban ez mivel j6ma. Es akkor addig nyilvin nem hajtom v6gre ezt a
hatirozatot. olyan szempontb6l, hogy nem mondok neki fixet, tehit addig nem m6dositjuk a

szerzoddsdt. Akkor december 31-ig 6n ezt lezongor6zom 6s akkor visszajelz6st adok a testiiletnek. Ha
nem. akkor nem m6dositom, hanem akkorjanudr l-vel marad 6s visszavonja a test0let a hatirozatet.

Sirakv Attila DolsAmester: Javaslom a sz6ban for96 napirendi pontban a hatirozati javaslat

elfogadiis6t. Amennyiben a K6pviselo-testUlet egyet 6rt vele, akkor k6rem, kdzfe lnytjt6ssal j elezni

Cserviils\' i Zolt6n Bamab6s k6pviselo: Vdrjil. Hatirozat. Melyiket?

Sirakv Atlila oolsdrmester: A belso ellenor. aki eddig volt. illetve azt, hogy 20 000-rot 30 000-re lesz

m6dositva, amit a Jegyz6 Asszony elmondott 6s amennyiben viltoz6s merillne fel, akkor vissza tudjuk
vonni a haterozatot. De azt is el szeretndm mondani. hogy nem kdtelezo mindenkinek igennel, nemmel

szavaz ni, tart6zkodni, b6rmit lehet.

dr. Hetzmann Szahina Szilvia ieqr zo Csinalhatjuk azt is. hogv bontottan teszi fel szavaz6sra

PolgArmester Ur a hat6rozati javaslatot

Sirakr Attila lcinrester: En rig-v gondolom, hogy ennek nincs drtelme

Cserv6lsyi Zoltiin Bamab6s kdpviselo: En hiszek a Jegyz6 Asszonynak

ilak Attila ester Ugy gondolom, hogy egy6rtelmi.ien elmondta a Jegyz6 Asszony, hogy

milyen lehetosd
hogy a Tisztelt

g uan. En e tekintetben kdrtem a hatirozati javasiat elibgad6s6t. K6rdem m6gegyszer'

Kepvisel6-testiilet a hat6rozati javaslatot elfogadja-e vagy sem. Amennyiben igen.

akkor kdzt'eltartdssal kdrem jeleznr.

A k6pviselo-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis ndlkiil - az alibbi

haterozatot alkotta

Cserhitszentiv6n Kti 6nkorminvzatr K6DYisel6-testiilet6nek
{5i2021. (xr.10.) iinkorminvzati hatirozatx

Cserhfuszentiv6n Ktizs6g 6nkorm Snyz'ttz 2021-202;1. 6vi strat6giai bels6

ellen6rz6si terv6nek

Kabics Jhnosnd kdpviselci: Koszonjiik.
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6s 2022.6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogadis:irrll, valamint a bels6

ellen5r dij:inak m6dositisir{il

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiilete a M6traszblosi
K0ztjs Onkormiinyzati Hivatal jegyz6j6nek el6terjesa6s6ben megtiirgyalta a

,,Javaslat Cserhdtszentivdn Kozslg Onkornunyzata 2021-2021. ivi
straldgiai belsd ellendr:dsi tervinek is 2022. dvi belsti ellendrzisi terv,inek

elfugadasdra, valamint a belsd ellendr dijdnak mddosititsdra" cimii
el6terjesztdst 6s az alSbbi ddnt6st hoaa:

1. Cserhritszentiv6n K<izs6gOnkormenyzataKdpviselo-testiilete a

hat rozat 1. melldkletdben foglalt tartalommal eltbgadja az onkorm6nyzat
2021-2024.6vi stratdgiai belso ellenorz6si tervet.6s a haterozat l. mell6klete
szerint j6vrihagyja.

2. Cserh6tszentiv6nKdzs6gOnkorminyzataK6pviselo-testiiletea
haterozat 2. mell6kletdben foglalt tartalommal elfogadja az onkormenyzat
2022. Evre vonatkoz6 belso ellen5rz6si terv6t. ds a hat tozat 2. melldklete
szerint j6vrihagyja.

3. Cserhritszentiv6n KrizsdgOnkorm5nyzataKdpvisel6-testiiletea
belsoellenorzdsi feladatok v5llalkozisi form6ban tdrt6no ell6tiiset a

PERILIUIvI IKO Bt-vel (2660 Balassagyarmat. Vdrdsmaq, utca 3.)
hat6rozatlan idore kotdtt szerzod6s drtelmdben a 2022. 6v vonatkozis6ban is

t6mogatja, ds a v6llalkoz6i dij m6dosftris5vat egyet6rt.
Cserhitszentivin .Kdzsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete felk6ri a

Miitraszol6si Kclzris OnkormSnyzati Hivatal jeg)zojdt. hog-v a vrillalkoz6i dij
megfizetdsdhez sziiksdges 30.000 FVh6 hozzrijrirulis lr{ritraszolosi K<izos
Onkormiinyzati Hivatal ll74l02,l-15809386 sz6mri kdlts6gvetdsi sz6m lijrira
tort6n6 6tutal6sa irdnt minden h6nap 5. napjSig intdzkedjen.

Hat6rido: drtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jeg-,-zo

M:ltraszolosi Krizcls dnkormlnyzati Hivatal penziigl,i iigyintdzoje

Cserh6tszentiv6n Ktizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testi.ilete a

dij hozzrij6rukisanak osszegdt a 2022. 6vi kolts6.evetds6bol

4.

v6llalkozoi
biztosftj a.

Sirakv Aftila

5. Cserhritszentiv6n Kdzsdg Onkormdnyzata K6pviselo{estiilete
felk6ri a Mitrasz6losi Kdzos Onkormanl zati Hivatal jegyzoj6t, hogy a
Cserh6tszentiven Kdzsdg 6nkormdnvzata Kdpviselo-testiilete dtjntds6rol
tiij6koaassa a PERILIUM IKO Bt. kdpviseloj6t. es a tovdbbi sztiks6ges
intdzked6seket tegve meg, a 2022. 6vi kOltsdgvetds tervezdsekor a hatirozat
3. pontjiinak megfeleloen tortdn6 tervezdsrol gondoskodjon.

Hatdrido: drtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

polqirmester: A kdvetkezo napirendi pont tSrgal6s6ra ziirt iil6st rendelek el

I l. Naoirend

Javaslat villamosenergia korszenisitdsi ajrinlat elfogad6siira
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Tdrglaldsi rtsz a:art iilisr[il kdsz lt jegltzdk\nlv rdszldt kipezi.

A kdpvisel6-testtlet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil - az alSbbi
hat6rozatot alkotta:

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm:invzata K6pviselS-testiilet6nek
{6/202 f .(XII. 10.) tinkorm6nvzati hatrirozata

Ktizviligitfs iizemeltet6si szerz6d6s m6dositisir6l
(Kiizvihigitis korszeriisit6s)

Cserh6tszentivin K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete
Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkormiinyzata polg6rmester6nek
el5terjesa6s6ben megtiirgyalta a ,,Javaslot Villamosenergia korszeriisitisi
ajdnlat elfogaddsrira " cimri el6terjeszt6st ds az allbbi ddnt6st hozta:

CserhStszentivdn Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a KOZV1L
Elso Magyar Ktizvil6git6si Zrt-vel, mint az OnkormSnyzat kdzvilSgit6s
iizemeltet6jdvel megktitdtt k<izvil6git6s iizemeltet6s6re vonatkoz6
szerzod6st a KOZYIL Elso Magyar Kdzviligitrisi Zrt. 2021. 11.12.
napjrin kelt, a telepiil6s kdzvilagitAsarak 6tfog6 korszertisit6s6re
vonatkoz6 aj6nlat6nak megfeleloen m6dositja.

2. Cserhdtszentivdn Krizsdg 6nkonn5nyzata K6pviselo-testtilete az ajinlat
drtelm6ben az lizemeltetdsi szerzod6sben meghatSrozott karbantartrisi
koltsdg szolgaltalesi dijra tdrtdno m6dosit6s6val egyetdrt, akkdnt, hogy a

szolg6ltatisi dij mag6ban fbgtalja a kcizviligitris korszeriisitdsdnek
teljeskorii int6z6sdt 6s kdlts6gvisel6s6t az iizemeltet6 r6sz6rol.

3. Cserh6tszentiv6n Krizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete
f-elhatalmazza a Polgirmesrert. hogy a KOZVIL EIs6 Magyar
Ktizvilagitisi Zrt-vel. mint az Onkormdnl'zat ktizviligitris
iizemeltetojdvel megkottitt kdzvil6gitis iizemeltet6sdre vonatkoz6

szerz6d6st a hatdrozat l-2. pontj5nak, valamint M adolt aj5nlatnak

megfeleloen m6dositsa.

Hat6rido: 6rtelem szerint
Felelos: Siraky Attila polgermester

4. Cserh6tszentivrin K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete villalja.
hogy a havi brutt6 92 68,1 Ft osszegben meghaterozott szolgaltatiisi dijat
180 h6nap (15 6v) szerzoddses futamid6re az adott 6vi ktiltsdgvet6sei

terhdre biztositja.

Hat6rid6: drtelem szerint
Felel6s: Siraky Attila polgirmester

5. Cserhdtszentivrin Kdzseg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felkdri a

Mdtraszol6si Kdztis Onkorminyzati Hivatal jegyzoj6t 6s pdnziigyi

iigyint6zojdt, hogy a Cserhiitszent iviin Kozs6g Onkorm{Lnyzata

K6pviselo-testiilete ddntes6nek vdgrehajtisa 6rdek6ben a sziiksdges

,. . intezked6seket tegye meg, toviibb6 a 2022. evi koltsdgvetds tervezdsekor

a hatiirozatnak megl'eleloen tondno tervezdsrol gondoskodjon.



Sirakv Attila
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Hatiri : drtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz5

- 

Mitrurr6l6si Ktiztis Onkorminyzati Hivatal p6nziigyi iigyint6z6

olsirmester: Me96llapitom, hogy Cserhiitszentivrin Kozs6g 0nkorminyzata K6pvisel5-D

testiilete a nyilt iil6s6t fol),tatja.

12. Naoirend

Javaslat k<jzirti kOzlekeddsi korliitoz6 tibla elhelyezdsere

Sirakv Attila oole6rmester: Enol miir tdbb alkalomrnal besz6lttink. eloterjeszt6st megkaptStok (10.

nnek, remdlem a

urkolatot kaptak,
obb teherbiresra

mell6klet). Vannak dnkormin"vzati utaink, amik folyamatosan megirjulnali' h6la lste

kozeljtiv6ben is igy lesz. De ezek az utak nem mostanin 6pitdsiiek, 6ltal6ban fix tj b

az alapjuk. mint ti is tudjatok, nem olyan, hogy esetleg l0 t vagy att6l nagy

mindennapos haszn6latra alkalmas lenne- igy tiinkre fognak menni, ez6rt a javaslatban az 6Il, azokra

az utakra elsosorban amelyek mir felirjitasra keriiltek. iller,*e aktuilis lenne 5 t sirlykorlitozl st jelzo

t6bl6t kihelyezni. illewe ..kiveve engeddllyel''. Jegyzo Asszony t5jdkoaatott engem, hogy amennyiben

a -.kiv6ve engeddllyel" tdbla sztiksdges. ahhoz dnkormAn-,-zati rendeletet kell alkotni. Ezek az utak

mint l6tt6tok az eloterjesadsben - a mlr elk6sziilt Rrik6czi, illewe a Vtjrdsmarty is el fog k6sziilni

tavasszal. ha a J6 Isten is megengedi. hiszen a t6mogat6si 6sszegtnk meg van 16. Ezeket az utakat
szeretndnk elsosorban levddeni.

A polgarmester k6rte a k6rd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok rdsz6rol k6rdds nem volt.

A polgrlrmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Cserv0leyi Zolt6n Barnaliis kdpvise16: Erdekes.

Baros Erzs6bet k6pviselo: Merlho gy? Most mi6rt mondod?

Cservolgvi Zolt6n Barnabds kdpviselo: Megkapjdk az engeddly. a kuk6sok, a Katasztr6favddelem?
nekik kiildn meg kell kiildeni az enged6ly vagy kemi fogjrik? Epit6anyag-szrillit6? Mondjuk az dn
v6llalkozfsom ott van, korl6tozv a lesz ezzel a tevekenys6gem? Vag-!" 6n kaphatok engeddly az Sltalam
elvdgzett g6pj6rmiivek javftiis6hoz?

Siraky Attila pols6rmester: En ug-,- gondolom. hogy ha ..kivdve dnkormSnyzati enged6llyel'', akkor
engeddlyt k6rhetsz 16.

Cservd,lgyi Zoltiin Barnabiis kdpviselo: Nekem a r6gi telephell,emen volt ilyen, ott is ki volt rakva egy
t6bla, En kaptam az cjnkorm6nyzatt6l egy ilyet. hogl'a vdllalkoziisomhoz kell ez az enged6ly, hogy az
dltalam elvdgzett gdpjrinn rivekkel behajthatok.

Siraky Attila polq6rmester: Van esv rdllalkozdsod. tevekenvsdged- mihen az a darabszSm. elore
l6that6lag, ami az 5 t feletti gdpjrirmii javitrlsit jelenti.

Cservrilsvi Zolt6n Barnabris kdpvisel6: Evi szintet mondjak? t0-20 db, nem t6tel. csak hogy ha oda
valakijdn 6s akkor ott megijed. akkor fel tudnak hivni engem 6s akkor mondom. hogy gyere be, mert
nekem van hozz6 enged6lyem. Ilyenre gondoltam. hogv kaphatok-e.

Sirakv Attila polg6rmestcr: Szeri ntem ez jdrhat6 [lt
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Cservolevi Zolt6n Bamab6s kdpviselS: A mezogazdasiigi villalkoz6k. a Schmidt Gabidk. merr
gondolom nekik is kell a traktorral bemenni oda, takarmSnyt vinni. meft azok azdrt nem 5 t tdmegiiek.
Ha esetleg ok is 6lnek ilyennel?

Sirakr Attila oolgArmester: Ugy gondolom, hogy megkapja az enged6llt. De aa is rigy gondolom,
hogy az sem egy j6rhat6 dolog. hogy pl. van olyan gdpjrirmii, aml bejelentett telephelllel nem
rendelkezik Cserh6tszentivdnon- telephel),e van neki annak ellendre, kamion mdretben. tehitt 22 I
teherbiriisri 6s riiadisul rakottan minden egyes nap itt parkol 6s m6g parkolisi enged6lyt sem kir a
viillalkoziis. illetve ez folyamatosan tdnkre teszi az utunkat. De ha az a cdl. hogl,tdnkre menjenek az
utaink akkor, ha ez a testtilet ddntdse.6n ennek is. Csak akkor nem szeretn6k visszhangokat, hogv nem
teffiink meg semmit.

Cservdlsyi Zoltfn Barnabiis k6pvise16: O is kerhet ilven enged6ly?

SirakV Attila pol g6rmester: Term6szetesen

Nem drthetS, hogy ki mit mond.

Kabrics Jinosnd kepvise16: Ha o is kdrh et, akkor tbl6sleges

Bal6s Istvin AndrSs alpols6mester: Rendszert nem lehet ebb6l . hogv minden nap ott parkoljon.

Cservolsvi 7,oltin Bamabis kdpvise16: Amott m6r van kirakva. nem?

KaEics Jiinosnd kepvise16: Alkalmi

Sjfafr \n ila polgdrmester: fn [rgy gondolom, minden hdztartiis dleteben Cserh6tszentiv6n
tekintetdben is jelentds m6rt6kben vannak olvanok, amikor a tiizifiijrit be szeretn6 sz6.llitani.
termdszetesen ez megy engeddllyel, de 6n rigy gondolom, hogy ha folyik egy dpitkez6s 6s kisd
Vdrosmaft]* utca, amit most szeretndnk, 100 o/o-ban tdnkre Ietdk azzal, hogy 20 t-s aut6k jrirtak be. Az
ttnak nyoma sincs. Teh6t 6n tgy gondolom. hogy ezt az €pitkez€st meg lehet oldani tiiz6prol kisebb
g6pj6rmii kisz6llit6s5val is.

Baros Erzsdbet kdpvisel6: Es akkor az utjaink megmaradnak.

Csendlgvi Zo It6n Bamabiis kdnviselo Hrit igen. nagyon meg kellene tartani. Vdgiil is egyet kell
kiraknunk

dr. Hetzmann Szabina Szilvia iegyzo: Megpr6briljuk a rendeletet rigy dsszerakni. hogy ezeke a helyi
vonatkoz6sokra.

Cservolevi Zoltiin Bamabrls kdpvisel6: H6ny triblit? Egyet kell kirakni csak a Vdrosmartyra.

Sirakv Atti la oolsirmester Yan az 1db is. A Hunyadira fel l. Egy jelz5tribla 2 db irtra nem

vonatkozhat a KRESZ szerint

Baros Erzs6bet Igen. mert az egy'ik az egyik rlt- a miisik a mrisikvl

Cservolgyi Zo ItSn Barnabiis k6pvisel6: Es akkor v5rjril, mert m5r a R6k6czin m6r van itt a hidon egy.

Egy 5 t-s.

Sirairv_ Attila pols6rmester: igy van, eddig is volt

Cservolsvi Zolt6n Ba kdoviselo: Akkor dn mmabhs
forduljak, hogy 6n szeretn6k egy ilyen engeddll't

ajd lehet. hogy akkor Jeg1"z6 Asszonyhoz kell
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rendelet j6nne janu6rban ds ezt kdvetoen kertilndnek kihelyezdsre a t6bl6k. Teh6t addig nyilv6n nem.

ezt beszaltiik. Csak van igen-v ri. hogy legyen ilyen korlStoz's ds ennek megf-eleloen kidolgozva a

rendeletben az engeddlyezdsnek az elj6r{sa.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia ieeyzo: Hdt az van a hattrrozati javaslatban. hogy erre vonatkoz6an a

Cservolqvi Zoltiin Bamab6s k6pvisel6: Es ha nem tartjak be, akkor mi van?

Anila e Birslgr

A kdpviselok r6szdrol egy6b 6szrev6tel. hozzaszo[6s nem hangzott el.

A polgSrmester a napirendi pontot szavaz6sra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lktil - az alibbi
haterozatot alkotta:

Cserhitszentiv:in Kiizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6- tcsttilet6nck
17l2021.(XIt.l0.) tinkormiinvzati hatrrozata

Ktizriti ktizleked6si korlitoz6 tibla elhelvez6s616l

Cserhitszentivdni Kozs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g dnkorm6nyzata polg6rmester6nek
elote{esads6ben megtSrgyalta a,,.lnaslat kijztiti kdzlekedisi korlittozrj tdbla
elhelyezisire" cimii eloterjesztdst ds az aLibbi dtjntdst hoaa:

Cserhitszentivdn K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a

Cserhitszentiv6n. Rek6czi utca, Hunyadi utca ds V6rdsmarty utca
forgalmi rendjdt megv6ltoaatja, €s azon az 5 tonna dssztomeget

meghalad6 j6rmtvek behajt6sSt korl tozzu kiv6ve enged6llyel
megiel6l6ssel.

2. CserhStszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nvzata Kdpviselo-testiilete
felhatalrnazza a Polg6rmestert. hogy a korl6toz6st jelzo k<izleked6si

t6bl6k kihelyezdsdrol 6s az azt megel6zo int6zkeddsek megtdtel€rol
gondoskodjon.

Hatirido: 6rtelem szerint
Felelos: Siraky Atti la polgirmester

3. Cserh5tszentiv5n Ktizsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete t'elkdri a
Mritraszcilosi K6zds Onkorminy'zati Hivatal jegyzoj6t. hogy az

enged6llyel tdrtdno behajras lbltdteleinek kidolgoz,sdt kdszitse el6,6s a
Kdpvise16-testiilet soron kovetkezo iilds6n tdrtdn6 elotedesa6s6r6l
gondoskodjon.

Hat6rid6: ertelem szerint
Felelos: dr. Hetzmam Szabina Szilvia.jegyzo

4.Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormdnyzata K6pviseio-testtilete a

korliitoz5st jelzo k6zleked6si t6blik valamint a kihelvezds k6lts6g6t a

2022. 6vi koltsdgvetdse terhdre biaositja.



2i

5. Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilete felk6ri a

M6trasz6l6si Krizos Onkormrinyzati Hivatal jegyzoj6t 6s p6nziigyi
iigyintdzoj6t. hogy a Cserhdtszentivln Kdzs6g Onkorm6nyzara
Kdpviselo-testiilete ddntds6nek vdgrehajtisa 6rdek6ben a sziiksdges
intdzked6seket tegye meg, toviibbii a 2022. 6vi kolts6gvet6s tervez6sekor
a hat6rozatnak megfeleloen tort6no tenez6sr6l gondoskodjon.

Hatdrid6: drtelem szerint
Felel6s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

Miltraszol6si Kdzris Onkorminyzati Hivatal pdnziigyi iigyint6zo

13. Napirend

Egyebek

Sirakv Attila Dolgermester A Tisztelt K6pviselo-testiilet figyelm6t mdg k6rn6m. hogy igazrindib6l
megszavaztuk egy napirendi pontnak a felv6tel6t. amelyben szerepel a kivitelez6 kivilasa6sa a
kdnyvtriri karbantart5si, k<inyvt6ri raktar tekintet6ben. (11, mell6klet | (Erdemi kifejrese a ker iilds
kozd tt i fontosab b e se minl;ekr (il s z 61 6 j e I e nti s ni l)

A polgrfu'mester k6rte a k6rd6seket a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k riszdrol kdrd6s nem volt.

A polgrirmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kepvise[6k rdsz6rol dszrevdtel, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazasra tette fel.

A kdpv iseto-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis ndlkiil az al|bbi
hatarozatot alkotta:

Cserhftszentivin Ktizs6s 6nkorminyzata K6ovisel6-testiilet6nek
;18/202 l.(XlI. 10.) tinkorminYzati hatirozata

Ktinyvtir 6s kiinyvt6r- raktrir (3066 CserhitszentiYin, Kossuth utca 31.)
bels6 fehijitdsi munkilatai elv6gz6s6hez kivitelez6 kivilasztisinak

j6vihag-visi16l

Cserh6tszentiv6n K6zseg 6nkormdnyzata Kepviselo-testiilete

Cserhitszentiv6n Kdzsdg Onkormdnyzata Polgarmestere sz6beli

eloterjesztds6ben megterg-valta a ,,Javaslot a Ki)nyvtdr ts kiinwtct-raktdr
(3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth utca 31.) belsd fel jitdsi munktilatai

elvig:dsdhe: kivitelezti kivalasztasdnak jovdhag,dsar6l " cfmri el6terjesa6st

6s az alibbi ddntdst hozta:

L Cserhitszentiviin Kdzsdg onkorm6nyzata polgrrmestere a Kdnyvtar 6s

kdn1.vt6r-raktdr bels6 felirjit6si munkilatai elvegzds6vel a legalacsonyabb

brutt6 6raj6nlatot ad6 Deik Lajos e.v. (3053 Kozrird. Petofi tt 22.)

ajlnlatht fogadta el. brutt6 760 000 Ft dsszegben. melyet

Cserh6tszentiv5n Kdzsdg Onkormrinyzata hat6rozat6Y al j6v5hagy.
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2. Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviselotestiilete az l.
pontban jeldlt kdltsdg sajet fonSs 6sszeg6t a 2021 . 6vi kdlts6gvet6s6nek a

telepiil6si onkorm6nyzatok kultur6lis feladatainak temogatiisa

elSirenyzata terhdre biztositja.

3. Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete j6v6hagyja

a polgirmester 6ltal a Mtivelod6si H:iz belso fehijitSs munkilataira

vonatkoz6 kivitelez6i szerz6d6s megktit6sdt.

4. Cserh6tszentivrin Kdzsdg Onkorm6n;-zata K6pvisel6-testiilete t'elkdri a

Mritrasz6losi Kcizrjs 6nkormSnyzati Hivatal jegyzoj6t 6s pdnztigyi

i.igyint6z6jet. hog-"-' a Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata

K6pviselo-testtilete ddnt6s6nek vdgrehajt6sa drdek6ben a sziiks6ges

intdzked6seket tegye meg.

Hatarido: eftelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

Miitraszolosi Kdzds Onkormrinyzati Hivatal p6nziigyi iigyint6z6

Sirakv Attila polgarmester: Annyit szeretndk m6g a Jegyzo Asszon-"-nak egyebekben elmondani. hogy
nem tudom, hogy tal5lkozott-e azzal. hogy a Szupergyors internet ez egy p5r telepiil6st 6rint -
P6szt6. illetve taliin Gariibot nem lSttam, de a ttibbi telepiildst itt igen. lehet hogy csak lemaradt
valami6rt a kdr e-mailbol. 6s 5k szeretndnek mindl siirg6sebben egy szakhat6sigi v6lem6nyt k6mi.
Nem tudom, hogy ezzel az e-maillel Jegyzo Asszony taldlkozott-e vagy sem.

!r. lletzmann Szabina Szilvia iee-vzo: Szerintem igen. azok m5r rnindenkire jtittek. Valakinek miir
koribban ki lett adva, de ezek mostjdnnek folyamatiiban

Tdbb napirend nem volt- egy6b kdrdis. 6szrev6tel nem hangzott el, a polg5rmester megktiszdnte a

r6szv6telt 6s az iildst bezirta.

kmI-.

Si tt1)
,'\^ ilLg -"---o.,-,-- \:2.*1\t.

dr. Hetzmann Szabina Szitvi{
jegyzdpolgrirmester

Hat6rido: ertelem szerint
Felel6s: Sirakl Attila polgirmester
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Cserhitszentiyin Ktizs69 Onkormf nyzata polg{rmester6t6l

MEGHiy6

Magyarorsz6g helyi tinkormrinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi clxxxlx. tcirv6ny 45. g-6ban 6s
cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpviseld-testiilet6nek 512021. (N.26.) dnkorm6nyzati
rendeletdnek 7. $-ban foglaltak alapj6n Cserhritszentiv6n K<izsdg 0nkormdnyzata Kdpvisel6-
testiilet6nek tilds6t

2021. december 10. naDi6n (D€nteken) 14.00 6r{ra

6sszehfvom.

Az iilds helye: cserhdtszentivin Kultirrh62 kisterme (3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 31.)

l. Jelent6s a k6t 0lds kdzdtti fontosabb esem6nvekr6l
Eloterieszto: Siraky Attila polgirmester

2. Jelentds a lejirt hat6ridejii hat:irozarok v6grehait6srr6l
Eloterieszt<!: S iraky Attila polgiirmester

3. Jelentds Struh6zott hatiskdrben meghozott ddnt6sekrol
El6terjeszto: Siraky Attila polgirmester

4. Javaslat az rinkorm1nyzat 2021. k0lts6gvetds6nek januSr - okt6ber h6napokban teljesitett
bev6teleir5l 6s kiad6sair6l k6sziilt Uj6koztat6 elfogad6sara
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat Cserhitszentiv6n Krizs6g Onkomr6nyzata Kdpviselo-testiiletdnek az Onkormdnr zet
202J. dvi kdlts6gvetdsdrol sz6l6 412021. (t11.12.) cinkorm6n)'zati rendelete m6dositiisiira
Eloterieszto: Sirak y Attila polgirmester

6. Javaslat Cserh5tszentiv6n Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testtilet6nek a p6nzbeli es
termdszetbeni szociiilis elliit6sokr6l sz616 .../2021. (XII....) onkorrn6nyzati rendelet
elfogadiis6ra
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek a telepiildskdp
v6delm6rol sz616 5/20 18. (V1.05.) dnkormanyzati rendelete m6dositrlsSra

)

1

Eloteriesao: Siraky Attila polgriLrmester

8. Javaslat a N6gr6d Megyei Korminyhivatal NO/TF Ol 141-812021 . szimri javaslatt6tel
(k6zmfivel6d6si tiirgyf rendeletek 6tfog6 felillvizsg6l ata 202lt.6vben) elfogad6srira
Eloteriesa6: Siraky Attila polgiirmester

9. Javaslat a forill6sri polgiirmester 2021. 6vi szabads6g-titemez6se m6dosit6s6nak elfogad5s6ra
y Attila polg6rmesterEl6terieszto: Sirak

\- Nanirendi iavaslat a K6pr isel<i-testii let nr il.r dnos iil6sdre:

3066 Cserh6tszentivan, Kossuth utca l
telefon:321468-485

e-mail : titkarsag@matraszolos.hu



10. Javaslat Cserhiitszentiviin Kozs6g Onkormrinyzata 2021-2024. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si
terv6nek 6s 2022. ivi bels5 ellenorz6si ten6nek elfogad6s6ra. valamint a belso ellen6r dij6nak
m6dosit6s6ra
Eloterjesao: Siraky Attila polgSrmester

I l. Javasiat r.illarnosenergia korszerlisit6si ajrinlat ellogadris6ra
Elotelieszto: Siraky Atti la polg6rmester

12. Javaslat kdzfti kdzleked6si korliitoz6 tiibla elhelyezds6re
Eloterieszto: S irak)- Atti la pol g6rmester

l3.Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kdzemiikdd6s6re felt6tlen szdmitok.

Cserh6tszentivin, 2021 . november 29.
6$
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d/_
Siraky Attila
polgdrmester



JELENLETI iV

Cserhiitszentiv6n K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pviselcj-testtilet6nek
2021 . december 10. napj6n megtartott til6sdrol
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Siraky Attila polg6rmester

Balas Istvrin Andr6s alpolgrirmester

Baros Erzs6bet k6pviselo

Cservdlgyi Zolt6n Barnab6s kdpviselo

Kabdcs Jiinosn6 k6pvisel6

Tanricskozisi joseal meehivottak

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo

KissndGy6riOrsolya jegyzdkrinywezetS

Lakoss6g k6r6b6l megjelent:
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C s erh dts zentiv dn Kd zs dg 0 nkormtinyzata
Polgdrmestere

Sz{matCSEtN,a 312021

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

El6terjeszt6s t:irgya: Jelent6s k6t iil6s ktiztitti fontosabb esem6nyekr6l
(1. el6terjeszt6s)

El6terj eszt6:
El6ad6:

Sirakv Attila
Sirakv Attila

polg6rmester
ester

Mell6klet: Eloterjesztds
Hatfuozati javaslat

Dtint6si avaslat: Hat6rozat

1



Cserhritszentivin Ktizs6g Onkorm:inyzata
K6pvisel6-testiilete

Helyben

Tisztelt K6pvise16-testiilet!

A 2021. okt6ber 20-i Kdpviselo-testiileti ii16s ut6ni legfontosabb esem6nyekr6l, illetve

munkimr6l s2616 jelent6semet sz6beli eloterjesztds form6jriban teszem meg.

K6rem a K6pvisel6{estiiletet. hogy jelent6semet elfogadni sziveskedjen!

Cserh6tszentiv6n, 2021. november 29.

l-
!

ester

Hat:irozati iavaslat:

Cserh6tszentiviin Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Cserhritszentivim Kdzsdg
Onkorm6nyzata Polg6mestere sz6beli el6terjeszt6sdben megt6rgyalta a ,,Jelentis kdt iilds
kazdtti fontosabb esemdnyekrdl" cimri eloterjesztdst 6s az aliibbi dcjntdst hozta:

Cserh5tszentivrin Kozsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete Cserh6tszentiv6n Kdzs6g
Onkorm6nyzata Polg6rmester6nek 2021 . okt6ber 20-i Kdpviselo{estiileti til6s utiini fontosabb
esem6nyekr6l 6s munkdj616l s2616 jelentds6t elfogadja.

l,6ttz:
'cs a)
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C serhdts zentivdn Kdzsdg Onkormdnyzata
Polgdrmestere

Sz6ma: CSEPerJD\zt

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

El6terjeszt6s t:lrgya: Jelent6s a lej6rt hatSridejii hat6rozatok

El6terjeszt5:
rehaj t6s:i16l (2. e16terj eszt6s)

Attila esterI

El6ad6: Siraky Atti la polg6rmester
dr. Hetzmann Szabina Szilvia j

Mell6klet: El6terj eszt6s

Hatdrozati avaslatj
Diint6si javaslat: Hatdrozat

I



Cserhitszentivrin Kiizs6g Onkorm6nl'zata
K6pviselS-testiilete

Helyben

Tisztelt K6pviscl6-tcstiilct!

A Polg6rmester ket iil6s kdzdtti fontosabb esem6nyekr6l sz6l6 jelent6s6t kdvetoen a lej6rt
hatriridejri hatarozatok v6grehajt6siir6l sz616 napirend keret6ben az akibbi jelentdst terjesztem a
K6pviselo-testiilet el6.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

A K6pviselo+estiilet 2021 . szeptember I 5-6n 6s 2020. okt6ber 20-iin megtartott rendes iil6s6n
hozott lej6rt hatiiridejii hatiirozatok v6grehajtiisa:

31/2021.(X.15.) I Kelet-)l6grdd Hulladdkgazddlkoddsi Tdrsulits Tdrsuldsi
Megdllapoddsdnak 8. szdm mddos itdsdnak elfogaddsu
A megbizott jegyzo hatririd6ben tej6koaatta a d6nt6sr6l a Kelet-N6gr6d T6rs6gi
Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s Munkaszervezet6t. Siraky Attila polgdrmester a m6dositott
Tarsul6si Megrillapodrist aliiirta.

3512021.(X.20.),, A lakossdg rdszdre kardcsonyi csomag biztositdsa "
A polg6rmester a sztiksdges int6zkeddseket megtette. A jegyzo ds a pdnztgyi iigyint6z6 a
sziiksdges int6zkeddseket megtette.

36 12021.(X.20.) ., A m i ku I d s c s o mag b iz t o s I t ds a "
A polgiirmester, a jegyzo ds a pdnztigyi iigyint6zr! a sztiksdges intdzked6seket megtette.

3712021.(X.20.) ,, KAztiszNise16 dv vdgi jutalmazasa"
A polg6rmester. a jegyzo 6s a p6nziigyi iigyint6zo a sztiksdges int6zked6seket megtette.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

s a
r

Cserh6tszentiv6 n, 2021. november 29.

polg:irmes

)

3212021.(lx.l5.) A Keler-N1grdd Hulladlkgazddlkoddsi Tdrsulds Tdrsuldsi
Me gcillapoddsdnak 9. szdm mddos itasdnak e lfogaddsa
A megbizott jegyzo hatriridoben t6j6koztatta a dcint6srol a Kelet-N6grdd Tdrs6gi
Hullad6kgazd6lkodrisi T6rsulis Munkaszervezetdt. Siraky Attila polgiirmester a m6dositott
T6rsultisi Megrillapodrist aldirta.

Fentiek alapjdn kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-test letet, hoglt oz elfiterjesztist megtdrglolni is
a h at drozat i j avas latot e lfog a d ni szives kedj e n.



Hatirozati iavaslat:

Cserhdtszentivdn K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Cserhiltszentivrin Kdzsdg
Onkormrinyzata Polgrlrmestere el5terjesadsdben megtrirgyalta a ,,Jelentds a tejdrt hatdridejfr
hotdrozatok vdgrehaitdsdr6l " cimri el<iterjesa6st 6s az aliibbi d6nt6st hoaa:

Cserhiitszentiviin K6zsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete Cserhdtszentiv6n K6zs6g
Onkormdnyzata Polgdrmesterdnek lejdrt hatriridej ii hatdrozatok vdgrehajtrisfu6l sz6l6jelentdsdt
elfogadja.

L{tta:
O-;.io!

)

jegy,i6
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dr. Fldtimann Szabina Szilvia
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C serhdts zentivdn Kd zsdg Onkormdnyzata
Polgdrmestere

Szdma: CSE/.4."t-A 12021

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

E,l6terjeszt6s t6rgya: Jelent6s ftrthhzott hatiskiirben meghozott
diint6sek16l 3. el6terieszt6s )

El6terjeszt6:
El6ad6:

a ester

Siraky Attila polg6rmester
dr. Hetzmann Szabina Szilvia

Mell6klet: Ekiterj eszt6s

Titbl(nat
Hat6rozati javaslat

Dtint6si avaslat: Hatdrozat

1,
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Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorm:inyzata
K6pvisel6-testiilete

Helr,ben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Cserhiitszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel<i+estiilet6nek a telepiil6si trimogat6sokr6l,

a szemdlyes gondoskodiist nyijt6 szoci6lis 6s gyermekj6leti ell6trisokr6l sz6l6 412016.

(Vill.29.) Onkormrinyzati rendelete (a tovdbbiakban: Onkorm6nyzati rendelet) 4. $ (l)
bekezdds6ben kapott felhatalmaziis alapj:in szoci6lis tigyekben iitruh6zott hatAskdrben 2021.

okt6ber l-tol november 30-ig terjedo idoszakban hozott ddnt6sekrol sz6l6 jelentdsemet a

mell6kletben lbglaltak szerint teszem meg.

Mell6kelt t6blizat tiikrdzi, hogy 202i. okt6ber ds november h6napban k6relem elutasitiis6ra,

tov6bbd eljrirris megsziintet6s6re nem kertilt sor.

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet. hogy jelent6semet ellogadni sziveskedjenek

Cserh:itszcntivin. 2021. november 29.

Sira Attila
polg{rmester

Hat[rozati iavaslat:

Cserhiitszentiviin Ktizs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testtlete Cserhdtszentivrin K6zs6g
Onkorm6nyzata Polgdrmestere sz6beli eloterjesztdsdben megtiirgyalta a .,Jelentds ritruhdzott
hataskArben meghozott dt)ntdsekrdl " cimi eloterjesa6st 6s az alitbbi ddnt6st hozta:

Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkormrinyzata Kdpviselo{estiilete Cserh6tszentivdn Kdzsdg
Onkormanyzata Polg6rmester6nek 2021. okt6ber 1-t6l 2021. november 30. napjriig terjed6
id<iszakban hozott dcint6sek<il sz6l6 jelent6sdt a mell6kletnek megfeleloen elfogadja.

Litta:

d..ff"t*,ht*aa*#rsjeryz6 1
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tLm'rJrl,sa
S/o, r-ls riave.trel ar,Jh.zorl .!d bF.1o/orrob.Ie,ekro

2021. oktober 1-t612021. novenrber 30l

Ee6rkezen Megi'llapiri!ok szama
Eltdtls
me8srtin tet6s

Elj:rrt

Rendkivii i lelepiil6si tjmo8atjsr sti yos betegs6g, k6rhezi

Rendkiviili lelep0l6si tiimogat;s: temetdsi
hozzijinrl:sk6nt

Rendkiv0li telepailesi trmogatis: eleml k6r, ldtlenntartdsi 1

Rendkiviili telep0l6si tiimogatls: nevel6sbe vett gyermel

Bendkivtili telepiildsi tdmogatrs: ldeislenesen elhelyezett
gyermek kapcso attartisa
Rendkivolitelept 6ri tlmogatls I v,ran d6s anya

Syermekenek meBtartasiihoz

lskolakezdesi tiimoBat;s

ld6skoriak tlmogatisa

Karicsonyitjnrogatls

Szijl6sitimoBalit5

dsszEsEN

Kiutalt 6sszeg (sreptember h6nap):
Silyos beteEsdt, kdrhSzi kezel6sl

Temet6si hozzd jerulisk6nt:

Elem i kiir, l6tfen ntartisi gondok:

Nevel6sbe vett gyermek kapcsolaitartrsa:
ldeiglenesen elhelyezett gyerrnek kapcsolattartJsa

(rti5tiimogat5s:

skolakezdisi timogatls
d6skoriak tlmogat6sa
Kar:.sonyitdmogatds

SziilesitemoBaUt

20.000,

20.000,

(

I
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C s erhdts zentivdn Kdzsdg Onkormdnyzata
Polgdrmeslere

Szr{ma: CSE/O3 S -A tzozt.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

E16terjeszt6s t6rgya:

El6terjeszt6:
El6ad6:

Mell6klet:

Javaslat az tinkorminyzat 2021. ktilts6gvet6s6nek
januir - okt6ber h6napokban teljesitett bev6teleir6l 6s

kiad6sai16l k6sziilt tij6koztat6 elfogad:isrlra
(4. eltiterjeszt6s)
Siraky Attila polgelmester
Siraky Attila polgdrmester
dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyz6
Eloterj eszt6s
Hat6rozati javaslat

Hatdrozat

1,



Cserhf tszentivdn Kiizs6g 6nkorminyzata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pviselii-testiilet:

cserhiitszentiv6n K6zs6g onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a 412021 . (III. 12.)

6nkorm6nyzati rendelet6vel fbgadta el az orkorminyzat 2021. 6vi kolts6gvet6s6t'

Mint az ismert a kdpviselok el6tt a k6tts6gvet6s teljesit6sdrol sz6l6 tij6koaat6ra vonatkozo

hatiilyos szab|lyozirs 6rtelm6ben 2014. szeptember 30-t6t a fdldves. a hiiromnegyed-6ves

besz6mo16. illetve a koncepci6ra vonatkoz6 el6(rrisok kikertiltek a jogszabrilyb6l, igy az sem az

elkdszit6s hat6ridej6re. sem a Kdpviselo-testiilet eld tdrtdno beterjesads6re vonatkoz6an nem

tar t^lmaz el o ir6sokat.

A v6ltoz6st6l liiggetleniil a korribbi gyakorlatnak megfbleloen dsszedllitottuk azt. 6,s az

Onkorm6nyzat 2021. €yi kcilts6gvet6sdr6l sz6lo 412021. (1II.12.) dnkormrinyzati rendelet6nek

1-10 h6napban tdrtdnt teljesit6s6rol sz6l6 tej6koztat6t az ismert szerkezetben terj esztj tik be a

K6pvisel6-testi.ilet el6 (l6sd: hatrirozati javaslat mell6klete).

Tisztelt K6pvise16-testiilet!

A202l.6vi krilts6gvetds i -10 havi vdgrehajtrisrit a kor6bbi 6vek gazd6lkod6siit is alapvetoen

meghataroz6 tdrekv6sek jellemezlek, azaz a feladatellitris a rendelkezdsre iil16 fornisokhoz 6s

kapacit6sokhoz igazitoftan tort6nt. Az el6zo dvekben kialakitott, ds ebben az 6vben is

aikalmazott megfontolt, takardkos 6s folyamatosan kontroll6lt gazd6lkodds biztositotta a

teleptil6s konszolid6lt k<ilts6gvet6sdnek egyensilyrit. illetve a kitrizcitt feladatok megval6sit6sa
mellett az Onkorm nyzat pdnzigyi 6s likviditdsi stabilites6nak fenntart6siit. A legyelmezett 6s

m6rt6ktart6 gazdrilkod6s k<ivetkez6ben kiiLlso forrrisok bevon6sa n6lktl is biztositott volt a

leladatok tervezett iitemri megvalosit6sa mellett az Onkormdnyzat fblyamatos likvidit6sa a

beszrimolrisi idoszakban. Ez annak ismeretdben kiilcinosen pozitivk6nt 6rt6kelend6. hogy 2021-
ben is n<ivekedett az dnkormdnyzattal szemben lbn6selvon6skdnt drvdnyesitett dsszeg.

Kiad6si oldalon toviibbra is az elmrilt 6vben kialakitott. ds pdnztigyi szempontb6l eredmdnyesen
miikddtetett rendszert tartottuk fenn. azaz a k<itelezettsdgvrillalds ds pdnziigyi kifizet6sek
lolyamatos vezet6i kontroll mellett trirtdntek.

A Rendeletben kitiizdtt cdloknak megl'eleloen a besz6moliisi idoszakban kihaszn6ltunk minden
olyan prilyazati lehet6sdget, amel.vek eldrhet<ivd viitak az dnkorm6nyzatok, az dnkormrinyzati
tulajdonban l6v6 gazdasdgi tarsasrigok ds az intdzmdnyek szrirn 6ra. A piiyiuatokhoz sziiks6ges

<iner6t, illetve az elok6szit6shez sziiksdges tbniist az erre ir6nyul6 egyedi ddnt6seknek

megfelel6en vagy a Rendeletben direkt m6don erre a c6lra megtervezett kiad6sokb6l. vagy a

kiil<inbriz6 tartal6kokb6l biaositottuk.

2



A beszdmoliisi id<iszakban az dnkorm6nyzat olyan kedvez6 pdnztigyiJikvididsi helyzetben
volt, amely biztositotta a fizet6si kdtelezetts6gek hatriridriben tdrt6n6 teljesit6s6t, s lehet6v6
tette, hogy a beszrimokisi id<jszakban a gazdrilkodiis foly6szimla-hitel igdnybevdtele n6lktil
t6rtdnjen.

Az 6nkormiinyzati feladatell6trisban az elozo dvhez k6pest jelent6s veltozes nem tdrtdnt.

Az Onkormdnyzat gazd5lkodiisdt tov6bbra is a kincstiiri rendszer keretdben v6geaUk.

A Kincstiir i'el6 a jogszab6ly iiltal determin6lt adatszolgiiltat6si kStelezetts6gtnknek az el6irt
tartalomban ds hatriridoben eleget tettiink, igy a Kincstiir ezzel risszefiiggdsben az
Onkormiinyzattal kapcsolatban szankci6t m6g nem iillapitott meg.

A teljesit6si indexek sz6mitrisakor a 2021. okt6ber 31-6n elfogadott m6dositott eloirinyzathoz
viszonyitottunk.

Tisztelt K6pvisel6-testiilct!

Fentiek drtelmiben kdrem, hogy az eldterjesztist megtdrgtalni, ds a ltatdrozati iavaslatot
elfogadni sTives kedjenek !

Cserhdtszentivfn. 2021. nolember 29.
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Cserh6tszentivdn Krizs6g 6nkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete Cserhiitszentivdn K6zs6g

Onkormii'nyzata Polgiirmestere el6terjesadsdben megtArgyalta a ,,Javaslat az dnkormdnyzat

2021. koltsdgvetdsdnek janudr - oh6ber h1napokban teljesireu beviteleirdl ds kiadcisair6l
kdsziilt trijdkoztat(t elfogaddsara" cimri elciterjesa6st 6s az al6bbi ddnt6st hoaa:

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpviselo-testtilete az rinkormiinyzal 2021. evi
kdltsdgvet6s6nek j anu6r - okt6ber h6napokban teljesitett bevdteleir6l 6s kiadrisair6l k6sztilt
(mell6klet szerinti) tAjdkoztat6t tudom6sul veszi.

Hatrirido:
Fele16s:

6rtelem szerint
Siraky Attila polg6mester

L{tta:

drc.\rXt9*ffifsfib
jegyz6

Ina

4

Hatirozati iavaslat:



TdjEkoztat6 a z 6nkormd nyzdt
2027. jonudr-okt6ber h6napokbon teljesitett bevdtelei161 6s kiaddsai16l

Melldklet
C s er h dts : ent iv qn Kdzs i g 0 nkor m dnyz at a Kd pv i s e kj - t e s tiil eft n e k

.../202 l.(Xl I. I 0.) dnkormdryrati hatarozatdhoz

- kdznevelisi f'eladatok

gdpj rirmii ado

BEVETELEK KIADASOK

megnevezis Eredeti
el6i inlzal

Teljesitds megrreveT,it Ercdeti
el6irdnlzol

7'eljesitis

Norm ativdk
I

Szemdlyi iuttatdsok r4 800 000 10 562 926

- miikdddsi 6ltal6nos temogatas 2 150 000 l 567 7889 655 i02 8 096 845

Keszlet beszerzds

iriru ldkok

r 330 000 I t24 091

-szociiilis, gyermekjoldti 8 391 000 7 887,120

ln formatikai szol giiltatiisok

Egy6b kommunikiici6s
szolgiiltatiisok

650 000

124 851

276 153

- gyermeketkeztetdsi feladatok Kttziizemi dijak r 700 0000 0

2 270 000 t 725 200 Karbantartds l
I

398 5500600 00- kulturelis feladatok tiimogatesa

-Miikdddsi celt kv trim ds

kiegeszito tAmogatasok
6,10 0i3 Szakmai tevekenysdget segit6

szolg
1i8 824

Egydb szolgdltat6sok l 100 000 I 664 468

321 549 6fa I 25',7 555 181 169Kozfog lalkozl atottak tiimogatasa I 000 000

Eii 16l 6 737 446

Adok Egydb dologi 400 000 61 837

- kommundlis ado 800 000 69,1 849 EIldtoftak penzbeli juttatdsai 700 000 lu8 _\88

- idegenforgalmiado 100 000 Mrikdddsi cdlti kiadrisok 7.1-5 901 8 74t 7 t'7

Ingatlanok fehijitdsa 9 '125 105

200 000

- p6tldkok

Miikitddsi bevetelek

-tala.jterheldsi dij

4 092.

209 8,14

Elsziimoliisb6l szdrmaz6 bevetelek Finanszirozdsi k iadisok 812 660 834 490

0Mrikoddsi cdl0 iitvett pe.

Osszesen: 16 2-16 r 16 Osszesen:6'7 251 064 26 216 116 37 2t2 22

l 162 265

256.23 % t4t .18. %

L

Felhalmozdsi bev€telek I 000 000 39 269 882

ninanwirozari beretetel I 82S 6ll I b57 S:-l

5



Cserhdtszentivdni Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgdlat 2021. janudr-okt6ber h6napokban
teliesitett ktilts6gvet6si bev6telei 6s kiaddsai feladatonk6nt

KIADASOK

Teljesitts megnetezcs

BEVITELEK

TeljesitdsEredeti
elifirdnvzut

megnevezis Eredeti
el6itdnvz.at

.19 96,+ 000 1.1 689 89 r Szem6lyi jutatAsok

Osszesen

124 l3

567 455

399 642

231 t77

Osszesen

43 0i7 000 26 1t6 299Miikoddsi celf tamogatiis

6 670 000 r 005 378Elozri dvi maradviiny 3 585 507 3 585 507 jrirulekok

700 000 405 8.15miik0desi bevetelek .100 000 296 945

Informatikai szolgdltatdsok

Kdszletbeszerzds

350 000 20'7 065

300 000

800 000

I 100 000

400 000

592 501 j.14 921

6 737 446

Kdziizemi dijak

Egydb mtkoddsi c€ lti kiad6sok

Egyeb Szolgdltat6sok

Egydb dologi

Kikildetesek. rekliim kiaddsok

lLla

Eg1-eb Kommunik6ci6s
szolgiiltatasok

51949 50',7 36 t48 0105:t 949 507 48 512343

67 .00%90.039b

6
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s. v*U^ikl*

C s erhdts zentiv rin Kd a ig 0 nkormdnyzoto
Polgdrmestere

Sz6ma: CSE/33C" - 4 tZozt.

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

Eltiterjeszt6s t:irgya: Javaslat Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkorm{nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek az Onkormrinyzat 2021. 6vi
ktilts6gvet6s6 r 6l sz6l6 4 12021. (m. 1 2.) tinkorm 6 nyzati
rendelete m6dositis6ra (5. el6terjeszt6s)

Elciterjcsztti: Siraky Attila polg6nnester

Siraky Attila polg6rmester
dr. Hetzmann Szab egyzo

Mell6klet: Eloterjeszt6s
Rendelet-tervezet

Dtint6si j Onko rmdnyzati rende let

o6adl

tfi

a

L



Cserh:itszentivrin Kiizs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilete

Helyben

Cserhatszentiv6n Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilete a 412021. (III.12.) <inkorm6nyzati
rendeletdvel (a tovAbbiakban: Onk. rendelet) fogadta el az Onkormrinyzat 20)1. 6vi kdlts6gvet6s6t.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az iilanhiurNt6sr6l sz6lti 201 1 . 6vi cXCV. rdrv6ny 34. g-a (a tovribbiakban: Aht.) alapj6n a
k<iltsdgvet6sben megielen6 bevdtelek 6s kiadiisok m6dositrisar6l, a kiad6si elsilinyzatok k<iz6tti
atcsoportosit{isokr6l a K6pvisel6-testtilet ddnt.
Az Onk. rendelet 9. $-a a polg6rmester szim6ra lehet6v6 tette a helyi <inkormrinyzat bev6teleinek 6s
kiadiisainak m6dositris6t 6s a kiad:isi el6iriinyzatok kdzdtti 6tcsoportosit6st.

Ahelyi dnkormrinyzati kdlts6gvet6si szerv bevdteli etoiriinyzatai 6s kiad6si el6irriLnyzatai a Korm6ny
rendeletdben meghat6rozott esetben a helyi dnkorm6nyzati kdlts6gvetdsi szerv sajrit hatriskordben
m6dosithat6ak, a kia&isi elciir6nyzatok egymAs kdzdtt ritcsoportosithat6ak.

A k6pvisel6+esttilet az el6ir6nyzat-m6dosit6s, eloir:lnyzarritcsoportosit6s 6tvezet6sekdnt - az els6
negyeddv kiv6tel6vel - negyed6venk6nt. a ddntese szerinti id6pontokban, de legk6s6bb az dves
kciltsdgvetdsi beszrimol6 elk6szit6s6nek hatriridej6ig, december 31-i hat6llyal m6dositja a
kdltsdgvetdsi rendeletdt. Ha 6v kdzben az Orszriggyiilds - a helyi dnlormAnyzatot 6rint6 m6don - az
Aht. 14. $ (3) bekezd6se szerinti fejezetben meghatiirozott tiimogat6sok kdlts6gvet6si kiadrisi
el6ir6nyzatait zirolja, azokat cs<jkkenti. tcirli. az intdzked6s kihirdet6s6t kcivetoen haladdktalanul a
k6pviselo+esttilet eld kell te{esaeni a k<ilts6gvetdsi rendelet m6dosit6siit.

Elkdszitettiik a Rendelet eloir6n.vzatainak m6dositrisi javaslat6t. mel-vet az aliibbiakban mutatunk be.

A m6dosit6si javaslatok tobbs6gdben a K6pviselo-testiilet idokdzben hozott rendelkez6seit, 6s egydb,

id6k<izben bekdvetkezett gazdasrigi esemdnyek pdnziigyi kihat6sait. valamint az eloirinyzatok
teljesit6shez, illetve a sz6mviteli elsz6mol6sokhoz tdrt6no igazit6s6t tarlalmazz(l<.

Az Onk. rendeletben megieldlt bevdtelek 6s kiadrisok osszege 73 137 872 Ft-ra vitltozlk.
Onkorm6nyzati szinten a bev6teli 6s kiad6si lbclsszeg az eredeti el6ir6nyzathoz k6pest 46 891 756 Ft-

tal no.

)



El6ir:inYzat viltoz:is

1. C serh6tszentivan Kdzs6g Onkorm6nyzata

Kiemelt el6irinYzat

SzemdlYi juttatrls

Munkdltat6i j aru16k

Dologi kiad6s 7 037 555

Ell6tottak juttat6sai 700 000

Elvon6sok,egY6b
befizet6sek

745 901

BeruhAzds, fehijit6s

8 677 555

740 000

+1 640 000

+ 210 000

+ 34 579 926

+9 600 000

+ 21 830

46 891 756

+ 8 6,10 013

Elozo 6vi megelolegez6s

visszafizet6se

Kiatldsok iisszesen: 26 246 116

Miikod6si
t6mogat6sok

900 000

r 000 000

Muk<iddsi bev6tel 200 000

26 246 116

8r2 660

cdu 22 316 502

210 000

35 325 827

9 600 000

834 490

73 137 872

30 956 515

35 288 413

3 981 500

353 520

0

- 35 288 413

+2 981 500

+ 153 520

0 0 0

1 657 924

73 137 872

-171690

+ 46 891 756

2.sz M6dositott
et6ir6nYzat

Eredeti el6irin-vzat

15 600 000

El6irinYZat vAltoz's

0

+ 800 000

2 150 0002 150 000

+ 40 000

Muktid6si kiad6sok, tat'

900 000
KSzhatalmi bevdtel

2. Cserhiitszentivini Kiirzeti Egdszs6gtigyi Szol gilat
ldllok -Et-ban

Kiemelt el6i16nyzat Eredeti el6irinyzat M6dositott el6irdnyzat I16irAnvzat ! iltozds

Szemdh,i juttatds 0

Munkriltat6i j5rul6k

4 242 s01

Mriktiddsi + 7 000 000
tiimogatdsok

0

_)

53 949 507 60 949 507

43 037 000

0

Dologi kiad6s

cehj 7 000 000

+ 7 000 000

adatok Ft-ban

14 800 000

Felhalmoz6si c6lir 0

tiimogatasok

Felhalmoz6si c6l[ bev

L-

Miik,dddsi c6lt pe.6tv.

finansziroziisi bevdtelek 1 829 61,4

Bevitelek dsszesen:

43 037 000

6 670 000 6 670 000

Kiatltisok iisszesen:



Mi.ikcid6si
t6mogatasok

cdl 49 964 000 56 964 000 + 7 000 000

iV{iikoddsi bevdtel 400 000 400 000 0

P6nzmaradviiny
ig6nybevdtele

3 585 507 3 585 507 0

Bevdtelek bsszesen: 53 949 s07 60 949 507 +7 000 000

a Cserhdtszentivdn Kcizsdg 6nkorm6nyzata Kdpvise16-testtilet6nek
az onkormtnyzat 202l. 6vi kriltsegvetds6r<il szol6 412021. (III.12.) dnkormiinyzati rendelete

m6dosit6sar6l sz6lo . . . I 2021 . (K I. . .. ) dnkormdnyzati rendelet6hez

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6testijlete az tilamhintartitsr6l sz6l6 2011. 6vi

CXCV tdrv6ny (a tovebbiakban: Aht. ) 23. $-a szerint a hetyi 6nkorm6nyzat kdlts6gvet6s6r6l

rendeletben ddnt, 6s meghallrozza, hogy a rendeletnek mil.ven. eloir6nyzatokat, illetve

rendelkez6seket kell kdtelezoen :rjrtalmaznia. A rendelet-terve zetben az Aht. 23. $ (2) bekezdds a)

pontjanak m6dositott szab6lyai szerint az cinkormiinyzat kcilts6gvet6si bevdtelei 6s kdlts6gvetesi

Liuaarui el6ir6nyzatcsoportot, onk6nt v6ltalt 6s rillami kiemelt el6ir6nyzatok, kdtelezo fEladatok

szerinti bontiisban kertiletek bemutat6sra. A k<ilts6gvetds osszerillitrisrinak rdszletes szabiiyait az

6l1amh6aart6sr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368/2011 .(XII.31 .) Korm. rendelet, a

finansziroz6s rendjdt ds az 6llami hol6jrirulas m6(6k6t a kdzponti k6tts6gvet6sr6l sz6l6 tcirv6ny

hatdrozza meg.
ar-etr,.-:+ j-a alapjan a k6pvisel6-testiilet az el6ir6nyzat-m6dosit6s, eloiranyzat-atcsoportosit6s

6tvezet6sek6nt - az elso ,.gy.d6, kiv6tel6vel - negyeddrnenkdnt, a d6nt6se szerinti id6pontokban' de

Iegk6s<ibb az dves kolts6greGsi besramol6 elk6-szit6s6nek hataridejdig' december 31-i hat6llyal

m6dositia a koltsegvetesi ,.rri"r.,e1. uu 6v kozben az orszdggyiil6s - a helyi dnkormawzatot 6rint6

ffi; i;'d;. I+. S-iji i"t.ra6se szerinti fejezetben meghat:lrozott.ttugguJa:o\ kdltsegvet6si

kiad6si eloir6Lny ,urui, ,xoiiu, -ir.ui ..ott."ti,. tdrli, az int6zked6s kihirdetds6t k<ivet6en

halad6ktalanul a k6pvisel6+esiiil"i.l6 k.u t.4.rzteni a kdltsdgvet6si rendelet m6dosit6s6t.

A202l.dvik6lts6gvet6s6r6lsz6l6dnkorm6nyzatirendelelm6dosit6saaz6vktjzbenmeg6rkezett,
eredeti el6irilnyzatban nem ;;;;";;;;;r"[k 6s azok felhasznSl6sa. valamint az eloiritnvzatok

k6zdtti 6tcsoportosit6sok miatt sztiks6ges'

a1 ry4lefeQervezet dltaldnos ds rdszletes indokoldsa:

Altal6nos indokolis

R6szletes indokol6s

az dnkorm

1.Q -hoz

Ak6lts6gvet6s kiadrisa ds bev6tele fodsszeg6nek m6dositott 6sszegdt tattall,:,azza

2. $-hoz

A m6dositott mell6kletekre val6 utal6sokat tafialfiruzza

a cserh6tszentiv6n Kozs6g onkorm6Lnyzata Kdpviselo-testiilet6nek

inyzat2021.6vi k6lts6gvetdsiJ rr;l; ilZOZt. 1itt. tZ.1 dnkormdnvzati rendelete

"'iia"rf ,i.r6i oOtt .'.. t ZOZI . (xI I. . . . ) rinkormanyzati rendelet6hez

.+



3. $-hoz
Hatrilyba ldpteto rendelkezdseket tartalmaz.

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Fentiek drtelmiben kirem, hogt az elfterjesztdst megtdrglalni, ds a rendelet-lervezetet elfogadni
s{veskedjenek!

Cserhdtszentivtin, 2021. november 29.
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RENDELET. TEITVEZEI'

Cserhritszentiv:in Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek
a ....12021. (XII....) tinkorm:inyzati rendelete

az tinkorm6nyzat 2021.6vi ktilts6gvet6s616l szr5ki 112021. (111.12.) tinkormrlnyzati rendelet
m6dosit:isirril

Cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel<i-testiilete az Alaptcirv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatArozott eredeti jogalkot6i jogkdr6ben, ds az Alaptcirvdny 32. cikk (1) bekezd6s
1) pontjiiban meghat{rozott f-eladatkrirdben elj:irva a kcivetkezoket rendeli el:

A Cserhdtszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpviselo-testiiletdnek az <inkormiinyzat 2021. dvi
k<ilts6gvet6s6rol szol6 412021. (1II.12.) rinkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: R.) 3.9 (1)
bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

.. (1) Az Onkorm (ny zat 2027. evi

a) kcilts6gvet6si kiadrisa 73 137 872 forintban
b) kcilts6gvet6si bev6tele 73 137 872 forintban keriil meg6llapit6sra. melyet az 1 . szrimir melldklet
tartalmaz 16szlete s en. "

1. $

(1) Az R. l. sz6mt melldklete hely6be az l. mell6ktet t6p.
(2) Az R. 2. szrimri mell6klete hely6be a 2. melldklet ldp.
(3) Az R. 3. szrimri melldklete hely6be a 3. mell6klet l6p.
(4) Az R. 10. sziimri melldklete helydbe a 4. mell6klet I6p.

3.$

Ez a rendelet a kihirdet6sdt kdvet6 napon 16p hatrilyba.

Cserh6tszentiviin. 2021 . december . .

Siraky Attila
polg6rmester

Litta: Ly
ctzmann Szab

dr Hetzmann Szabina Szilvia
jegyzo

6

dr.

JegJ"zo

lna S
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1 me l6klet

a Cserhdtszentivan Kozseg Onkormdnyzata K6pvrsel6-tesliilet6nek az onko-rnefiyzal2021 evi kolls6gveteserdi szol6
412021. llll 12 ) arkomenyzati rendelete m6dosit6sar6l sz6l6 /2021. (Xll.. )onkorm6nyzat rendelet6hez

CSERHATSZENTIVAN KOZSEG ONKoRMANYZATANAK 2021. EVI
KdLTSEGVETEST BEVETELET Es xraoAsar

1 sz6mu melldklet

BEV TELEK
Rovatrend F6kdnyv megnevezese evr2021.

el6iran 1 sz mod 2 sz m6d
B1 MAk6d€si celi 6m ljsok el lamhAztatt, son betultol 22 316 s02 24 766 502 30 956 515
a3 K6zhatalmi bevCtelek 900 000 900 000 900 000
B4 Miikiidesi bevetelek 1 200 000 203 520 353 520
L Miikdd€si bev6telek 81+83+84 24 416 502 25 870 022 32 210 035
ll. Felhalmozesi bev6telek B2 0 3 940 000 3 940 000
BB 1 829 614F i n a n sz i ro ze si bevetel ek 1 650 647 I 657 924
ll. Finanszirozisi bev6telek 88 1 829 614 1 650 647 1 657 924

Bev6tel dsszesen l.+ll. 26 246 116 31 460 569 73137 472

KIADASOK
Rovatrend F6konyv megnevez6se

2421 dvi
el6i 1.sz m6d 2 sz mod

KT 101 Tdrv6n szerinti illetm6n k munkab6rek el6ir,n I220 000 7 840 000 7 840 000

K1107 ata86ren kivrli uttatasok el6ira 200 000 200 000 200 000

K1109 Kdz eked6si ko 30 000 30 000

K1111 lalkoztatottak szeme ultatdsai 0 150 000 150 000
K121 V6lasztott liszts6 visel6k uttatdsainak el6iran 5 380 000 5 380 000 5 380 000

K122 lalkoztatottaknak f izelett uttatasok eloird ata
Munkavegz6sre i.,nyu16 egyeb jogviszonyban nem sajet

1 000 000 1 300 000 1 300 000
K123 kLlls6 szem6 uttatesok eldiran zala 0 0 0

K1 uftatesokSzefi6l 14 800 000 '15 100 000 15 600 000
K2 Munkaadokat terhel6 rul6kok 2150 000 2 150 000 2 150 000
K311 ataSzakmar an a ok beszerzese el6irAn 200 000 200 000 200 000
K312 Uzemeltet6si an ok beszerz6se e16i 1 130 000 1 080 000 1 480 000
K321 lnformatikai szol bev6tele el6i6ltatSsok i en 0 100 000 100 000
K322 kommunikaci6s szo llatAsok ei6ir6nE ta 650 000 550 000 550 000
K331 Ktizrizem d ak eld ren zala 1 700 000 1 800 000 1 800 000
K332 Vesirolt elelmezes 0 0 0
K334 latesok el6iranKaIbanta(5si kis avitdsiszo 600 000 600 000 600 000
K335 Kdzvetitett 6ltatasok 0 a !a

K336 Szakmaitev6ken ets ii6 dltat6sok el6rran zala 0 50 000 50 000
K337 szo Itat6sok el6irenE a 1 100 000 990 000 1 990 000
K341 KlkUldel6si kiadesok
K351 Mlkddesi c6ld el6zetesen felszarnitott etalanos fo almi ad6 El 1 257 555 1 257 555 1 257 555
K355 i kiadisok el6ir6nE do a 400 000 400 000 400 000
K3 Dolo kiadesok 7 037 555 7 027 555 I677 55s
K48 ataE nem int6zm6n iellatdsok el6irin 700 000 700 000 740 000
K4 Ell,tottak 6nzbeli ufiatesai 700 000 700 000 740 000
K5021 El va n 6 so k. bef i ze td se k 2'10 000 210 000
K506 mlkodesi celi tem sok allamhaztartSson belulre El 745 901 5 445 901 8 745 901
K512 m(kddesic6l[ 16m esok 6ilamhaztartdson kivulre El 0 C 284 600
K513 Tartaiekok 0 0 25 995 326
K5 fiikodosi cil0 kiadAsok 745 901 5 655 901

I I ut\4 dd6sk ki Kad6sok 1 K2 K4K3+ K5 25 433 456 29 933 456 62 703 382
K61 lmmater A is avak beszerz6se 0 aK62 i atlanok beszerzese l6tesit6se 0 0K64 t6E szkdzd be sesze126 6tes t6 ese lo nla 0 a 0K67 almi ad6 ElferLlBe hez a s 6zetes e rnlszd tott a Ita il s 0 0 0K6 BetuhAzesok

0 0 0K71 itasaatlanok fe
0 ! 7 500 000K74 Fe! itas afa
0 0 2 100 000
0 ! 0I ha mozas kiI asoad Kk 6 0 0K914 9 600 000ei6lamhaztartdson be uli ek vissza fizet6se El 812 660 827 213K915 834 490szervit6 at5s itasa el6iran ata

K nti lran
0I na nszt iroz6s k adisok IK

812 660 827 213 834 490aKi asd ko szos +nese +IV 26 246 116 31 460 669 73 137 872

1 oldal osszesen l



2. mell6klet

a Cserhdtszentivdn l(dzsdg onkorm;nyzata K6pvisel6-testulet6nek az 6nkormirnyzat 2021. 6vi kdltsdgvetdsd16lsz6l6
4/2021. (111.12. ) dnkorminyzati rendetete m6dositi#r6t s2616.../2021. (Xll-...)onkormdnyzati rendelet6hez

CSERHATSZENTIVAN KOZSEG ON KORMANYZATANAK 2021. EV I

2. szdmi melldklet

adatok Forintban
BEVET ELEK

Rovatre Fokonyv megnevez6se
811 1 Helyi 6nkorm6nyzatok mrjkod€senek eltal6nos temogat6sa etOirdnyzata I655 502 9 655 502 9 6s5 502
8112 0 0 0

rmeketkeztetes lamo ales 0 o 0
81 13 TelepUl6si 6nkorma tok szocr6lis es 6leti feladatainak tiimogatasa el6iranyzalae 8 3S1 000 8 391000 8 391000
81 14 TelepUl6si 0nkormanyzatok kullurSlis feladalainak t6mogatAsa et6irenyzata 2270 000 2 270 000 2 ztA 000
B1 15 [IUk6desi c6l! temogal6sok es kieg6szit6 tamogat6sok 640 013

811 Onkormanyzok mUkOd6si t6mogarasai 20 316 502 20 316 502 20 956 515

816 Egyeb mUkodesi celi tAmogatesok bev6telei allamh6ztart6son belulrdl 2 000 000 4 450 000 10 000 000
ebb6l: ldrsadalombiztosibsi alapl6l 0 0 0

elki16nite ellami pdnzalapak 2 000 000 4 450 000 10 000 000

ldhogat1s 0 0 0

B1 Mfrktidasi cAl0 tAmogatesok e amheztaft,son beliil16l 22 3',16 502 24 766 502 30 956 515
B351 Ert6kesitesi 6s forgalmi adok eloiranyzata (iparuz6si ado bev6tel) 0 0 0

foldado 0 0 0

idegenforgalmi ado '100 000 100 000 100 000
Drr / Kommunalis ado 800 000 800 000 800 000

B3 900 000 900 000 900 000Kdzhatalmi bevAtelek
Szolgaltatasok ellen6rt6ke 1 200 000 203 520 353 520

8403 Kdzvetitett szolqAltatasok 0 0 0

1 200 000 203 520 353 520B4 MiiktidAsi bevAtelek
24 416 502 25 470 022 32 2rO O3sl. Mrikt d6si bev6telek 811+83+84

35 288 413325 Egyeb felhalm026si c6lU tamogatasok bev6telei AH-on beli.ll16l 0

3 940 000 3 981413851 lngatlanok 6dekesit6se
0 3 940 000 39 269 913. Felhalmozasi bev6telek

0 008812 Belfoldi 6rt6kpapirok bev6tele
7 650 647 L 657 9241 829 6148813 Maradv5ny ig6nybev6tel

7 650 647 7 6t7 924lI. Finanszirozasi bev6telek
26 246 116 31460 669 73137 472Bev6tel dsszesen l.+ll.+lll.

25 433 456 30 633 4s6 62 703 382lll. Mrlk6d6si kiadasok K1+K2+K3+K4+K5
9 600 0000lV. Felhalmozasi kiadAsok K6+K8

a27 273 834 490812 650v. Finanszirozesi kiadasok Kg
73 137 47226 246 116 31 460 669

-473 434 -30 493 3411 016 954

3 940 000 29 669 9130
l\,4[kddesi yenleg (1.-lll )

Kiadasok 6sszesen lll.+lV.+V.

Felhalmozesi clv.)
a23 434823 4341 016 954Finanszi1026si eqyenleg (ll.'V.)vll

3. sz;mir mel16klet

a Cserhitszentivin Kozs6g 0nkorminyzata (6pvisel6-testLlletdnek az dnkormdnyzat 2021- 6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6

i rendelete m6dosit6sd16l sz6l6-../2027 \x11....)6nkorm6nyzatirendelet6hez4/2021. (lll. 12.) dnkormdnyzat

at 2021. 6vi kolts6gvet6si mr.ik6d6si bev6telei
3. sz6mI mell6klel

adatok Forintban

BEV TELEK
1.sz m6d 2.s2 m6d2A21 e\i el6teryzalRovatre nevezeseFo m

203 s20 353 5201 200 0008402 Szo eltatasok ellen6rt6ke
000ebbol : O 1 3320 K6ztemet,Je nntades 6s -mlkddtetes

0 0a6lbbs0&071 Adabi, sze eshely szo
203 S20 353 5201 240 000ahsi tevbken011130 Onkomen

00a
1 A7A51 Szoci,lis 6tkeztetes

000
B403 zalt iKdzvetitett szol atasItatasok orvosi alapell6tis 6s dnkorma

353 520203 s201 200 000MiikddAsi bevAtelekB4

TelepUlesr 0nkorm6nyzatok egyes k(iznevelesifeladalainak tAmoqatSsa el6i16nyzata

8402

1 429 614

I



4. mell6klet

a Cserh6tszentivan Kdzs6g Onkormenyzata K6pvisel6-testuletenek az 6nkorme nyzal2O2l. evi koltsegvet6serot sz6lo
412021. (111.12.) onkormenyzati rendelete m6dositase'ol sz6lo... t2O21. (Xll... ) onkormdnyzati rendetetehez

CSERHATSZENTIVANI KORZETI EGESZSEGUGYI SzoLGALAT
2021.6vi k<ilts6gvet6si bev6teli 6s kiadisai

Bev6tel <isszesen l.+ll.

10 sz mell6klet
adatok Forintban

BEVETELEK
Rovatr FSkdnW meqnevez6se 2A21 evj eliSienyzal 1 sz m6d 2 sz m'd
816 Egyeb mr.ikddesi celI tamogatesok bevetelei z 49 964 000 54 464 000 56 964 000

e b b 6 I : b rsad a I om b izto s i t es i al ap tdl 49 964 000 54 464 000 56 964 000
B1 Mfikdd6si t6mogatisok 49 964 000 54 464 000 s6 964 000

K6zvetitett szolgaltatasok 400 000 400 000 340 000
l. Miik<id6si bev6telek 84 400 000 400 000 340 000

Eloz6 evi koltsegvetesi maradv5ny igenybevet 3 585 507 3 585 507 3 585 507

ll. Finanszirozesi bev6telek B8 3 585 507 3 585 507 3 585 507

53 949 507 58 449 507 60 949 507

KIADASOK
Rovatr F6konW meqnevez6se
K1101 T0rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6rek eloir 32 283 000 32 283 000 32 283 000
Kl 106 jutalom 3 866 000 3 866 000 3 866 000
K1 107 Beren kivUli iuttatasok eloiranvzata 450 000 450 000 450 000
K1 109 Kozlekedesi kolts6gt6rit6s el6irAnyzala 0

K1113 Foqlalkoztatottak eqyeb szem6lyi iuttatasai elt 4 944 000 4 944 000 4 944 000

K122

Munkavegz6sre i16nyu16 egyeb jogviszonyban
nem saj6t foglalkoztatottaknak fizetett
iuttatSsok el6irenyzata 1 494 000 1 344 000 1 344 000

Kl23 Eqveb k[.ilso szem6lvi iuttatasok 0 0 0

K1 Szem6lyi juttatesok 43 037 000 43 037 000 43 037 000

M u nkaad6kat terhelS jdrul 6kok el6i 16 nyz ati 6 670 000 6 670 000 6 670 000

K311 Szakmai anyagok beszerz6se eloiranyzala 400 000 400 000 400 000

K312 Uzemeltet6si anyagok besze126se elotAnyzali 300 000 300 000 300 000

K321

1

lnformatikai szolg6ltatAsok ig6nybevetele eloir 350 000 350 000 350 000

Egy6b kom m u n ik5ci6s szolgirltat6sok eloi16ny 300 000 300 000 300 000

Kozuzemi diiak eloi16nyzata 800 000 1 125 000 1 125 000

K334 KarbantartAsi, kisiavit,rsi szolgaltatesok eloir4r 0 0 0

K335 Kozvetitett szolgaltatasok 0 0 0

K336 Szakmai tev6kenys6gel segit6 szolgaltatasok 0 0 0

K337 Egyeb szolgaltatasok eloiran 1 100 000 755 000 755 000

K341 Kikilldetesi szolgSllatesok 400 000 400 000 400 000

K351 NA.ikodesi c6lt elozetesen felszemitott altalen( 592 507 592 501 592 507

K355 Eqveb doloqi kiad6sok eloiranyzata 0 20 000 20 000

K3 Dologi kiaddsok 4 242 507 4 242 507 4 242 507

K506 Egyeb m kod'si cetu nz ebd-ell.h.b 4 500 000 7 000 000

K5 Egy6b M(ikodasi c6li kiadesok 4 500 000 7 000 000

lll. Mfi k<id6si kiadasok K1+K2+K3+K5 53 949 507 58 449 507 60 949 507

K67 Beruhazasi c6l0 elozetesen felszam itot altala 0 0 0

K6 BeruhAzdsi kiaddsok 0 0

lV. Felhalmozasi kiadesok K6 0 0 0

Kiadisok -sszesen lll.+lV. 53 949 507 58 zl49 507 60 949 507

Mrikddesi e en le t.- t -53 549 507 0 0

VI Felhalmozesi -tv 0 0 0

vtl Finanszirozesl I 3 585 507 3 585 507 3 585 507

8403

K2

lear sr
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El6zetes hatrisvizsprllat

A jogalkot6sr6l sz6l6 201 0. 6vi CXXX. tdrv6ny I 7. g ( 1) bekezddse 6rtelmdben a jogszabilyok
el6k6szit6se sorSn eltjzetes hatiisvizsg6latot kell lefolytatni. az alibbi t6nyez<ikre vonatkoz6an:

Tirrya: Cserh6tszentiv6n K6zseg Onkormiinyzata Kepviselo-testiitet6nek az dnkormriLnyzat
2021. d.vi kdlts6gvet6s6rol sz6lo 412021.(1II.12.) dnkorm6nyzari rendelet6nek
m6dositiisa

l. Trlrsadalmi hatris

A helyi <inkorm Any zat az rillamhiiaart6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny (Aht.) 23. S. (t)
bekezd6se 6rtelm6ben a kdltsdgvet6sdt kciltsegvetdsi rendeletben 6llapitja meg. A k<ilts6gvet6s
vdgrehajtrisa soriin els6bbs6get 6lvez az <inkormrinyzat mrikdd6k6pess6gdnek biaositrisa, az
tinkormdnyzat k6telez6 leladatainak ell6t6s6hoz sziiksdges forr6s biaositiisa. A kdlts6gvetds 6v
kdzben m6dosithat6. Kdzvetlen t:irsadalmi hat6s nem jelentkezik.

Az dnkormrinyzat kiadiisai 6s bev6telei a p6tel6irdnyztoknak ds a j6v6hagyott hatiirozatoknak
megfelel<ien v6ltoznak.

3. Kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek

A k6ltsdgvetdsi tervezet rendelkezik tdbbek kdzdtt az egdszs6gtigyi, szoci6lis feladatok
elliites6r6l, eziltal biztositja az dnkormdny zat irltal ell6tand6 t'eladatok zrjkkenomentes
megval6sitiisdt. A rendelet v6grehajtiisdnak nincs a k<irnyezetre vagy az eg6szs6gre gyakorolt
hatrisa.

4. Adminisztrativ terheket befolvisoli hat:isa

A kcilts6gvetds elk6szit6se, az eloirinyzatok m6dositris6nak dokumentiil6sa es a hozz.i
kapcsol6d6 t'eladatok elliitiisa e Matraszolosi Kdzcis Onkormiinyzati Hivatal dolgoz6inak
munkakdri leir6sdban szerepel. Az adminisztr6ci6ban jelentos viiltoziis nem kdvetkezik be.

5. A jogszabrily megalkotisinak sziiks6gess6ge, a jogalkot:is elmaradds{nak vrirhat6
kiivetkezm6nyei

Az Aht. 34. S (4) bekezddse szerint k6pviselo-testiilet - az elso negyed6v kivdteldvel
negyeddvenkdnt, a dcintdse szerinti idopontokban, de legk6sobb az 6ves k<iltsdgvetdsi
besziimo16 elk6szit6sdnek hatdridej6ig, december 31-i hatrillyal m6dositja k<iltsdgvetdsi
rendelet6t. A kcllts6gvet6si lblyamatoknak megfelel<ien az iilami tiimogat6sok <lsszege

m6dosul. meg kell teremteni az egyez6sdget a helyi rendelet ds krizpontilag nyilventartott
el6irriny'zatok kdzrltt.

6. A jogszabrily alkalmazis{hoz sziiks6ges szem6lyi, szen ezeti, trirgy-i 6s p6nziig-vi
felt6telek

A rendelet vdgrehajt6siihoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti. tiirgyi 6s p6nztigyi felt6telek
rendelkez6sre rillnak.

Cserhdtszentiv6n. 202 1. nove ber 24

&
etzmannS Attila SdrH

jegyzo
ina Szilvia

2. G azclasigi, ktilts6gvet6si hatris

polg6rmester
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Cserhdtszentivrin Kiizs6g 6nkorm:inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
a 11 12021. (XII.l 1.) iinkorm{n1-zati rendelete

az iinkormdnyzat 2021.6vi ktilts6gvet5s616l sz6lti 112021. (lll.l2.) iinkorm:inyzati
rendelet m15dositrisri16l

Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete az Alaptorvdny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i jogk<ir6ben. ds az Alaptdrv6nv 32. cikk (1)
bekezdds t) pontjriban meghat6rozott leladatkrir6ben elj rirva a kovetkez6ket rendeli el:

l. $

A Cserhdtszentivrin Kcizsdg Onkorm6nl'zata K6pvisel6-testiiletdnek az dnkormiinyzal202l. evi
k<ilts6gvetds6r6l sz6l6 412021. (lll.l2.) clnkorm6nyzati rendelete (a tovAbbiakban: R.) 3.$ (1)
bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

", ( I ) Az Onkorm lnyzat 2021 . evi

a) kciltsdgvet6si kiadrisa 73 137 872 lbrintban
b) kolts6gvet6si bevdtele 73 137 872 fbrintban kertil meg6llapit6sra, melyet az I. szAmt
mell6klet tafi almaz 16szletesen."

2.$

(1) Az R. L szrimu mell6klete helydbe az 1. mell6klet I6p.
(2) Az R. 2. szrimf melldklete hely'6bc a 2. melldklet l6p.
(3) Az R. 3. szrimir mell6klete hely6be a 3. melleklet l6p.
(a) Az R. 10. sz6mt melldklete he11"6be a 4. mell6klet l6p.

i.s

\? Ez a rendelet a kihirdetdsdt koveto napon 16p hatrilyba.

Cserh6tszentiv6n. 2021 . december 11 .

,rk "4. 
d(cl---c-- S4h',<,

di HetzmannSz.lbina Szi{Uia
\(OzSEc

S

polgiirmester ,<xr -ffi
mi',*4wp'
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a Cserh6tszentivdn K<izs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testtiletdnek
az dnkorm6nyzat 2021 . 6vi kdltsdgvetds6r6l szolo 412021 . (III.12.) dnkormdnyzati rendelete

m6dositiisiir6l sz6l6 1112021. (KI.l I .) dnkormdnyzati rendelet6hez

Cserh5tszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete az itllamhdztartitsr6l s2616 201 l.
6vi CXCV t6rvdny (a toviibbiakban: Afrt. 1Z:. $-a szerint a helyi <inkormrinyzat
kdlts6gvetds6r6l rendeletben d<int, 6s meghatarozza, hogy a rendeletnek milyen
el6iriinyzatokat, illetve rendelkez6seket kell k6telez6en lartalmaznia. A rendelet-tervezetben
azAht.23. $ (2) bekezdds a) pontj6nak m6dositott szab6lyai szeint az rinkorm6nyzat
k6ltsdgvet6si bev6telei 6s k6lts6gvetdsi kiaddsai el6ir6nyzatcsoportok. dnk6nt vAllalt 6s Allami
kiemelt eloirrinyzatok, k6telez6 feladatok szerinti bont6sban keriiletek bemutatdsra. A
k6lts6gvet6s <isszedllitdsrinak rdszletes szabiilyait az iilamhiatart6sr6l sz6l6 t6rv6ny
vdgrehajtrisiir6l sz6l6 368/2011.6n.31.) Korm. rendelet. a finansziroz6s rendjdt 6s az illami
hozzirjArdis m6rtek6t a kdzponti k<ilts6gvet6sr6l s2616 t<irv6ny hathrozza meg.
Az Alrt. 34. $-a alapjrin a k6pvisel6testiilet az eloirimyzat-m6dositiis, eloiriinyzat-
Atcsoportosit6s Atvezet6sek6nt - az elso negyed6v kivdteldvel - negyed6venk6nt. a ddnt6se
szerinti id6pontokban. de legkds6bb az 6ves k6ltsdgvet6si beszrimol6 elkdszitds6nek
hatriLridejdig. december 31-i hat6liyal m6dositja a kdlts6gvet6si rendelet6t. FIa 6v kcizben az
Orszdggyr.ilds - a helli dnl(ormanyzatol drinto modon a, Aht. 14. $ 131 bekezddse szerinti
tejezetben meghatdLrozott rimogatAsok kcilts6gvetdsi kiad:isi eloir6nyzatai zerolja. azokat
csdkkenti, trirli. az int6zked6s kihirdetds6t kdvetoen haladdktalanul a k6pvisel6-testiilet e16 kell
terjeszteni a kdlts6gvet6si rendelet m6dositrisiit.

A 2021. 6vi kdltsdgvetds6r6l sz6[6 dnkormiinyzati rendelet m6dositiisa az 6v k6zben
meg6rkezett, eredeti eloir6nyzatban nem tervezett bev6telek 6s azok felhaszn6l6sa. valamint az

eloir6nyzatok kdz6tti 6tcsoportositasok miatt sziiks6ges.

Rdszletes indokol6s

a Cserh6tszentiv6n Krizsdg Onkormrinyzata Kdpviselo{estiilet6nek
az dnkormiinyzat 2021.. 6.vi kdltsdgvetds6r6l szolo 412021 . (III. 12.) 6nkormiinyzati rendelete

m6dosit6srir6l sz6l6 1 1 I 202 1 . (Xn. 1 1 .) dnkormdnyzati rendeletdhez

l.$ -hoz

A kiilts6gvet6s kiadiisa 6s bev6tele f<i6sszeg6nek m6dositott 6sszeget tafialmazza.

2. $-hoz

A m6dositott mell6kletekre val6 utaldsokat taialmazza.

3. $-hoz
Hatrilyba l6ptet6 rendelkez6seket tartalmaz.

Cserh6tszentiv6n, 202 1.

Siraky Attila
polgirmester

,.r<, tl<*-r,*-a-r,*
di. Hetzmann Szabi

jegyzo

1

ember 1 I

na Szilvia

Altaldnos indokol:is



El6zetes hat6svizssdlat

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. dvi cXXX. t6rv6ny 17. g (1) bekezddse 6rtelm6ben ajogszabrilyok
el6kdszit6se sor6n el6zetes hatrisvizsgrilatot kell lelolytatni" az alihbi t6nyez6ke vonatkoz6an:

Trirrya: Cserh6tszentiviin Kdzseg 0nkormdrnyzata Kepvisel<i-testiiletdnek az cinkorm6nyzat
2021. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 412021 .(r1I.12.) dnkorm6nyzati rendelet6nek
m6dositdsa

1. Trirsadalmi hat:is

A helyi cinkormlnyzat az rillamh6ztarlrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV t6ru6n), (Ahr.) 23. $. (l)
bekezddse 6rtelm6ben a kdlts6gvetds6t kdlts6gvetdsi rendeletben 6llapitja meg. A kdlts6gvetds
v6grehajtiisa sor6n els<ibbs6get 6lvez az dnkormdnyzat mrikcidcikdpessdgdnek biaosit6sa, az
cinkormiinvzat kdtelez6 feladatainak ell:itdsdhoz sziiksdges forrris biaositiisa. A kciltsdgvetds dv
kdzben m6dosithat6. K<izvetlen tiirsadalmi hatiis nem jelentkezik.

2. Gazdas:igi, ktilts6gvet6si hatris

Az 6nkorm6nyzat kiad6sai 6s bev6telei a p6tel6irenyzatoknak 6s aj6viihagyott hatiirozatoknak
megfeleIoen vdltoznak.

3. Kbrnyezcti 6s eg6szs6giig.v-i ktivetkezm6nyek

A kdlts6gvet6si tervezet rendelkezik tdbbek kdzott az egdszs6gtigyi, szocirilis feladatok
ellrlLt6srir6l. ezriltal biaositja az tinkormdnyzat 6ltal ell6tand6 f'eladatok zd,kken<imentes
megval6sitiis6t. A rendelet v6grehajt6s6nak nincs a k<imyezetre vagy az eg6szs6gre gyakorolt
hat6sa.

{. Adminisztrativ terheket befolvdsoki hatrisa

A k6ltsdgvet6s elk6szit6se. az eloir{nyzatok m6dositris6nali dokument6l6sa 6.s a hozza
kapcsol6d6 feladatok elLit6sa a Matraszolosi Kdzcis Onkorminyzati Hivatal dolgoz6inak
munkakriri leir6siiban szerepel. Az adminisztriici6ban jelentos v6ltoz6s nem krivetkezik be.

5. A jogszab6ly megalkotisinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmarad:lsinak v6rhatri
ktivetkezm6nyei

Az Aht. 34. $ (4) bekezddse szerint k6pvisel6-testiilet - az els6 negyeddv kivdtel6vel -
negyeddvenk6nt, a ddntdse szerinti idopontokban, de legkdsobb az dves kdltsdgvet6si
besz6mol6 elk6szit6sdnek hatdridej6ig, december 31-i hat6llyal m6dositja kolts6gvet6si
rendelet6t. A kcilts6gvetdsi folyamatoknak megfelel6en az iilami t6mogat6sok 6sszege
m6dosul. meg kell teremteni az egyezosdget a helyi rendelet 6s k<izpontilag nyilviintartott
eloir6nyzatok koz<itt.

6. A jogszatrily alkalmaz{sihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t{rgy-i 6s p6nziigyi
felt6telek

A rendelet vdgrehajtdsrihoz sztiks6ges szem6lyi. szeryezeti. trirgyi 6s pdnziigyi f'eltdtelek
rendelkez6sre dllnak.

Cserhiitszentivdn. 202 1. november 24

Sirakl Attila
polednlester

* tle-&-2,-*-a-^ -kl".7
dr-Helzmann Sza bina Szilvia 

I
jegyzo



lmelleklet

a Cserhatszent ven Kozseg 0nkorm6nyzata K6pvise 6-iestalet6nek az onkotmAnyzat2A2l 6vi kolts6gvetes6r6 sz6 6
4/2021. llll 12 ) ankotm,nyzat! rendelete m6dosil6sa.ol szo 6 1112021. (XIl 11 ) onkormanyz;ti rende et6hez

CSERHATSZENTIVAN KozSEG 6NKoRMANYZATANAK 2021. EVI
KoLTSEGVETEsI BEVETELET es xtloAsar

1 szemu mel6klet
adatok For.lban

Rovakend 2021 evi
el6irAnyzat 1 sz m6d 2.sz m6d

B1 Mikiidesi c6tu Esok e amhezhfteson be|iilr1t 22 316 502 24 766 502 30 956 s15
B3 900 000 900 000 900 000
B4 1 200 000 203 520 353 520l. [4fikaid6si bev6telek 81+83+84 24 416 502 25 870 022 32 210 035
It. Felhalmozesi bev6tetek 82 0 3 940 000 3 940 000
B8 F i n a n szi rozesi b evete le k 1 829 614 1 650 647 1 657 924
ll. Finansziroz6si bev6telek 88 I 650 647 'l 657 924
Bev6tel 6sszesen l.+ll. 26 246 116 31 460 669 73137 872

KIAD SOK
Rovalrend 2021 eui

ebtenyzal 1.sz m6d 2 sz m6d
K]101 Torven szerinti illetm6 munkab6rek el6irin 8 220 000 7 840 000 7 840 000
K1107 Beren kivrili juttatdsok el6iranyzata 200 000 200 000 200 000
Kl109 Kozleked6si kdltegt6rites 30 000 30 000
Kl111 Foql4koztatottak egy6b szeme yi juttatdsai 0 150 000 150 000
K121 Velasztott tisztseqvise16k juttatasainak el6iranyzata 5 380 000 5 380 000 5 380 000

K122
Munkav6gzesre ir,nyulo egy6b jogviszonyban nem sajet
foglalkoztatottaknak fizetett juttatasok eloirdnyzata 1 000 000 1 300 000 1 300 000

K123 Egyeb krlis6 szemelyi iuttatasok el6iranyzata 0 0 0
K1 Szem6lyi juttatesok 14 800 000 15 100 000 15 600 000
K2 M u n ka ad 6 kat te rh el 6 j e ru bko k 2150 000 2 150 000 2 150 000
K31 1 Szakmal anyagok beszerzese el6i16nyzata 200 000 200 000 200 000
K312 Uzerneltetesj arVagok beszerzese el6irdnyzata 1 130 000 1 080 000 1 480 000
K321 lnformatikei szolgaltatAsok ig6nybev6tele el6irenyzata 0 100 000 100 000
K322 EgL6b kommunikaci6s szolgdltatasok el6irenyzata 650 000 550 000 550 000
K331 Kdzilzemi diiak el6irdnyzata 1 700 000 '1 800 000 1 800 000
K332 Vasaroit elelmez6s 0 0 0
K334 Karbantartasi, kisjavit6sl szolgdltatasok el6irenyzata 600 000 600 000 600 000
K335 Kdzvetitett szolgdltatesok 0 0 0
K336 Szakmal tev6kenvs6qet seqito szolqSltatasok el6irenvzata 0 50 000 50 000
K337 Eqv6b szolqdltatAsok el6irAnyzata 1 100 000 990 000 1 S90 000
K341 Kikrlldetesi klad,sok
K351 Nl(k6d6si c6li elozetesen felszamitott eltal6nos forqalmi ad6 El 1 257 555 125/ 555 1 257 555
K355 Eqy6b doloqi kiaddsok el6irenyzata 400 000 400 000 400 000
K3 Dologi kiadesok 7 037 555 7 027 555 I 677 555
K4B Eqv6b nem int6zm6nvi ellat6sok e16lrdnvzata 700 000 700 000 740 000
K4 E I I ebtta k p6n zb el i i uftatasa i 700 000 700 000 740 000
K5021 Elvon e sok. befizete se k 210 000 210 000
K506 Eqyeb m(kodesi c6l(j tamoqatAsok ailamhiztartison beli.llre El 745 901 5 445 901 8 745 901

K512 Eqy6b mrik6d6si c6lU tamoqat,sok illamhiztartison kivrilre El 0 a 284 600
K513 Tarlal6kok 0 0 25 995 326
K5 Eqveb miikddasi celi kiadAsok 745 901 5 655 901

lll. MIk6d6si kiadasok K1+K2+K3+K4+K5 25 433 456 29 933 456

K61 lmmateriji s lavak beszerz6se 0 0 0

K62 lnqatlanok beszerz6se l6tesit6se 0 0 0

K64 Eqy6b targyi eszkdz6k beszerzese. l6tesit6se e16iranyzat 0 0 c

K67 Beruhaz6si c6ld el6zetesen felsz,mitott 6llal6nos forgalmi add El 0 0 0

K6 BeruhAzesok 0 0 0

K71 lnqatlanok feluiitdsa 0 0 7 500 000

K74 Fe U itAs afa 0 c 2 100 000

K7 Feliii6sok 0 0 0

lV. Felhalmozesi kiadasok K6 0 0 9 600 000

K914 Illamh6ztartSson tekr eqebieqezesek visszafizet6se El 812 660 827 213 834 490

K915 Kdzponti, irdnvit6 szervi temogatas foly6sitasa e16iran 0

V. Finanszirozasi kiadAsok K9 812 660 827 2',13 834 490

Kiadisok tisszesen lll.+lV.+V. 26 246 116 31 460 669 73 137 872

1. o da asszesen I

F6kdnyv megnevez6se

!<iiz h atal m i bevete lek
Miikiidesi bevetelek

1 429 614

F6kdnyv megnevez6se

62 703 382



2. melldklet

a Cserhitszentivin Kdzsdg 6nkorminyzata K6pvisel6-testLllet6nek az dnkorminyzat 2021. dvi k6lts6gvetdsd16l sz6l6
4/2021. (111.12.) ,nkotminyzati rendelete m6dositdsi16l sz616 1112021- (x11.11.) dnkorminyzati rendeletdhez

CSERHATSZENTIVAN KOZSEG ON KORMANYZATANAK 2021. EV I

2. sz6mu melleklet

adatok Forinlban
BEV TELEK

Rovatrer Fokdnyv megnevezese
8111 dnko atok mrikodes6nek dlla16nos t6rnogatAsa el6i16He ta I 655 502 9 655 502 9 65s 502
8112 Telep0lesi dnkorm6nlzatok egyes k0znevelesi feladatainak l6mogatdsa el6i16nyzata 0 c

gyermeketkeztet6s tiim at.:s 0 0 0
8113 TelepUlesi 6nkorm6 tok szociiilis es 6l6li feladatainak tam at6sa el6i16 B 391 000 8 391000 8 391000
8114 TelepUlesi dnkorm6nyzatok kulluralis feladatainak tdmogalesa el6i16nyzata 2270 040 2 214 000 2 270 000
81 15 Mdkodesi celu temogal6sok es ktegeszil6 t6mogaldsok 540 013

811 Onkormenyzok m(kddesi tamogat6sai 20 316 502 20 316 s02 20 956 515

816 Egyeb m(kodesi c6lU temogatdsok bev6telei ellamhaztartason belUlrol 2 000 000 4 450 000 10 000 000
e b b 6l : h rsad a la m b izta si t 6 si a la pt6l 0 C

elkiilAnite eIbmi penzalapok 2 000 000 4 450 000 10 000 000

ldnagat6s 0 0 0

B1 Mfrkiidasi c6tu ftmogatesok A amheztarteson beIiiI16l 22 316 502 24 766 502 30 956 515

B351 Ertekesit6si 6s forgalmi adok eloirAnyzata (iparuz6si ad6 bev6tel) 0 J C

foldad6 0 0 C

ideqenforgalmi ado 100 000 100 000 100 000

800 000 800 000 800 000Kommundlis ado
900 000 900 000 900 000B3 Ktizhatalmi bevetelek

Szolqeltatdsok ellen6rt6ke 1 200 000 203 520 353 520B402
0 0 08403 Kozvetitett szolg6ltatasok

203 s20 353 520B4 Miiki5dOsi bevetelek 1 200 000
25 470 022 32 270 03524 416 502l. Mtkdd6si bev6telek 81 l+83+84

35 288 4130B25 Egy6b felhalmoz6si c6lu t6mogat6sok bev6telei AH-on beltilrol
3 9814723 940 00085'1 lngatlanok 6rt6kesit6se

3 940 000 39 269 913Felhalmozasi bev6telek
008812 Belfoldi 6rt6kpapkok bevetele

L 657 9241 829 614 1 650 6478813 lvlaradveny ig6nybev6tel
1 829 614 1 650 647 1 647 924t Finanszirozasi bev6telek

31460 569 73 737 a7226 246 116Bev6tel osszesen l.+ll.+lll.

62 703 34225 433 456 30 633 456lll. Mfi kdd6si kiadasok K1+K2+K3+K4+K5
I 500 000lV. Felhalmozasi k addsok K6+Kg

834 490812 660 827 273V. Finanszirozasi kiadasok K9
31460 669 73 737 a7226 246',116Kiaddsok dsszesen lll.+lV.+V.

-30 493 347-1 0'16 954 -473 434- r)MUk0desl
a 3 940 000 29 559 913t).-- Felhalmozdsi yenleg {-lV

823 434 823 4341 016 954v Finanszirozasi egyenleg (ll.-V )

3. szSmU mell6klet

a Cserhjtszentiv;n Kdzsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testulet6nek az onkorminyzat 2021. 6vi k6ltsdgvet6s616l sz6l6

4/2021. (111.12.) dnkorminyza ti rendelete rnodosit; s 6rc1 sz6lo 11/2A21 (x 1.11. ) onkormd11yzati rendelet6hez

at 2021. 6vi kcilts6gvet6si m fi kdd6si bev6telei
3. sz6mu mell6klet

adatok Forinlban

BEV TELEK
2.sz ffad1.sz m6d2a21 6\i e 6n'nyzatFok0n me nevezeseRovatre

353 520203 5201 200 000Itatesok ellen6rt6keSzolB4A2
0C0ebb1l: 01 3320 Kaztemet1Jenntades 6s -makodtetes

0 00llalas0& 07 1 Adabi, szAlhshely
353 520203 5201 240 040sl te011130 Onkormenyzati

000
1 07 051 Szoci 6li s etkeztetds

c00ates)llates es onkormen atiKozvetitett szol altat6sok (orvosi alaB403
353 520203 s201 200 000Miik6desi bevetelekB4

0

0l



4. mell6kiet

a Cserhetszentivan Kozseg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testuletenek az dnkormanyz al2021. evi kolts6gvetese16l szot6
412421. llll.12.) dnkormdnyzatj rendelete m6dositas Ard szbla 1112021 . (Xtt.1 1 ) onkorm6nyzati rendelet6hez

CSERHATSZENTIVANI KORZETI EGESZSEGUGYI SZOLGALAT
2021. 6vi ktilts6gvet6si bev6teli 6s kiad6sai

Bev6tel 6sszesen l.+ll.

10.s2 melleklet
adatok Forintban

BEV TELEK
Rovat Foko me nevezese 2021 evi ebne 1.sz m6d 2.sz m6d
816 E m(kodesi cel0 tamo atdsok bevetelei 49 964 000 54 464 000 56 964 000

ebbdl : tArsadalombiztasftAsi al t6t 49 964 000 54 464 000 56 964 000
B1 Mffk<id6si tim at6sok 49 964 000 s4 464 000 56 964 000
8403 Kozvetitett szol 6ltatasok 400 000 400 000 340 000
l. M[k<id6si bevetelek 84 400 000 400 000 340 000
88131 El026 eva kolts6 si maradve I en VE 3 585 507 3 585 507 3 585 507

ll. Finanszirozisi bev6telek 88 3 585 507 3 585 507 3 585 507

53 949 507 58 449 507 60 949 507

KIADASOK
Rovat Fokon nevezesem
K1 101 Torve szerinti illetme k munkab6rek eloi 32 283 000 32 283 000 32 283 000
Kl 106 utalom 3 866 000 3 866 000 3 866 000
K1107 450 000 450 000 450 000
K1 109 Kozlekedesi kdltse 6rit6s el6ir5n ta 0
K1113 lalkoztatottak b szem6 uttat6sai elF 4 944 000 4 944 000 4 944 000

K122

lVlunkav6gz6sre iranyul6 egyeb jogviszonyban
nem sajat foglalkoztatottaknak fizetett
uttatasok eloirS la 1 494 000 1 344 000 'l 344 000

K123 b kuls6 szem6 I ufiatasok 0 0 0
K1 ufiatesok 43 037 000 43 037 000 43 037 000
K2 Munkaad6kat terherc jerubkok el6irdnyz 6 670 000 6 670 000 6 670 000
K311 400 000 400 000 400 000
K312 zemeltet6si an ok beszez6se eloiren 300 000 300 000 300 000
K321 350 000 350 000350 000

E b kommunikaci6s szol 6ltat6sok eloiren 300 000 300 000 300 000I 2_

800 000 1 125 000 1 125 000
K334 Karbantartesi. kis avitasi szol altatesok eloira 0 0 0

0 0 0Kozvetitett szol altatesok
K336 Szakmai tev6ke e et ito szol altatesok 0 0 0

755 000 755 000K337 E atab szol altatasok el6ira 1 100 000
400 000KikUIdet6si szo eltatesok 400 000 400 000

592 507 592 547 592 507K351 M(kod6si c6lI elozetesen felsz6mitott 5lta16n
20 000 20 000K355 E tadolo i kiadasok eloir6n 0

4 242 507 4 242 507 4 242 507K3 Dologi kiadd!sok
4 500 000 7 000 000

7 000 0004 500 000Mfikiidesi celt kiadesokK5E
53 949 507 58 449 s07 60 949 507lll. Mfi ktid6si kiadasok K1 +K2+K3+K5

0 00K67 Beruh6zasi c6lI elozetesen felszamitott altala
0 0K6 Beruhdzdsi kiadisok

00lV. Felhalmoziisi kiad6sok K6
58 .149 507 60 949 50753 949 507Kiad5sok <isszesen lll.+lV.

0 0-53 549 507M(kodesi e e I- t

000VI nl -tvFelhaimozasi
3 585 5073 s85 5073 585 507v nle IFinanszirozesi

Beren kivilli iuttatesok eloirenVzata

Szakmai anVaqok beszerz6se el6i16nvzata

Informatikai szolqaltat6sok iqenvbevetele eloi

Kozozemi d Iiak eloiranVzata

K335

K341

K506 Eov6b m1kad6si ceru penz etad-6ll.h.b

0
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6. \L)t-U.ttfu*

C s erh dtas zentivdn Kd zs ig 0 nkormd nyzata
Polgdrmestere

Szrima: CSE/27 4-2 12021

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

El6terjeszt6s t6rgya: Javaslat Cserh6tszentiv:in Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvise16-testiilet6nek a telepiil6sk6p v6delm616l sz6l6
5/20 I 8. (VI.5.) tinkor minyzati rendelete m6dosftisrira

El6terj eszt6:
Ekiad6:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo
Ekiterjesads
Rendelet-tervezet

Dtint6sijavaslat: Onkormiinyzatirendelet

Siraky Attila polg6rmester
Siraky Attila polg6rmester

Mell6klet:

1

(7. el6terjeszt6s)



Helvhen

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A M6trasz6l6si Kdz6s Onkormiinyzati Hivatal Jegyzojdt a N6grrid Megyei Kormritryhivatal
Hat6s6gi F6oszt6ly Tdn 6nyess6gi Feltigyeleti OsnAlya2l2l . okt6ber I 8-6n arr6l tifidkozlatta,
hogy a telep0ldstervezdssel d,sszefiigg6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sitr6l sz6l6 2021 .6vi XXXIX.
tdrv6ny 2021. jrilius l-i hat6lybal6pds6vel m6dositotta az lpitefi kdmyezet alakit6srir6l 6s

v6delm6rol sz6l6 1997.6vi LXXVIII. tdrvdnlt (Etv.) es a telepiil6sk6p vddelm6r6l sz6l6 2016.

dvi LXXIV. tdrvdnyt (Tktv.).

Az Etv. m6dosit6sa drtelmdben a 6/,4.. $ (2) bekezdds nyit6 sz6vegrdszdben a ,.polg6rmestere"
sztivegr6sz hely6be a ,,kdpviselo-testil1ete" szdveg l6pett, vagyis a teleptl6si dnkorm6nyzat
nev6ben a polgirmester helyett a k6pviselotestiilet. aki a jogszab6lyban meghatdrozott
esetekben 6s m6don v6lemenyt adhat a jogszab6lyban meghat6rozott 6pitdsiigyi hat6srigi

engeddlykdrelemhez. telepiilesk6pi bejelentdsi elj6riist folytathat le az 6pit6siigyi hat6srigi

enged6lyhez nem kdtdtt 6pit6si tevdkenysdgek, rekl6melhelyez6sek ds rendeltetdsm6dosit6sok
tekintet6ben.

A m6dositris 6rtelm6ben a Tktv. a k6vetkez6kkel egdszi.ilt ki:
..S/A. $ A kdpviselo-testiilet a 8. $-ban foglalt 6nkormdnyzati hat6sdgi hataskdrdket a 2. $ (2)

bekezd6se szerinti telepiil6sk6pi rendeletben ruhdzhalla irt."

,,16/C. S (1) E tdrv6nynek a telepiildsszervezdssel risszeffigg6 egyes tdrvdnyek m6dositrlsar6l
szol6 2021.6vi X)OCX. tcirvdnnyel meg6llapftott I l. $ (i) 6s (2) bekezd6s6t a 2021. jrilius l-
6n folyamatban l6v5 iigyekben is alkalmazni kell.
(2) A 8. $ (2) bekezd6s b)-d) ponda szerinti hat6skdr-m6dositrisr6l a k6pviselo-testiilet 2021.
okt6ber 3 f -ig gondoskodik.

Fentiek alapjiin a telepiildsk6p v6delm6rol sz6l6 rendelet m6dositfsrinak rendelet-tervezete
elk6sziilt.

2

Cserhitszentivf n Kiizs69 6nkormrinyzata
K6pvisel6-testiilete



A rendelet-tervez.et dltfildnos ds rdszletes indokoldsa:

a Cserh6tszentivrin K<izs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiiletdnek
a telep[l6sk6p v6delm6r6l sz616 5/2018.(VI.5.) dnkormanyzati rendeletdnek m6dosit6srir6l

sz6l6 ... 12021. (X....) dnkorm6nyzati rendelet6hez

A telepiildskdp v6delm6r<il sz6lo 2016. evi LXXIV. tdrvdny (a tov:lbbiakban: Tktv.) 8/A. $-6t,
mely szerint kivezet6sre keriil az az M<itv-vel dsszhangban nem rill6 szab6ly. miszerint
6nkormiinyzati hat6srigi iigyet k6zvetlentil a polgrlrmesterre, 6s nem a testiiletre telepit a
tdrv6ny. Ezut6n a kdpvisel6-testtilet ddnti el, hogy mint 6truh6zhat6 hat6skdrt ritadj a, vagy
megtartja testiileti hatriskdrben pdldriul a telepiildskdpi v6lem6nyez6si eljiiriist vagy a

telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6st. A m6dosit6s az Mdtv. 142lA. $-rival val6 <isszhangot

biaosida, ennek 6rdekdben a k6pvise16+esttlet a Tktv. 8. $-6ban foglalt cinkorm6nyzati

hat6s6gi hatiisk6rriket a telepiildsk6pi rendeletben rthivhatja 6t. A hat6skdr-m6dosit6sr6l a

kdpvisel<i-testiiletnek 2021 . okt6ber 3 I . napj6ig gondoskodnia ke1l.

R6szletes indokoltis

Az l. $-hoz

A hatriskor v6ltoziis szab6lyait rendezi.

A 2. $-hoz

A rendelet hat6lybal6p6s6r6l rendelkezik

e lfo gad ni s zives ke dj e ne k !

Cserhdtszentivrin, 202 1. november 29.

Siraky
polgdtmester

3

Altalanos indokol6s

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek drtelmdben kirem, hogt az elfiterjesztdst megtdrgyalni, ds d rendelet-ten ezetet



RENDELET _'IER\'EZET

Cserhritszentivf n Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
a .., 12021.(X11.....) tinko rm rinyzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616l sz616 5/2018 (VI.5.) iinkorm{nyzati rendelet m6dositrisai16l

Cserh6tszentivrin K<izs6g Onkormdnyzata K6pvise16-testiilete a telepiil6sk6p v6de1m616l sz616

2016. 6vi LXXIV. tdrv6ny 8/A. $-riban 6s 12.$ (2) bekezdds6ben kapott felhatalmazds alapj6n,

6s az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds a) pontjriban meghat6rozott leladatk<lrdben eljrln'a a
kcivetkez6ket rendeli el.

l.$

Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilet6nek a telepiildskdp v6delm6rol
sz6l6 5/2018. (VI.5.) dnkorm6nyzati rendelet 26. $ (1) bekezd6se hely6be a k6vetkez6
rendelkezds l6p:

..(1) K6relem eset6n a K6pviselo-testtilet 6truhiizott hatriskdrdben eljrir6 polg6rmester (a
tovdbbiakban: polg:irmester) a telepiil6sk6pi kovetelm6nl'ekrol - a k6relem bedrkezds6tol
sz6mitott 8 napon beliil. az cinkormdnyzat hivatalos helyisdgdben - szakmai konzult6ci6t
ds ezen beltil szakmai t6j dkoztatrist (a tovabbiakban: szakmai konzultiici6) biaosit."

2.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon t6p hatrilyba.

Cserhiitszentivdn, 2021. december ....

Sirak-v Attila
polgiirmester

dr. Hetzmann Szabina Szilvia
jegyz6

Litta:

dr. e nn Sza

J eg) zo

&".*.:.-,r
ina szitvia/
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El6zetes hat6svizs grilat

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi cX)c(. t6rv6ny 17. g (l) bekezddse drtelm6ben ajogszab6lyok
el<ik6szitdse sor6n elozetes hat6svizsgillatot kell lefolytatni, az akibbi t6nyezoke vonatkoz6an:

Tdrgya: Cserhdtszentiviin Kdzseg 0nkormdnyzata Kdpvisel<i-testiilet6nek a telepiil6sk6p
vddelmdr6l sz616 5/201 8.(VI.5.) 6nkormanyzati rendelete m6dosit6sa

- T{rsadalmi hatis:

A rendelettel szabblyozotl hatiiskdrvriltozis k<jvetkea6ben a Kdpvisel<i-testt.ilet a
polg6rmesterre ruhtzza akorlbban sziimiira k6zponti jogszab6ly erej6n6l fogva delegrilt
hatiiskdrt.
Tarsadalmi hatasa nincs.

- Gazdas{gi hatisa:

Nincs.

- Kiilts6gvet6si hat:isa:

Nincs. tekintettel arra, hogy a f<i6pit6szi kdltsdgeket a tulajdonos ittviilalja.

- A rendeletnek kiizvetlen ktirnyezeti hat6sa nincs.

- A rendeletnek ktizvetlen eg6szs6gi hatrisa, eg6szs6giigyi ktivetkezm6nye nincs.

- A tervezetnek adminisztrativ terheket befolyrisoli hatrisa:

A rendelet megalkotrisiinak az adminisztrativ terheket tekintve tj, tdbblet terheket
eredm6nyez6 hat6sa nincs.

- A rendelet megalkotisrinak sziiks6gess6ge:

Az Etv. m6dositdsa drtelmdben a 6/A. $ (2) bekezd6s nyit6 szdvegrdsz6ben a

,,polg6rmestere" sz6vegr6sz hely6be a ..k6pvisel6-testiilete" szdveg l6pett, vagyis a

teleptil6si <inkorm6nyzat nevdben a polgiirmester helyett a kdpvisel6-testiilet, aki a
jogszabiilyban meghatarozott esetekben 6s m6don v6lem6nyt adhat a jogszab6lyban

meghatarozott 6pit6sr.igyi hat6s:igi engeddlyk6relemhez, telepiildsk6pi bejelentdsi
eljdrrist fbtytathat le az dpitdsiigyi hat6sagi engeddlyhez nem k6tdtt 6pit6si

tevdkenysdgek. rekl6melhelyez6sek 6s rendeltetdsm6dosit6sok tekintet6ben.
A hat6skdr-m6dositrisr6l a kdpvisel6+estilletnek 2021. okt6ber 3l-ig gondoskodni

kellett.

- A jogalkot{s elmarad:isinak vfrhat6 ktivetkezm6nyei:

A jogalkotds elmaradris6nak kdvetkezmdnye, hogy a tulajdonos nem 6lhet a pAlyhzati

lehetos6g6vel , valamint a HESZ eloirrisa nem teljesiil.

- A rendelet alkalmazds6hoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, trirryi 6s p6nziigyi felt6telek:

A rendelet a megl6vo szervezeti, szem6lyi. trirgyi 6s p6nziigyi feltdtelekkel

alkalmazhat6.

Cserhiitszentiviin. 202 1. november 24.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia

legyzo



6/a u^{Afgq}

AqJ\
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Cserh:ltszcntivrin Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
a 1212021.(Xll.l1.) tinkorm{n-vzati rendelete

a telepii16sk6p v6delm616l szriki 5/2018 (vI.5.) tinkormrinyzati rendelet m6dosit{s:lrril

Cserhiitszentiviin Kdzs6g 0nkormrinyzata K6pvisel6-testiilete a telepi.il6sk6p v6delm6r6l sz616
2016. 6vi LXXIV t<irv6ny 8/A. g-6ban 6s 12.9 (2) bekezddsdben kapott felhatalmazis alapjin.
6s az Alaptcirvdny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben eljarva a
kdvetkez6ket rendeli el.

1.S

Cserhritszentiviin K<izs6g Onkormrlnyzata K6pvisel6{estiiletdnek a telepiil6sk6p v6delm6r6l
sz6l6 5/2018. (VI.5.) dnkorm6nyzati rendelet 26. $ (1) bekezd6se helydbe a k<ivetkezo
rendelkez6s l6p:

..(1) K6relem esetdn a Kdpviselo-testiilet 6truhazoft hatiisk<jrdben elj:ir6 polgdrmester (a
toviibbiakban: polgrirmester) a telepi.ildsk6pi kOvetelmdnyekr6l - a k6relem be6rkez6sdt6l
sziimitott 8 napon bellil, az <lnkorm6nyzat hivatalos helyisdgdben - szakmai konzultiici6t
6s ezen beliil szakmai tajdkoztatrist (a tov6bbiakban: szakmai konzultrici6) biaosit."

2.S

Ez a rendelet a kihirdetdsdt k6vet6 napon l6p hat6lyba.

Cserh6tszentiv6n. 2021 . december 11.

gO

polg6rmester
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Altaliinos indokoLls

a Cserhiitszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
a telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 5/2018.(VI.5.) rinkormrinyzati rendeletdnek m6dosit6srir6l

sz6lo 1212021. (Xn. I 1.) dnkorm6nyzati rendeletdhez

A telepiil6skdp vddelm6r6l sz6lo 2016. 6vi LXXIV tdrvdny (a tov6bbiakban: Tktv.) 8/A. g-rit,

mely szerint kivezetdsre kertil az az M6tv-vel <isszhangban nem iill6 szab61y. miszerint
rinkorm6nyzati hat6s6gi iigyet kdzvetlentil a polg6rmesterre, 6s nem a testtiletre telepit a

tcirvdny. Ezutrin a k6pvisel6-testiilet ddnti el, hogy mint 6truhiizhat6 hatriskcirt iitadja, vagy
megtartja testiileti hat6skorben pdld6ul a telepiil6sk6pi vdlem6nyez6si elj6rrist vagy a

telepiildskdpi bejelent6si eljrir6st. A m6dositris az Mdtv. 142lA. Q-6val val6 <isszhangot

biaosida. ennek 6rdek6ben a kdpvisel6+estiilet a Tktv. 8. $-riban foglalt 6nkormdnyzati

hat6srigi hatiiskordket a telepiil6skdpi rendeletben nthiuhatja rit. A hatiisk<ir-m6dositisr6l a

k6pvisel6-testtiletnek 2021 . okt6ber 31 . napj riig gondoskodnia kell.

R6szletes indokoL{s

Az 1. $-hoz

A hatiiskdr viiltoz6s szabrilyait rendezi.

A 2. $-hoz

A rendelet hatdlybal6p6s6rol rendelkezik

Cserhiitszentiviin. 2021. december I 1.

S Attila
polgiirmester '-$'
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Elozetes hatrisvizsg6lat

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi cXXX. t<irvdny 17. g (1) bekezddse 6rrelm6ben a jogszabrilyok
el<ik6szlt6se soriln el6zetes hat6svizsg6latot kelt lefolytatni, az allbbt t6nyez6ke vonatkoz6an:

Trirrya: Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrlnyzata Kdpvisel6-testiilet6nek a teleptil6skdp
v6delm616l sz616 5/201 8.(VI.5.) dnkormanyzari rendelete m6dositrisa

- Tdrsadalmi hatris:

A rendelettel szabdlyozott hatriskdrv6ltozris kdvetkeadben a K6pvisel<i-testiilet a
polg6rmesterre ruhiuza akoritbban szlrn6ra k<izponti j ogszab6ly erejdn6l fogva delegdlt
hatAskdrt.
Tarsadalmi hatiisa nincs.

- Gazdasigi hat6sa:

Nincs.

- Ktilts6gvet6si hat{sa:

Nincs, tekintettel ana , hogy a fodpitdszi kdits6geket a tulajdonos 6rvritlalja.

- A rendeletnek ktizvetlen ktirnyezeti hat{sa nincs.

- A rendeletnek ktizvetlen eg6szs6gi hatrisa, eg6szs6giigri ktivetkezm6nye nincs.

- A tervezetnek adminisztrativ terheket befoly{so16 hat:isa:

A rendelet megalkotds6nak az adminisztrativ terheket tekintve tj. tribblet terheket
eredmdnyez6 hatiisa nincs.

- A rendelet megalkotdsdnak sziiks6gess6ge:

Az Etv. m6dosit6sa drtelmdben a 6/A. $ (2) bekezdds nyit6 szdvegrdszeben a

.,polgiirmestere'' sz<ivegrdsz helydbe a ,,k6pvisel6-testiilete" sz6veg l6pett. vagyis a

teleptildsi dnkormrinyzat nev6ben a polgdrmester helyett a kdpviselotesttilet, aki a
jogszabrilyban meghatdrozott esetekben 6s m6don v6lemdnyt adhat a jogszabiilyban

meghatiirozott dpitdsiigyi hat6srigi enged6lykdrelemhez, telepiil6sk6pi bejelent6si
eljrir6st folytathat \e az 6pitdstigyi hat6srigi engeddlyhez nem kcitdtt dpit6si
tev6kenys6gek, rekl6melhelyez6sek 6s rendeltet6sm6dosit6sok tekintet6ben.

A hatdsk<ir-m6dositrisr6l a kdpvisel<i-testtiletnek 2021. okt6ber 31-ig gondoskodni

kellett.

- A jogalkotris elmaradfs{nak virhat6 kiivetkezm6nyei:

A jogalkotds elmarad6s6nak k<ivetkezrndnye, hogy a tulajdonos nem 6lhet a piiyAzati
lehetcisdg6vel , valamint a HESZ eloirasa nem teljesiil.

- A rendelet alkalmazrlsihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, tdrgyi 6s p6nziigyi felt6telek:

A rendelet a megldvo szervezeti. szem6lyi. t6rgyi 6s pdnziigyi t'eltdtelekkel
alkalmazhat6.

Cserhiitszentivrin, 2021 . november 24.

Szabina S
CA

dr. H
jegyzo
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C serhdtszentivdn Kii zsdg Onkormdnyzata
Polgdrmestere

Sz:lma: CSE/ 339^ ) nOZt.

El6terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i til6s6re

El6terjeszt6s tirgya:. Javaslat a f66ll{sri polgirmester 2021.6vi szabads6g-
iitemez6se m6dositisrinak elfogad6s6ra
(9. el6terjeszt6s)

Attila ester

El6ad6: Siraky Attila polg6rmester
dr. Hetzmann Szabina Szilvi a Jegy ZO

Mell6klet: Elciterj esztes

Hat6rozati lat

I

Dtint6si javaslat: Hal6rozat
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Cserhitszentivrin Kiizs6g Onkorm{nyzata
K6pvisel6-testiilete

Tisztelt K6pviselii-testiilet!

A kdzszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCIX (a tov6bbiakban: Kttv.) 225lA' $ (i)
bekezddse 6rtelm6ben a 16rill6sri polgermester foglalkoaatrisi jogviszonya a k6pvisel6-testiilet

6s a polgdrmester kdzdtt - a (2) bekezdds bJ pontj a kivdtel6vel - v6laszt6ssal l6trejov<i, saj6tos

k<izszolgSlati jogviszony. A polg6rmester tekintetdben a k6pviselo-testtilet gyakorolja a

munk6ltat6i jogokat.

A k6pviselo-testiilet ezen munkiiltat6i jogk6r r6szek6nt - tdbbek kdzdtt -jogosult a poig6rmester

szabadsrigdnak engeddlyezds6rol ds annak rendj6r<il d<inteni.

A Kttv. 225lC. g (1) bekezd6se hatdrozza meg a f-66ll6sri polg6rmesterek alapszabads6giinak ds

p6tszabadsdginak m6rtdk6t. melynek 6rtelmdben a f,56ll6st polg6rmester 6vi 25 munkanap
alapszabads6gra 6s I 4 munkanap p6tszabadsiigra jogosult.
A Kttv. 2251C. $ (3) bekezd6se alapjdn minden dv janurir 3l-ig a jegyzi| eltal vezetett
nyilv6ntartds alapj rin meg kell rillapitani a polg6rmester el6z6 6vben ig6nybe vett
szabads6grinak m6rt6kdt, 6s a ki nem adott szabadsiigot a t6rgy6vi szabadsiighoz hozzA kell
szrimitani.
A polg6rmester el<iterjesa6s6re a k6pviselo-testiilet minden 6v febru6r 28-ig j6vAhagyja a
polgiirmester szabadsrigiinak titemezds6t. A polg6rmester a szabadsiig ig6nybev6tel6rol a

k6pvisel6-testiiletet a kdvetkez6 fil6sen trij6koztatja. A polg6rmester a szabadsigot az
iitemez6st6l elt6r6en csak elcire nem ldLthat6, rendkiviili esetben, yagy az ig6nybev6telt
megel6z<ien legk6sobb tizen<it nappal megtett el6zetes bejelentdst kcivet6en veheti igdnybe.

A Ktty. 2251C. g (4) bekezddse kimondja. hogy a szabads6got az eseddkess6g 6v6ben, de
legk6s6bb a kdvetkez6 6v miircius 31-ig kell ig6nybe venni vagy kiadni.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek alapjdn kdrem o Tisztelt Kipvisel6-testiiletet, hog: szivesketljen a hattirozati
jdv slatot elfogadni, is a hatdrozoti javaslat melldkletiben foglaltak szerint jdvdhagtni
sza bads dgo m iite mezis { ne k mddositris tit.

Si Attila

2

Cserhritszentir':in. 2021, november 29.

polgrirmester

Helvben

Fentiek alapj iin a 2021. dvi szabadsiignapok sz6ma dves szinten 39 munkanap.



A kozmiivel6d6si alapszolgdltatdsok, valam,nt a kozmrivelodesi intezm6nyek 6s a
kozossegi szinterek kcivetelm6nyei16l szolo zol2oil. (vll. 9.) EIvlMl rendelet tz. g-a
szerint:

"(1) A kozoss6gi szint6rben a feladatellalo a k6zm(vel6d6 si alapszolgdltatasok
zavartalan blztositisa erdek6ben legal6bb egy, ieqal5bb kdzepfoku kozmuvel 6d6si
szakke zett el (szakk6pesit6ssel) rendelkezo szakembert foglalkoz tat
(2) A kozossegiszinter nvitvatartdsi idei6t a koz6ss6gi szini6rnek he lyet ad6 epiiietben
kr kell ftiggeszteni. A kozdss6gi szint6r - illeszkedve a kdzdss6gi kezdem6nyez6sekhez
- legalSbb a h6t hdrom napjdn, Iegaldbb napi 4 6raban nyitva tart, melyb6l legalabb egy
napnak szabadnapra vagy munkaszU neti napra kell esnje, tovdbb6 legalabb a h6t egy
napjen lnageba kell foglalnia a 16.00 -'19.00 6ra k0z6tti id6szakot.
(3) A kifilggesztett nyitvatartastol elt6rni 6vente legfeljebb h6rom h6nap id6tartamban
Jehet Ligy, hogy a feladatellSt6 az elt6r6st legal6bb egy h6nappal meget6z6en a
kdzoss6gi szint6rnek helyet ado 6pilletben klzzdleszi."

Szives megfontolisra javasiom a rendelet melt6klet6ben meghat6rozni a koztiss6gi
szint6r nyitvatartisi rendj6t.

A rendeletet jogszabily-szerkeszt6si szempontb6l fe[il l<ell vizsg6lni es a szUks6ges
m6dositAsokat eszkozcjlni kell a jogalkotasr6l sz6ld 2010. 6vi CXXX. torveny (Jat.),
valamint a jogszabilyszerkeszt6srol sz6l6 61/2009. (Xll. 14.) IRI\,1 rendelet (Jszr.)
alapl6 n.

, A rendelet bevezeto r6sz6ben 6sszemosva kerLllt felti]ntet6sre az eredeti 6s
. u felhatalmazAson alapulo ioqalkot6i hataskdr, javasoll a bevezet6 resz pontositasa

a

A rendelet 6. $-a szerint a rendelet a,,kihirdet6se napiet kdvetoen I6p hat6lyba."
Felhivom szlves figyelmUket a Jat. 7. $-6ban foglaltakra, amely 6ftelmeben a
jogszab6lyban meg kell haterozni a lratalybal6p6s6nek napj6t, amely a jogszabily
kihirdet6s6t kcivet6 valamel y 4gp lehet.
Ha a szab6lyoz6s celja mdskent neln 6rhet6 el, a jogszab5ly hatalybal6p6s6nek napja
a kihirdet6s napja is lehet, ebben az eseiben a hat6lybalepes idopontj6t oraban kell
meghatdrozni, mely nem elozheti meg a kihirdetes idcipontj6t.

A rendelet fejezeteit, alcimeit 6s szakaszait a Jszr. alapjdn szemozni kell, egy alcimnek
.i altalenossagban legalabb 2 szakaszt kell tartalmaznia, egyetlen szakaszt magSban'-\ foglalo alcim csak akkor alakithat6 ki, ha a tagolds miatt a jogszabSly szerkezet6nel(

:--- egys6gess6ge €rdek6ben az szuks6ges. A Jszr. a francia bekezd6seket nem ismeri, a

felsorolesokat pontokra., alponlokra kell tagolni.

A Jat,3. $-a alapj6n az azonos vagy hason{o 6letviszonyokai azonos vagy hason16
m6don, szab6lyoz6si szintenk5nt lehet6leg ugyanabban a jogszabdlyban kell

., szabalyozni. A szabilyozds nem lehet indokolatlanul p6rhuzamos vagy tdbbszintri.l', A .iogszabilyban nem ism6telhet6 meg az Alapt6rv6ny vagy olyan jogszabily
.-.----- -rendelkez6se, amellyel a jogszabely az Alaptdrv6ny alapiin nem lehet ellent6tes.

Az ltrlotv. 133. S (2) bekezd6se alapjAn a Kormanyhivatal javaslattal 6lhet az 6rintett
mt1kod6s6re, szervezet6re, dont6shozatali eljArasera vonatkoz6an. A javaslatot a helyi
onkormAnyzat kepviselo-testtl lete koteles megt6rgyalni 6s arrol dOnt6st hozni. A
javaslat elutasitAsanak indol(et a helyi onkormanyzat koteles a Kormenyhivatallal
ismertetni.



A javaslatt6tellel kapcsolatban hozott k6pvisel6-testiileti dont6srdl, a javaslat
k6pvisel6-testtrlet iltal torten6 megiArgyal6sa16l, elfogadds6rol (hatirozat
formajaban), esetleges elutasit6sardl, valamint a javaslat esetleges elutasiths6nak
indok6rol

2022. januAr 3. napjaig

ir6sban t6j6koztatast k6rek.

Salgotarj6n, 2021. november 10.

Tisztelettel:

dr. Szabo Sendor kormanymegbizott
nev6ben 6s megbizdsrlb6l:
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lktat6szem: NA nF O t 1 44-8t2021 .

Ugyint6z5: dr. Baranya Anik6
Telefonszim: 321620-7 53
E-mail cim: baranva.anil<o@noqrad.qov.hu

Siraky,Attila
Pol95rmester Ur ttj5n

Cserhatszentivan K6zs6g Onkorm6nyzata
K6pviselS"testr.llete r6sz5re

dr. Hetzmann Szabina Szilvia
Jegyzci .A.sszony r6sz6re

Cserhiitszentiv6n

Tisztelt Polgirmester 0r!
Tisztelt K6pvisel6-testtilet:
Tisztelt Jegyzci Asszony!

]\4agyarorsz69 Alaptorv6nye 34. cikk (4) bekezd6se, valamint a Nlagyarorszdrg helyi
onkorm6nyzatair6l szol6 201 1 . 6vi CLX)filX. torv6ny (a tovdbbiakban: tvlotv.) 133. S (2)
bekezd6s6ben foglaltak alapjan

javaslattal 6lek:

Cserhatszentiv6n Kozs6g 0nkorm6nyzat6nak kepvisel6{estulete 2/2020. (111.19.)

szimon megalkotta a helyi k6zmrivelod6r6l sz6l6 rendelet6t. A rendelet a Nemzeti
Jogszaberytarban felt6lt6sre kerirlt.

Ko16bban t6j6koztattam. az onkormenyzatqkat, hogy a Minisztereln6kseg Terilleti
Kozigazgatiisert Felel6s Allamtitkdrseg f6verosi 6s megyei kormanyh ivataloknak a helyi
6nkormAnyzatok torv6nyess6gi feliigyelet6vel kapcsolatos 2021. lvi ellen6rz6si
munkaterv6ben foglaltak alapjAn a korm6nyhivalal a kdzm(vel6d6si t6rgyt rendeletek
atfog6 felillvizsgalaut v6gzi a 2021. 6vben-

A muzedlis int6zm6nyek16l, a nyilv6nos kdnyvtAri eilatas16l 6s a l<ozmlivel6d6s16l sz5l6
1997. 6vi CXL. t6rveny (Kultv). 83/A. S-a 6rtelm6ben:
,,('1) A telepiil6si cinkorm6nyzat a helyi tdrsadalom mUvelodesj 6rdekeinek es kultu16lis
szilks6gleteinek figyelembev6tel6vel, e torv6ny es a helyi lehetos6gek, sajatoss6gok
alapjan - a Kozmiivelodesi Kerekasztallal 6s a telepiil6si nemzetis6gi onkorm6nyzattal
va o eqveztet6st k6vet6en - rendeletben hat; rozza meq az ellatand6 kozm(vel6d6si

Hniosngi I6osTrdly
't airlanycss(gi Fcl$grlcti Os?rdl),

li00 rialgolarJio, llikoczi i( 16. Telj (32) 62G73j. Fas (32) 620-196. e mail: torveny.sscg{0trosrdd.sov.hu
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alapszol96ltatSsok kOr6f, valamint feladatell6tasanak form6.iit, m6djAt 6s

m6rt6k6t.
(2) A telepulesi dnkormanyzat a kozm(vel6d6si rendelet6t a - Kozmfivel6d6si
Kerekasztallal 6s a telep0Esi nemzetis6gi 0nkormAnyzattal val6 egyeztet6s keret6ben -

b)

alabb dte e li.ilv iz a1

(3) A kozm0vel6d6si rendeietet az onkormanyzat a k9zgsg-5gi szi-nlerben vagy a

kozm(vel6d6si intezm6nyben kozz6teszi."

A Kultv. 78/H. $ bekezd6se ertelm6ben:

,,('1) A kozdss6gi szint6r a teleptilesi, keruleti kdzoss6gi miivel6des szervez6se, a

kozmflvel6d6si alapszol96ftat6sok biztositasa erdekoben fenntartott, m(kOdtetett vagy
erre a c6lra alkalmassd tett 6s irzemeltetett, adott helyen rendszeresen mUktid6, jogi
szemelyis6ggel nem rendelkez6 int5zm6ny vagy egy6b l6tesitmeny, helyis6gegytittes,

(2) A kozoss6gi szint6r form6i:
a) a kiz616laq k6zmtivekid6si alaoszolg6ltatAsok megszervez6s6nek helyszint bizlosit6
kdzdss6gi szint€r vagy

a kozmr:ivel6d6si alapszolqaltat6sok mellett eqv6b tevekenvs6qeknek, szolqaftat6sok
lneqsze rvezesenek is helvszint biztosit6 in tegrdlt kijztissdgi 6s szolgdltato t6r.
(3) A kozoss6gi szint6r mfikddtet6se, tovabbe a helyi kdzoss69i mtivel6des szervez6se
6s a kozmtivelcjdesi alapszolgdltatdsok ho226f6rhetos6g6nek biztoslt6sa 6rdek6ben a
kdzoss69i szint6r fenntart6ja, m(kodtetdje szakir6ny( kozepfokU v6gzetts6ggel
rendelkez6 szemelyt foglalkoztat.
(4) A (3) bekezdes szerinii szem6ly foglalkoztatasat tobb fenntarto, mr:ikodteto kOzOsen
is biztosithatja oly m6don, hogy egy szem6ly legfeljebb hdrom ktlzs6g tekintet6ben
lSthatja el feladatait.
(5) A k6zoss6gi szint6r elnevezeseben szerepelnie kell a ,kdzoss6gi szint6r" vagy a
,,kozdss69i t6t'' kifejez6s valamelyik6nek."

Fiqyelemmel arra, hogy a rendelet 2. S-a alapjan az 6nkorm6nyzat a
lakossAgsz6ma alapjan kijtelez6 alapszolgiltat6son mellett egy6b
tev6kenysrigeknek, szolgiltatSsok megszervez6s6nek is helyszint biztosit

a ioqszabelv szqllnt a helyes meqnevez6s
a k6zoss6qi szint{ir helvett az inteqrAlt ki5ziiss6qi 6s szolqdltato t6r lenne.

A rendelet t6bb szakaszaban megjelenik, hogy az 6nkormdnyzat ktjzm(vel6d6si
meg6llapodSst ,,kcjthet", azonban nem egy6rtelm(, hogy kotott-e ilyen rnegiillapod6si a
kdzm0vel<jd6si feladatai elldt6s6ra. A rendeletben egyertelm(ea meg kell hat6rozni,
hogy az onkormanyzat maga liitja-e el kozmrivel6desi feladatait Egy kozmrivelodesi
megdllapodds keret6ben kvdzi ,,kiszervezi" a feladatelldtdst. Amennyiben term6szetes
vagy jogi szem6llyel kozm(vel6desi meg6llapodasl kot, iigy a megiillapod6snak
tartalmaznia keil a Kultv. 79. S (2) bekezd6s6ben foglalt tartalmi elenreket, tov6bba
c5lszer(, ha a meg;lllapodds a rendelet me116klet6t kepezi.

A rendelet latlal"rlazza, hogy az onkorm6nyzat kozm(velcjd6si feladatokat ellAt6
szervezeieket tamogat, azonban a p6nztig o atis m6dja 6s szabilyai nem
kerultel( meghatAroz6sra, sziiks69es- ef n p6tl6sae

(rendelet 2. $ (1) bekezd6s d) pont), igy
,1

.2.

itl
u

A rendeletben a feladatellatds formilidt. m6di6t 6s m6rt6k6t pontosan. vil6qosan kell
megfoqalmazni.
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Hatrirozati iavaslat:

Cserhdtszentiv6ni K<izs6g Onkormrinyzata K6pvisel6+estiilete Cserhiitszentivrin K<izs6g
Onkormiinyzata polgrirmester6nek el6terjeszt6sdben megt:irgyalta a ,,Jayaslat a N6grdd
Meg,,ei Kormdnyhiyatal NO/TFO/141-8/2021. szdmu javaslattdtel (kdzmtivel ddsi tdrryi
rendeletek dtJbgd Jbliilvizsgdlata 2021. dvben) elftgaddsdra" cimii el6terjeszdst ds az al6bbi
ddnt6st hozta:

Cserhdtszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete a N6gr5d Megyei
Korm6nyhivatal Hat6s6gi F6osa6ly Trlw6nyessdgi Feliigyeleti Osarilya NO/TFO/144-
812021 . szdm:,l javaslatt6teldt napirendre tiiae 6s megtdrgyalta.
Cserh6tszentiviin K6zsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testtilete ajavaslatt6telt elfogadja, az

abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

2. Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel<i+estiilete felk6ri a M6traszo16si Kdzds
Onkormdnyzati Hivatal jegyz6jdt. hogy a Cserh6tszentivdn Kcizseg 0nkormanyzata helyi
kdzmriveloddsr6l sz6l6 212020. (III.19.) <inkormdnyzati rendelet6nek 6t1b96 m6dosit:is6t,
sziiks6g esetdn uj rendelet elfogadiisiit k6szitse elo a Kdpvisel6-teshllet 2022. januriri

iilds6re.

Hat{fuid6: drtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

3. Cserh6tszentivrin Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel<i-testiilete felk6ri a M6trasz6l6si Kdzris
Onkormrinyzati Hivatal jegyzdjdt, hogy a Cserhiitszentivdn Kdzseg Onkormri,nyzata

K6pviselo-testiilete d<intdsdrol trijdkoztassa a N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Hat6srigi
F5oszt6ly Torvdnyess69i Feli.igyeleti Oszt6lyrit- 6s a toviibbi sziiksdges int6zked6seket tegye

meg.

Hardrido: azonnal. 6rtelem szerint
Fele16s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

L{tta:
L-r'

dr. H
lrp\.*r-* &+rr-i

eilmarn Szabina Szilvi{
Jegyzo I



f uJl&[fur

C s erhdts zentiv tin Kd zs dg On kor mti nyzat a
Polgdrmestere

Szima: CSE/301-212021

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i til6s6re

El6terjeszt6s tirgya:

El6terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester
El6ad6: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat a N6gr6d Megyei Korminyhivatal
NO/TFO/144-812021. sz6m[ .iavaslatt6tel
(ktizmiivel6d6si tirgyri rendeletek ritfog6
feliilvizsgrilata 2021. 6vben) elfogad6s6ra
(8. el6terjeszt6s)

Mell6klet:

Dtint6si javaslat:

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyz6
Elciterj esads
Javaslatt6tel
Hatdrozati javaslat
Halarozal

1,

E16terjeszt6s



Cserh:itszentiviin Ktizs6g Onkorm:lny'zata
K6pvisel6-testiilete

Helvben

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A N6gr:id Megyei Korm6nyhivatal [Iat6s6gi Fooszrily Tcirvdnyessdgi Feliigyeleti Osztiiya (a
tov6bbiakban: Kormrinyhivatal) a mell6klet szerinti, NO/TFO/l 44-912021. sz6mu javaslatt6telt
kiildte 2021. november 10. napjrin r6szemre 6s a Mritrasz6lcisi Koztis Onkormdnyzati Hivatal
jegyzoje rdsz6re.

Az NO/TFO/144-812021. szdmri javaslattdtelben a Korm6nyhivatal t6j6koztatott. hogy a

Minisztereln6ksdg Teriileti Kdzigazgatrisdrt Felelos Allamtitkrirs6g fovrlrosi ds megyei
kormtinyhivataloknak a helyi rlnkormiinyzatok tcirvdnyess6gi feliigyelet6vel kapcsolatos 2021 .

dvi ellen<irz6si munkatervdben foglaltak alapj rln a korm6nyhivatal a kdzmriveloddsi t6rgyf
rendelete 6tfo96 f'eltilvizsg6latit v6gzi 2021 . 6vben.

Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzatdnak Kepviselotestiilete megalkotta a helyi
kcizmr.ivelod6sr6l szol6 212020. (lll.1 9.) dnkorm6nyzati rendelet6t. valamint a rendelet a
Nemzeti Jogszab6lytdrban felt<ilt6sre keriilt.

Magyarorszdg helyi <inkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torwdny (a tov6bbiakban:

M6tv.) 133. $ (2) bekezd6se alapj6n a Korm6nyhivatal javaslattal dlhet az 6rintett mrikod6s6re,

szen'ezet6re, d6ntdshozatali elj6riis6ra vonatkoz6an. A javaslatot a helyi dnkorm6nyzat

kdpviselo-testiilete kdteles megtArgyalni ds arr6l ddnt6st hozni.

Dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo t6j6koztatott, hogy a javaslatt6tel alapjfu a 2/2020.

(III.19.) 6nkorm6nyzati rendelet m6dositdsa sztiks6ges, amel-v elok6szit6se lblyamatban van.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Fentiek drtetmiben kdrem, hog; a metliklet szerinti iavaslattitelt megtdrg)alni, is a

halrirozati j avas latot e lfogadn i szlves kedi e ne k !

Sira il

2

Cserh:itszentivii n. 2021. november 29'

polgf rmester



Melldklet
Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzata K6pvisel6+estrilet6nek

. . .12021 . (KI. 10.) dntorm6nyzati harilrozat|hoz

Sirak"v Attila polgirmester
2021. 6vi szabadsdgol6si iitemterve

Szabadsrignapok szfma

2021.6vi 39 munkan:rp

El6z6 6vi :ithozzt 30 munkanap

Osszesen 69 munkanap

Nap Munkanapok
sz5,ma

Janu6r

Mircius
Aprilis
M6jus
Jinius
Jrllius

Augusztus
Szeptember

Okt6ber 11-15 5

)5 ?6 iO ,)

December 1.2.3.6.7,8,13,1 4,15,20,21,24,27
28,29,31

l6

6ssr"ret r 2rl munkanap

4

November

Hrinap

Februrir I



Hat{rozati iavaslat:

Cserh6tszentivrin Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete Cserhritszentiviin K6zs6g

Onkormdnyzata polgrirmester6nek eloterjeszl6s6ben megt6rgyalla a ,,Javaslat a fddlldsu
polgdrmester 2021. ivi szabadsdg-titemezdse mddos[tdsdnak efogaddsdra" cimi el6terjeszt6st

6s az aklbbi dtint6st hozta:

l. A Cserh6tszentiviin Kdzseg Onkormiinyzata Kdpvisel6+estiilete a k<izszolgrilati
tisztvisel6kr6l sz6l6 2011. dvi CXCIX. tdrvdny 2251C. $ (2) bekezd6sdben foglalt
hat6sk6r6ben eljrirva Siraky Attila polg6rmester 2021 . dvi szabadsiigol6si iitemterv6nek
m6dosit6s6t - jelen hat6rozat mell6klet6ben foglaltak szerint - j6vahagyja.

2. Felk6ri a Polgrirmestert, hogy a terwben loglaltak teljestl6s6r6l fblyamatosan, a kdt ill6s
koz6tti lbntosabb esem6nyek6l sz6l6 jelent6sek keretdben t6j6koZassa a K6pviselo-
testiiletet.

L{tta:
,)' 6L*,^.-,.,^ &-&-''-,

dr. Hezmann Szabina Szilvii/
jesyzfi I

3

Hat6rid5: folyamatos
Felel6s: SirakyAttilapolg6rmester



I tr^Ut*E1,*

M6trasz6l6si Kiizds Onkormdnyzati Ilivatal
JegYz6j e

Sz:ima: CSE/313/2021.

E16terjeszt6s

a K6pvisel6-testiilet 2021. december 10-i iil6s6re

El6terjeszt6s t:irgya : Javaslat Cserhitszentiv6n Kiizs6g korm6nvzata
2021-2024.6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terv6nek 6s

2022. 6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogad{s{ra,
valamint a bels6 ellen6r dij:inak m6dositdsira
(10. e16terjeszt6s)

El6te dr. Hetzmann Szabina Szilvi

..;r,+i
ir-il=7

a Jegyzo
oad6:

Mell6klet:
dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyzo
El6terjeszt6s
Dij m6dositris irrinti igdny
Hat{rozati javaslat

Dtint6si javaslat: Hatilrozat



Cserh{tszentivdn Ktizs69 6nkorm6nyzata

K6pvisel6-testiilete

Hch bcn

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az 6llwnh6zi.art6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny (a tovAbbiakban: Atrt.y Ot. g-a szerint az
6llamhiaartrisi kontrollok celja az dllamhriaart6s pdnzeszk<izeivel ds a nemzeti vagyonnal
t6(dn6 szab6lyszer6, gazdasiigos. hatdkony ds eredmdnyes gazdrilko&is biztosit:isa. Az
itllamhilztartis bels6 kontrollrendszere a kdltsdgvet6si szervek bels<i kontrollrendszere
keret6ben val6sul meg, bele6rtve a belso ellenorzdst is.

Magyarorsziig helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 119-120. g-a

rendelkezik a helyi dnkormdn-vzatok bels6 kontrollrendszer6rol. A 120. { a p6nzi.igyi bizotts6g

feladatait irja el6, mig a ll9. $ (3)-(4) bekezd6se szabilyozza a belsS kontrollrendszer

mrikcjdtetds6t. Ezen beltl kertil eloiriisra, hogy a jegyz6 kdteles - a jogszab6lyok alapjdn

meghat6rozott bels6 kontrollrendszert milkddtetni, amely biztositja a helyi dnkormdnyzat

rendelkezds6re A116 forr6sok szabrilyszert. gazdas6gos, hat6kony 6s eredm6nyes

felhaszn6ldsrit. A jegyzo kdteles gondoskodni tovdbbii a belso kontrollrendszeren beliil - a

bels6 ellen6rzds mrikddtet6s6r 6l az Allamhhztartiisdrt t'elelos miniszer 6ltal kozzetett

m6dszertani ttmutat6k 6s a nemzetkdzi bels6 ellen6rzdsi standardok figyelembev6teldvel. A

hetyi dnkormany zatnak a bels6 ellen6rz6s keret6ben kell gondoskodni a feliigyelt

k<iits6gvet6si szervek ellenorz6s6r6l is. A szablrlyozits szerint a helyi dnkormSnyzatra

vonatkoz6 6ves ellen6rz6si tervet a kdpviselo-testiilet az elozi| 6v december 31-dig hagyja

j6v6.

Az Aht. szerint a helyi dnkormrinyzat 6s kdltsdgvetdsi szeruei bels6 ellen6rzdsdre vonatkoz6

16szletesszab6lyokatjogsZab^ly:tarla.lmazza.Erendelkez6seketak6ltsdgvet6siszervekbelso

kontrollrendszer6rol6sbels6ellen6rz6sdr61sz6l,537Ol20ll.(xl.3l.)Korm.rendelet(a
tovribbiakban: Bk.) hat6rozza meg'

A M6trasz6l6si K6z6s 6nkorm6nyzati Hivatal a jogszabrityban el6irt ktjtelezetts6g6nek eleget

t6ve, polgriri jogi szerz6dJs keretdben foglalkoaat belso ellenort' aki - jogszab6lyi

..nd"lt.rJ. alapjrin - a belso ellen6rzdsi vezetoi feladatokat is elkitja'

I.

A 2022. 6vieilen6rz6si teru a strat6giai ellen6rz6si terwel 6sszhangban keriilt dsszerillit6sra' a

t 
"trO 

.tt.nO.rerre rendelkez6s6re 6116 eroforrdsokat figyelembe v6ve'



Az ellen6rz6si prioritiisok meghatdroziis6n6l, az ellenorzdsre kertilo szervezetek ds
folyamatok kiv6laszt6siinril a k<ivetkezo szempontok drvdnyestiltek:

- a Bk. alapjrin vizsgrilni 6s drtdkelni kell a bels6 kontrorlrendszer mrik6d6s6t
- vizsg6lni kell a gazdrilkodiis sonin jelent6s p6nztigyi kihatrissal bir6, magas bev6teti ill.

kcilts6gszintii folyamatok szabiilyszenis6g6t
- biaositani kell az dnkormiinyzat feltigyelete alatt all6 <in6ll6an miikrido es

gazd6lkod6-, az ciniill6an mrikcido kdlts6gvetdsi szervek valamint a trirsul6sok 6s a
nemzetis6gi dnkormrinyzatok ellenorz6s6t,

- az elozo 6vek bels6 ellen<irz6si tapasaalatait alapul vdve a bels6 ellen6rz6s 6ltat tett
javaslatok realiz6liisrinak ut6ellenorz6s6r6l gondoskodni kell.

II

A Miitraszol<jsi Kdzos Onkorm6nyzati Hivatal az Onkormrinyzatok bels<j ellenorzdse
vonatkozls6ban hatarozatlan idejri szerz6d6st kotdtt a PERILIUM IKO Bt-vel (2660
Balassagyarmat. Vdrosmarty utca 3..,). Az Onkormdnyzatok egyenlo ardnyban j6rulnak hozzri
a vrillalkoziisi dij megfizetdsdhez havi brutt6 20 000 Ft cisszegben. A Bt. k6pvisel6je az
eloterjeszt6s mell6klet6t k6pez6 dijm6dositrisi ig6nnyel 6lt, melyet a megelozo id6szak
tapasztalatai alapj6n megalapozottnak vdlek.

Tisztelt K6pvisel6-testtilct!

A bels6 ellen6rzdsre vonatkoz6 tervek a fenti szempontokat tigyelembe v6ve keriiltek
6ssze:il1it6sra. Az ellen6rz6si terveket a hat6rozati javaslat 1. 6s 2. mell6kletei tartalmazz6k.

Fentiek irtelmdben kirem, hogy az eltilerjesztist megldrgyalni, ds a hatdrozati javaslatot

valamint mel likleteit elfogaclni sz[ves kedjenek !

\, Mdtraszdliis, 2021. novemher 30.

Ll.1 dt CL-L!<-!.<--\
dr. Hetzmann Szabin

jegtzd
a Szilvia



Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkormenyzata Kdpvisel6-testiilete a Mdtraszolosi Kdz6s

Onkormrinyzati Hivatal jegyz6j6nek el6terjeszt6s6ben megtrirgyalta a ,,Javqslat

Cserhittszentivdn Kdzsdg Onkorm(rnyzata 2021-2021. 6vi stratdgiai bels6 ellendrzdsi tervdnek

is 2022. ivi belsd ellendrzisi tervrinek elfogaddsdra, valamint a belsd ellenar dijdnak

m6dositdsara" cimfi el6terjesadst 6s az alibbi d6nt6st hoaa:

1 . Cserh6tszentiv6n K<izs6g onkormanyzata K6pviselo-testtilete a haterczal 1 .

mell6klet6ben foglalt tartalommal elfogadja az 6nkorm6nyzal 2021'-2024. 6vi strat6giai

bels6 ellen6rz6si terv6t, 6s a hat6rozat 1. mell6klete szerint j6v6hagyj a.

2. Cserhiitszentivrin Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a hatirozat 2.

mell6klet6ben foglalt tartalommal elfogadja az tinkorm6nyzat 2022. €vre vonatkoz6 belso

ellenrirz6si tervdt, 6s a hatirozat 2. mell6klete szerint j6v6hagyja.

3. Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete a bels6ellen6rzdsi
feladatok vdllalkoz6si form6ban t6(6n5 ellet{is6t a PERILIUM IKO Bt-vel (2660

Balassagyarmat, Vdrdsmarty utca 3.) hatrirozatlan idore kdtdtt szerzcid6s 6rtelm6ben a

2022. €v vonatkozis6ban is trirnogatj a. ds a v:lllalkoz6i dij m6dositiisiival egyetdrt.
Felsdtold Kcizs6g dnkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete felkdri a M6traszcilosi Kdzds
Onkormrinyzati Hivatal jegyzojdt, hogy a vriLllalkoz6i dij megfizetdsdhez sziiks6ges
30.000 Ft/h6 hozzi4ttrulis Mdtraszolosi Kciz6s Onkormrinyzati Hivatal 11741024-
15809386 sz6m[ kdlts6gvetdsi sz6ml6j6ra tortdn6 6tutal6sa iriint minden h6nap 5. napj6ig
int6zkedjen.

Hatiirid6: 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyzo

Miitrasz6losi K6ztis 0nkormdnyzali Hivatal penziigyi tigyint6z6je

4. Cserh6tszentiv6n Kcizsdg Onkormrlnyzata K6pvisel6-testiilete
hozzi\ rul{sdnak 6sszegdt a 2022. 6vi kdlts6gvet6sdbol bizositja.

a viillalkoz6i dij ,a

5. Cserh6tszentiviin Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete felkdri a Miitrasz6l6si
Kcizds Onkorm5nvzati Hivatal jegyzdj6t, hogy a Felsotold K6zs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testtlete ddntds6r<il tdjdkozrassa a PERILIUM IKO Bt. k6pvisel6jdt, 6s a
tovribbi sziiksdges int6zked6seket tegye meg. a 2022. dvi kdlts6gvetds tervez6sekor a
hatirozat 3. pontjanak megt'elel6en t6rt6n<i tervez6srol gondoskodjon.

Hatririd6: 6rtelem szerint
Felelos: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegl.'zo

I- ritta:

a..ti"t#.c#r$m,#mx.ieszii I

Hatdrozati iavaslat:



1 . mell6klet

elo:

1. Cserhitszentivrln Kiizs6g onkorm{nyzatinak hosszri tfvri c6tkitiiz6sei 6s az azzal

tisszhangban l6v6 bels6 ellen6rz6si strat6giai c6lok

cserhatszentiv6n K6zs6g onkormanyzat6Lnak alapvet6 c6lja. hogy biaositsa a lelepiil6s

muk6d6k6pessdg6t, az Onkorm6nyzat Szervezeti ds Mrikoddsi Szabiiyzatttban meghat6rozott

kdtelezo 6s 6nk6nt v6llalt feladatok ell6tAs6hoz sziiksdges lorr6sok megteremtdsdvel.

Ezek teljesit6se 6rdekdben a k6lts6gvet6si szervek bels6 ellen6rz6s6r51 6s bels6

kontrollrendszer6r6l sz616 370/201 I .(XIL3l .) Kormrinyrendelet (tov6bbiakban Bkr.) alapjrin -
dsszhangban az Onkormriny zat gazdasdgi programjiival - Cserhdtszentivan K6zs6g
Onkormrinyzat, bels6 ellen6rz6s6re vonatkoz6 strat6giai terve az alibbiak szerint keriilt
meghatiiroz6sra.

CserhStszentiv6nK6zs6gOnkormd,rryzataKepvise-lo+esttilet6nek
..' 12021'(Xrf 1 O l dnkormanyzati hatarozati toz

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorm6nyzat6nak

2021 -2024. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terve

Cserhiitszentiviin K6zsdg Onkormrinyzat' illetve az 61tala fenntartott

k6lts6gvet6siint6zm6nyekvonatkozisiibanazal6bbistrat6giaiellen6rzdsitervetterjesztem

A bels<i ellen<irzds riltaliinos stratdgiai cdlja, hogy hozzitjlruljon az Onkormrinyzat iiltal
kitiizdtt strat6giai c6lok el6rds6hez. meryek a gazdas6gi programban 6s a kiir6nb6z<i
koncepci6kban keriiltek megfbgal mazlsr a.

Cserh6tszentiv6n K6zsdg dnkomiinyzata strat6giai tbladatait alapvet<ien:

- Magyarorsziig helyi onkormd nyzatair6r sz6ro 201r. dvi cLXXXX. t6rv6ny 6s az
Onkormdnyzat Szervezeti ds Mrikcjd6si Szab[Iyzata

- kcirelez<ienelldrand6,

- helyikdzszolgriltatdsokkdrdbenteljesftendo,
- dn_kent viillalt leladatai. illerve
- a fenntart6i kdr6be tartoz6 int6zm6nyek 6ltal e,6tott feradatok dsszet6tere, nagysriga,- az el6rend6 c6lkin26sek.
- a vezetrii elvdrdsok"



_ es az dnkorm fuyzat gazd.asfugi programja hatrir ozza mep.

A.stratdgiai ellenrirzdsi tervn

:'lr::y:,, 
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",,u*;;;;J:LkTzhangban 
kell lennie az cinkorm,nyzat hosszr tavra.z..o.nkorm dn y zat hosszri tdvrcdlkitr2dsek., ,i*Iuiu,..fi::Iffi',lj:elcisegrt<i bersri errenrirzesihossaj 

rrivrj

_ a gazdailkoddssal 
kapcs

,,kdd dk ;;;; n,i','""j::::, 
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"da 
tok sza bd ivsze ni :

- vrzsgdtni es dnekerni ,:::l' 
egvensrilv ;;;:il,:'"*ek biaositdsa a

gazdasiigossiigiir, nr,nul-tl'."1' "'t"'*'' l'""'itnuiti :tatteu"','

- a pdnztigyi egyensrilvi 
onysdgiit et 

"t"atenv""g--r 
zesl rendszerek mrikdddsdnek

tdnyezcik elemzdse, 
' relyzetet utrurya'"ro ai'l"r"Lkel kapcsolatos feltrirt kock:izati

_ :,:,.lr,:U 
gazdasdgos. hardkony ds eredmdnles eltiit,- vizsgiilni a rendelkezdsre ,,r^ ""i*-]l'^ll,'lenyes.ellatiisdnak 

megalapoziisa,

nflffi T*i:1,ffifr?11,[i;::ffi *]ffi ri6rk"d6';''";ffi leg6vasd,

- az 6nkormiiny,,, u",e,.rY.i,]l::l 
Iblv;; 

"#i;;meebizhat6si'cat'
erszrirnorrisrinak-;,"il;U:.:::::'J:lT,:::ljill uimogatds igenvrdsdnek ds

- a pdnziigyi 6s szimviteli
jogszabrilyi u6lrorirok.u.t"'dszer 

szabiilyozottsrigrinak ellencjrzdse, figyelemmel a
- aj6nrrisokat, javasratokat megfogalmazni a kockrizati tdrmegsziinterdse, kikiiszdb6ldse vagy csdkkentds.. uu,u,nll1uu, 

hiriayossrigok

meget6zdse, iretve fertrirdsa 
3.aiiia.i, rr";;;r"#;i:;'"1Xr_11::::.r:r"::,

teljesitmdny ellen<irzdsek, valamint informr,it"ir*aJ"r",len6rz6sek 
v6gzdse.- belsti kontrollrendszer mrikdddsdnek ds fr",lt"rrragan"k vizsgrilata,- a ko'ibbi e,enorzdsek iilral feltiirt hiiinvossrt"t,;"i"J,.'iii.r".r,u.r"u

kontrollia
- magas kockiizatri rendszerek, folyamatok e enrirzdse dves ciklusokban. illetve

lehet6sdg szerint,
- kdzepes kockdzatu rendszerek. folyamatok ellendrzdse 2 6ves cikrusokban. illetve

lehetosdg szerint,
- alacsony kockdzatir rendszerek, folyamatok ellenorz6se 3 dves ciklusokban, illetve

lehet<isdg szerint

az <inkormiinyzat k6telez6 6s dnkdnt v6llalt feladatai gazdas6gos. hatdkony ds
eredm6nyes v6grehajtAsanak elosegitdse,
az <lnkormiinyzat intdzmdnyei, gazdasiigi t6rsas:igai miik<rd6s6nek folvamatos
ellen<irzdse,

az intdzm6nyrendszer mrikdddsdnek, gazd6tkod6s6nak helyzet6r6l megfelel<i eftekint6s
nyujt6sa.

a M6trasz<il<isi K<izds Onkorm6Lnyzati Hivatalban 6s az dnkormrinyzat fenntartiisdban
mtikdd<i intdzmdnyekben a hatiilyos jogszab6lyok, <inkormiinyzati rendeletek 6s bels6
szab6lyzatok marad6ktalan betartatasa.

I



^7. 
adott szervezet keretein beliil racion6lis feladatell5t6st szorgalmazdsa'

a rendelkezdsre iil16 er6lorriisokkal val6 gazd6lkod6s vizsgrilata,

a normativ iilami hozzi\irul6sok 6s normativ, kdtdtt f'elhasznril6sri t6mogatasok

igdnyl6se 6s elsz6moliisa jogszab6lyi eloir5soknak val6 megfelel6se'

u.lanta.ok 6s javaslatok megfogalmaz6sa a kockazati tdnyez6k' hi6nyossiigok

megsziintetdse, kikt.iszdbdl6se vagy cs6kkent6se, valamint a szabrilytalansdgok

megelozdse. feltiir6sa 6rdek6ben.

a kiilso 6s belso ellen6rz6sek javaslatai alapj6n megtett intdzked6sek nyomon

krivet6se,

kockdzatelemz6sen alapul6 6ves ellen6rz6si terv kidolgoz6sa'

2. A bels6 kontrollrendszer 6rt6kel6se

A belso kontrollrendszer az Allamhiztxt6sr6l sz6l6 t6rv6ny. 69 $-dban meghat6rozott

rendszer, amely a kockrizatok kezel6s6re 6s a targyilagos bizonyossdg megszerz6se 6rdek6ben

kialakitott fblyamatrendszer.

A bels6 kontrollrendszer miikddtetds6nek c6lja, hogy az onkormdnyzati Hivatal 6s az

<lnkorm6nyzat int6zm6nyei :

- a tevdkenysdgeket szabrilyszeriien, gazdas6gosan. hat6konyan 6s eredmdnyesen

hajtsAk v6gre;

- teljesits6kazelsz6mokisi kdtelezettsdgeket;

- megv6dj6k az eroforriisokat a vesztesdgekt6l. k6rokt6l ds a nem rendeltet6sszeni

haszndlatt6l.

A krllts6gvetdsi szerv bels<j kontrollrendszer66rt a kcilts6gvetdsi szerv vezet6je fblel6s. aki

kdteles a szervezet minden szintj6n 6rv6nyesiilS megfelelo

a) kontrollkdrnyezetet,
D) integr6lt kockrizatkezel6si rendszert,

c) kontrolltevekenys6geket,

d) inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszert,

e) monitoring rendszert

kialakitani ds mtikddtetni.

A kdltsdgvetdsi szervek Bkr. 8. {-a a bels6 ellen6rz6s feladatrinak hatarozza meg a bels6
kontrollrendszerek j ogszabiilyoknak 6s szab6lyzatoknak val6 megf-ele16 ki6pit6s6nek,
mLikddds6nek elemzdsdt. vizsg6latiit 6rt6ke16sdt, tov6bb6 a bels6 kontrollrendszerek
gazdasrigos. hat6kony ds eredmdnyes miikdddsdnek elemz6s6t" vizsg6latiit, drt6keldsdt.

A belso ellenorzds ellenorz6sek alkalmrival elemzi. vizsg6lja ds

kockiizatkezeldsi. (pdnziigyi) ir6nyitrisi 6s kontroll eljrir6sok mrikdddsdt.

tblyamatba dpitett. elozetes. ut6lagos ds vezeto ellen6rz6st (FEUVE) is.

6rt6keli a

beledrtve a



3. A kock6zati t6n1ez6k 6s 6rt6kel6siik

A strat6giai terv kialakitrisakor figyelembe vett kockiizati elemek az al6bbiak:
- a gazdasdgi, jogi 6s szabrilyoz6si, politikai kdmyezet viiltoziisa,
- az rinkormdnyzatok feladatainak viiltozasa, strukturelis 6trendezod6se"
- a szervezet. a mr.ikddds 6,sszetetts6ge.

- a szimviteli rendszerek megbizhat6sriga.
- a szabiiyozollsiig hi6nya,
- a szervezet rllland6s6ga,

- az informrici66raml6s ds inform6ci6nytjt6s el6gtelens6ge,
- a dolgoz6k k6pzettsdge. gyakorlotts:iga 6s hozz66rt6se.
- az 6ltal6nos kiilso ds belso ellenorzdsi kdmyezet.
- a miikrrddsi kdmyezet kockAzatai.
- az elemi csap6sokb6l eredo kockrizatok.

Az dnkormrlnyzatra 6s az intezm6nyeire hat6 kockrizatok a krlvetkez<ik:
- Ajogszab6lyi vriltozrisok figyelmen kiviil hagy6sa, a helvi szabrilyoz6sok hirinya.
- A kdltsdgvetdsben betervezett bev6telek elmarad6sa, el6re nem tervezett kiadrisok

felmeriildse, tbn6shianyb6l ad6d6 kockr2at.

- Nem megfelel6 inform6ci6aramld.s a szervezeten beliil.
- A nem megfelel6 dokumentdltsrig.

- A gazdrilkodris tSrgyi felt6teleinek hianya.

- A dolgoz6k k6pzetts6gdnek 6s gyakorlatriLnak hirinya.

Int6zmdnyeink tevdkenysdge tobbnyire kotelezoen elliltand6 rillami t'eladatokra korkitoz6dik.

ez6rt bev6teleiket a vdltoz6 piaci iirviszonyok kevdsb6 befoly6solj6k. Csupiin a beszerzdsekn6l

6rz6kelik a versenyhelyzet rirakra gyakorolt hatasAt, amit bizonyos mdrt6kig ki lehet v6deni,

6lni lehet alkalmankdnt a kinrilati piac lehetosdgeivel, :irajiinlatok bek6rdse 6s a kcizbeszerz6si

eljtuas lefolytatasa r6vdn.

A rendszeresen elvdgzett

gazdSlkod6sban ds annak

minimaliz6lhat6k.

leltigyeleti 6s pdnziigyi ellenorzdsekkel az intdzm6nl i
dokumentelts6gaban rejl6 kock6zatok visszaszorithat6k,

A kock6zatkezel6s feladat es hat6skdr6t kiildn szabiilyzatban. munkakori leirasokban, vezettii

utasitasokban kell szabdlyozni.

,1. A bels6 ellen6rz6sre vonatkozti fejleszt6si ten'

Cserh6tszentiv6n K6zsdg Onkorm enyzata a jogszabrilyban eloirt kotelezeus6gdnek eleget

t6ve, tovribbra is a K<izos Onkormiinyzati Hivatal altal foglalkoztatott bels6 ellenor



munkavdgzdsdvel tesz eleget a belso ellen6rz6si feladatok ell6trisiira A bels6 ellen6r -

.iogszatal"yirendelkez6salapj6n-abelsoellen6rz6sivezet6ileladatokatiseilritja.
Akiils6szolg6ltat6kivrilaszt6sakormindenesetbenfigyelemmelkelllenrriaBkr.24.$-ban
el6irt6ltal6nos6sszakmaikovetelmdnyekre.Akiils6SZak6(6biztositjaafolyamatos
tov6bbkdpz6s6t,szakmaikonzuitaci6konl'al6r6szv6tel6t'illetveafeladatellrit6sinformatikai
hAtter6t.

Abelsoellen6rz6sitev6kenysdgetv6gz6krevonatkoz6fejlesztdsekcdlja,hogyabels6
ellenorokk6pzetts6ge6sszakmaigyakorlatakiel6gitseazel[en6rz6sitevdkenys€ggelszemben
tamasztott szakmai k6vetelm6nyJet. Az ellenorokkel szemben elviir6s a tov6bbk6pzdseken

val6r6szv6tel.afolyamatosfelk6sziil6s,illetveafelk6sziilts6gazellen6rizend6
szerveTeti elemek saj iitossdgai ra.

5. A betsti ellen6rz6s t:irpSri 6s inform:iciris ig6nye

Az ellen6rzritt szervek k6telesek a helyszini ellen6rz6sek alkalm6val az ellenor6k sz.amira

megfelel6 munkak<iriilm6nyeket biztositani (Bkr' 28' $ d) bekezd6s)'

6. Az elleniirz6s fltal vizsg6land6 teriiletek

A kcilts6gvet6si szerwek ellen6rzdsekor a vizsg6land6 teriiletek meghat6roz6siin6l a vonatkoz6

jogszabrilyi eloir6sokon feliil figyetembe kell venni a fenntartott int6zmdnyi szetvezet

struktur6j6ban vagy tev6kenys6g6ben bekovetkezo v6ltoz6sokat is'

CserhiitszentiviiLn Kcizs6g Onkorm6nyzata valamint a belso ellenorz6s kiemelten kezelt

teriiletei:
- a szabiiyozotbAg aktualizelesa 6s 6rvdnyesiildse a gyakorlatban,

- irz operativ gazdiilkodiis szabrilyainak betartrisa,

- a gazd6lkodrisi szempontb6l ldnyeges hat6sri feladatok, teriiletek ellen6rzdse,
- a normativ allami hozzilflruliisok 6s normativ tdmogatiisok igdnyl6se 6s elsziimoliisa

jogszab6lyi el6irdsoknak va[6 megfelel6se,
- a kdlts6gvetdsi 6v eredmdnyek6nt keletkezett pdnzmaradv6ny vizsgirlata, az

<isszetevok keletkezds6nek elemzdse,

- kiilso ellen6rzdsek meg6llapitrisait k<jveto int6zked6sek eredm6nyess6g6nek

vizsg6lata,

- kcizbeszerz6sek ds a k<izbeszerz6si eljrir6sok ellen6rz6se.

- az EU-s tbrrrisokkal megval6sul6 fejlesadsi feladatok teljesit6s6nek ellenorz6se.

Az ellenorz6sek kiemelt teriileteit minden 6vben feliil kell r-izsgrilni 6s a megv6ltozott
l'eladatokhoz. ktirtilmdnyekhez igazitani.

Els6dleges szempont az ellen5rz6s mrik6dtet6s6t illetoen, hogy biAositsa az 6nkorm6nyzat,

illetve az int6zm6nyek rendelkezds6re 6116 forrrlsok szabdlyszeni, szabrllyozott. gazdasrigos,

hat6kony 6s eredm6nyes f'elhasznrikis6t.



2. melldklet
Cserhritszentivrln Krizsdg 0nkormiinyzata K6pvisel<!-testtilet6nek

. ../2021 . (XII. 10.) <inkormdnyzati hattrozatAhoz

Cs erh:ltszentiv6 n Ktizs6 g O n ko rm rl ny zatilnak
2022. 6vi bels6 ellen6rz6si terve

A strat6giai terv, valamint az ezzel risszhangban iil[6 dves ellen6rz6si tervek k6szitds6t - a
kdltsdgvet6si szervek bels6 ellen6rz6sdr<il sz6l6 37012011 (xII:31) Korm6nyrendelet
hatilrozza fieg.
Az 6ves ellen6rz6si feladatok meghatdrozrisrin6l figyetembe vettiik a prioritasokat, valamint a
vezetoi javaslatokat.

A 2022. dvi 6ves ellen6rz6si terv kialakitiis6t megalapoz6 fobb kockrizati t6nyezdk a
kcivetkezok voltak:

A miik<id6s szabrilyozottsiiga

A szabiilyoz6s 6rv6nyesiildse a gyakorlatban

Hum6n ertiforrris (gazdas6gi appariitus szem6lyi feltdtelei ds szakkdpzetts6ge)

A gazdrilkodrisi tev6kenys6g t6rgyi 6s informrici6s feltdtelei
A mrikdddsi bev6telek

A miik6ddsi kiadrisok

A befektetett eszkciz iillomiin.v nett6 6rt6ke

K<izbeszerz6si 6rt6khat6r alatti beszerzdsek lebonl'olftrisa

Az alkalmazotti l6tsz6m nagysdga

El6z6 lenntart6i ellen6rzdskor megiillapitott hibdk sziima

A belso kontrollrendszer kialakit6sa. mrik<idtetdse

T:irgva: A normativ iillami t6mogatrisok ig6nylesdnek, f'elhaszn6l6sSnak 6s elszdmokis6nak

ellentirz6se.

C6lia: annak megiillapitrisa, hogy a normativ rillami t:imogatiisok igdnyl6se, felhasznriliisa 6s

elsz6mol6sa a jogszab6lyokban eloirtaknak megfeleloen tdrtdnik e.

A 2022. 6vi ellen6rz6sre iavasolt teriilet az al6bbi:
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cserh6tszentivrln Ktizs6g onkorm6nyzat6nak 2022 6vi bers6 eilen6rz6si terve

C'scrhitszentiviin
K6zsdg
0nkonn/tnyzatit

C6lia: annak meg6llapit6sa, hogy a

normativ rillami tiirnogatiisok

igdnyl6se, f'elhaszniiliisa ds

elsziirnoliisa a jogszabrilyokban

eloirtaknak megfeleloen trirldnik e.

Msdlzelpi dokumentumokon
alapul6, szirrop16baszerti ds tdteles

Id(iszirk: 2021. ds 2021 6r

normativ iillarni
ig6nyl6s6nck,

ds elszimol6s6nak

T{rsya: A
t6mogatrisok

Itlhaszn/rl6s6nak

el leniirz6se.

Bels6 kontrollok
megbizhattlsiiga,
szabiilytalans69ok
lehetosige

Vdltozrisok/jogszabrilyi,
szemdlyi/

A vezetcis6g aggrilyai.

Rcnclszerellen6rz6s Kiil6n iitemterv
szerint

I 16 bels6
ellencir.

Az ellen6rz6sre vonatkoz6
stratdgia (ellen6rzds cdlja, m6dszere,

t6rgya, terjedelme, ellen6rzdtt
id6szak)c s6gek

Azonositott kockdzati
t6nyez6k

Az ellen6rz6s
tfpusa

1L

I

I

Ellendrzend6
folyamatok 6s

szervezeti
l

Er6forrfs
sziiks6gletek

Az ellen6rz6s
I iitemez6se
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Cserhdtszentiv:in Ktizs69 6nkorm{nyzata
K6pvisel5-testiilete

Helyben

Tisztelt K6pvisel6-testtiletl

cserh6tszentiviiLn Krizsdg Onkormrnyzata turajdoniiban 6s kezerds6ben ldvo Rrik6czi, Hunyadi
ds Vdrdsmarty utcdk vonatkoziis6ban el6zetes felm6r6sek tdrt6ntek az utak rillapotrit 6rint6en.

cserh6tszentiviin - 40 hrsz., n5 hrsz, ds 141 hrsz ingatlanok jelenlegi dllapot6t hosszri t6von
sziiksdges meg6vni. a folyamatos karbantartiis mellett egy6b. hasznalatbeli korldtoz:is
elrendelese is sztikseges lehet.

A kdzuti kdzlekeddsrol sz6l6 1988. dvi I. tdrvdny 34. $ (2) bekezddse rcigziti, hogy a kcizrit
forgalmi rendj6t - ha jogszab6ly m6sk6nt nem rendelkezik - a k6z[t kezeloje - atJita ti. a
forgalmi rendet - a forgalmi k6rtitmdnyek vagy a baleseti helyzet jelent<isebb v6ltoziisa esetdn,
de legaLibb <it6venkdnt - a kdzit kezeloj6nek feliil kell vizsgrilnia, 6s ha sztiksdges, m6dositania
kell. A kdzleked6si hat6srig - a kdzleked6s biaons:igiit sdrto vagy vesz6lyezet6 helyzet
megsziintet6se 6rdekdben - kezdem6nyezheti a forgalomszabrilyozris m6dosit6srit, vagy a krizrit
kezel6j6t a forgalmi rend feltilvizsgrilat6ra kdtelezheti.

Az utak forgalomszabtiyozirshrol ds a kdzirti jelz6sek elhelyez6sdr6l sz6l6 20/1984. (XII. 2l .)
KM rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet) 4. g-a el6irja, hogy, az utak fbrgalm6t rigy kell
szab|lyozni (a forgalmi rendet fgy kell kialakitani), hogy a k<izlekedds r6sztvev6i
biztons6gosan, gyorsan 6s zavartalanul k<izlekedhessenek.

A forgalomszab itlyoziLsi munka a szabiilyozds megtervezdsdben, megval6sitiisiiban (kdztti
jelzdsekkel. dpitdsekkel). hatiisiinak megfigyel6s6bol 6s - sztiks6g esetdn - m6dositds6b6l all.
A forgalomszabrilyozris sor6n figyelembe kell venni a szabllyozand6 ut (ttszakasz,

ttkeresztezdd6s) kdzleked6sbiztons6gi helyzet6t ds annak idobeni vriltoz6sait, forgalmrfurak

biaonsriLg6t 6s zavartalans6g6t befolyrisol6 kdmyezet, forgalm6nak nagysrigrit, <isszet6tel6t ds

annak v6ltoz6sait. miiszaki jellemzoit, kdmyezet6nek telepiildsrendez6si 6s kdmyezetv6delmi
szempontjait.

A forgalomszab 6lyoz6st a sztiksdges legkevesebb k6zuti jelz6ssel kell megval6sitani.

A Rendelet, 10. $ (1)-(2) bekezddse szerint a helyi forgalomszab6lyozris cdlja. hogy a ktjzriti
jelz6sek alkalmaz6srlval kozdlje a kdzlekeddsben r6sztvev5kkel azokat a kiildnleges

kdtelezetts6geket. korl6toz6sokat, tilalmakat. vagy veszdlyhelyzeteket, amelyekre az adott

helyen a KRESZ-ben tbglalt t6teles magatart6si szabalyok betartiisa mellett figyelemmel kell

lenniiik. A jrirmtlvek fbrgalmiira vonatkoz6 tilalmat, vagy korlitozSst csak kell6en indokolt

esetben 6s m6rt6kig szabad elrendetni. A tilalmak vagy korl6toz6sok a forgalom biaonsrigrinak

6s egysdgesit6s6nek, az ut (mritargy) milszaki allapotrinak vddelme 6s kdrnyezetvddelmi

szempontok 6rdekdben rendelhet6k el.
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A kcjzirti k<jzlekeddsr6l sz6l6 1988. 6vi I. tdrvdny 3.0 (1) bekezdds6ben, 34. g (2) bekezdds6ben,
a Rendelet 2.$ (1) bekezd6sdben meghatdrozott feladatkdrdben eljdrva az Onkormdnyzat
tdrzsvagyoniinak rdszlt kdpez6 helyi k<izutak 6s miit6rgyaik dllagrinak meg6v6sa, fenntartisa
6s a helyi kdzutakon val6 biztonsrigos krizleked6s biaositAsa c6ljrib61, illetve a k<imyezet
nyugalmrinak 6s a lakoss6g pihendshez val6 jogdnak biaositiisa 6rdek6ben a helyi k6zutakon
tdrtdno stlykorl6toz6s vezetheto be.

A nevezett ingatlanok 6llapotdnak meg6vdsa 6rdekdben a megncivekedett teherforgalom miatt
indokolt" hogy az ritszakaszon srilykorliitoz6s kertiljdn bevezet6sre. Javaslatom drtelmdben az 5

tonna 6sszt6meget meghalad6 j6rmrivek behajt6sa keriilne korkitozisra.

Mivel a telepiil6s ezen 16sz6n laknak olyan szemdlyek is, akik tehergdpjrirmiivel munkav6gz6st
folytatnak. valamint elk6pzelhet6, hogy egyes ingatlanoknril dpitkezdsi c6lb6l sziiks6g van az 5

tonna dssztdmeget meghalad6 j6rmrivek behajt6sara, igy a behajtris korLitoz5s6ra teszek
javaslatot, azzal a megjel6ldssel, hogy 5 tonna srilykorliitoz6s, kiv6ve enged6llyel.

A forgalmi rend vriltoz6sa indokolt. az fitszakaszok jelenlegi 6llapot6nak hossztt6von tdrt6n6

fenntartiisa fontos feladat. hisz annak javit6sa, karban-, ds t'enntartiisa az Onkormdnyzat

k6ltsdgvet6se terh6re jelent kiadrlst.

Az engeddly kiadds6nak felt6teleit szab6lyozni sziiks6ges, melynek elok6szit6sdre a

M6trasz6l6si Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal jegyz6j6t k6rem fel.

Tisztelt K6pviseI6-testiilet!

Fentiek irtelmiben kdrem, hogy az elflteriesztist megtdrgyalni, is o hatdrozati iavaslotot
e l.fo g ad n i s 7{v e s k e dj e n e k !

Cserhitszentiv:i n,, 2021. november 29.

a
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Cserhritszentiviini K<izs6g Onkorminyzata Kdpviselo+estiilete Cserhiitszentivrin K6zs6g

Onkorm6nyzata polgarmester6nek el6terjeszt6s6ben megt5rgy alta a ,,Javaslat ki;ztiti

kiizlekedisi korldtozd tdbla elhelyezdsdre" cimii el6terjesZdst 6s az alibbi ddnt6st hozta:

l. Cserhiitszentivrln K6zsdg Onkorm6nyzata K6pviselotesttilete a Cserhatszentiviin, Rrik6czi

utca, Hunyadi utca 6s Vdrdsmarty utca forgalmi rendj6t megv6lto ztat1a,6s azon az 5 tonna

6sszt6meget meghalad6 j6rmrivek behajtris6t korl6tozza, kivdve enged6llyel megjel6l6ssel.

2. Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkormrinyzata K6pvisel<i-testtilete felhatalmazza a

Polg6rmestert, hogy a korliito zdst jelzo kdzlekeddsi tribl6k kihetyez6s6r6l ds az azt

megelozo int6zked6sek megt6tel616l gondoskodjon.

Hatririd6: 6rtelem szerint
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

3. Cserh6tszentivrin K6zsdg Onkormanyzata K6pviselotestiilete felkdri a M6trasz6l<isi K6zds

Onkormiinyzati Hivatal jegyzoj6t. hogy az enged6llyel t6rtdn6 behajtris felt6teleinek

kidolgoziis6t k6szitse elo, 6s a K6pviselo-testiilet soron k<ivetkez6 iil6s6n t<irt6n6

el6terjeszt6s616l gondoskodjon.

Hatiirid6: 6rtelem szerint
Felel<is: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz6

4. Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete a korkitozrist jelz<i

krizieked6si t6bl6k valamint a kihelyez6s kdlts6gdt a 2022. 6vi kdltsdgvet6se terh6re
biaositja.

5. Cserhritszentivrin K6zs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete felkdri a Mdtrasz<j16si Kdzds
Onkormrfuryzati Hivatal jegyz6jdt 6s p6nzi.igyi iigyintdz6j6t, hogy a Cserh6tszentiv6n
Kozs6g Onkormtinyzata K6pvisel6-testiilete d<int6sdnek vdgrehajt6sa 6rdek6ben a
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg. tovribbri a 2022. 6vi kdlts6gvet6s tervez6sekor a
hatiirozatnak megfelel5en tdrtdno tervezdsrol gondoskodjon.

Hatririd<i : 6rtelem szerint
Felel6s: dr. Hetzmann Szabina Szilviajegyz<i

Miitrasz<ilosi Kdz6s 0nkormdnyzati Hivatal pdnziigyi iigyintdz6
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