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K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2021. december 10. nap.lan

Cr.iiutr..ntiren Kulttrhriz dptilet6ben (3066 CserhritszentivSn, Kossuth utca 31.) megtartott

kdzmeghallgatris616l.

JEGYZOT6NYV

Siraky Attila
Balas lsw6n Andr6s
Baros Erzsdbet
Csendlgyi Zoltin Bamabis
Kabiics J6nosn6

Jelen vannak

Lakoss6g korebol megielent: jelenleti iv szerint

JesvzokOnr vvezetol Kissnd Gvori C)rsolva iigl"int6zo

Siraky Attila polgiiEreltgf kdszdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta. hogy a k6pvisel6k kdziil

){apircndi rrontok:

l. Beszimol6 Cserhitszentivdn K0zs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek 2021. 6vi
tev6kenys696rol.
Eloterjeszto: S irak) Aftila polgiirmester

2. Tervek ajovore n6zve
Eloteriesao: Sirak-v-' Attila polg:irmester

3. l-akossrigi dszrevitelek. hozzisz6ldsok

1-2. Napirend

Beszimol6 CserhAtszentivin Ktizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek 2021. 6vi
tev6kenys6g6161 6s a jtiv6re n6z6 tervekr6l.

- Orvosi eszkOzrjk beszerzdsdre, amelyek a h6ziorvos r6sz6re 6tad6sra kertiltek. a hiziorvos
haszn6latba vette oket.

- Miivelod6si Hdz energetikai fehijitSsa
- Magyar Falu Program keretdn beliil: Rrlk6czi irt tblljit5sa megtdrtent 18 000 000 Ft

drt6kben, valamint a Szabads6g utca fblirjft6sa megtdrt6nt tovfbbi 2 000 000 Ft 6rt6kben
- Jelenleg folyamatban van a szolgdlati lakis (3066 Cserhdtszentivin, Kossuth uta 1.)

fettj ft6sa
- Vdrdsmarty utca fel[j it:lLsa

- 1 000 000 Ft dsszeget kapott az dnkormrnyzat rendezvdnyszervezdsre
A pl6b6nia fehijiuisiit szerette volna mdg az dnkormSnyzat. de nem volt p6ly6zati kiirds e tekintetben.

polgSrmester
alpolg6rmester
kdpviselo
kdpvisel6
kepviselo

mindenki megjelent, a testiiler haterozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a

kdpviselok egyet6rtenek-e. van-e javaslat tovtibbi napirendi pont felvdtel6re. A testiilet egyhangillag -
5 igen szavazattal - elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Tan6cskozisi joegal r6szt vesz: dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegvzo

Siraky Attila ool&i,rmester:

1 . A P6lyizatokon elnyert timogatisok rissz6rtdke hozzivetoleqesen 90 000 000 Ft. amel_"-b6l:



Ingatlan 6rtdkesft6sek tdrt6ntek:

Als6toldon. a volt iskola 6ptiletdben tulajdoni hrinyaddal rendelkezett Cserh6tszentivdn
Kdzs6g Onkorminyzata, amelyet az dnkormiinyzat 6rt6kesitett 3 000 000 Ft dsszeg6rt
A Majorvtjlgyi{6 helye - annak l6trejdtte elott rirok megnevez6ssel keri'rlt bejegyz6sre a
Fdldhivatalban. A t6 megval6sul6sa ut6n ez a tertilet a funkci6jrit elvesztette tekintettel
arra. hogy maga az rirok kikertili a tavat. Ennek alapjdn az dnkorm6nyzati tulajdonri
leriiletet dndkesitette Cserhdtszentivdn K<izsdg Onkormdnyzata.
Ennek alapjSn minden felel5ss6g a tulajdonosd. A g6t biztonsigit szak6rt6 vizsgiilta.
annak biaons6.goss5grir6l szakvdlem6n)t adott ki.

Ingatlan v5sfrl6sra nem keriilt sor az dnkorm6nyzat rdsz6rol

Kdzmunka program keretdben I fo foglalkoztat6sa val6sul meg, aki kiv6l6an vdgzi a munk6j5t.

A zrildtertiletek rendben tartiis6t vrillalkoz6 kitja el, akinek a munk6jrival az onkorm5nyzat eldgedett

\- A hriziorvosi rendeloben szemdlyzeti veltoz6s tdrt6nt

A hiizigondoz6i szolgSlat megfelel6en miikddik.

A falugondnoki szolg6lat ellenorz6s alatt 6llt. amely alapjdn tev6kenysdg€nek szab6lyoz6sa megtdfidnt
ajogszabrilyi eloirdsok m iatt.

A M5traszol6si Krjz6s OnkormSnyzati Hivatal Cserhitszentiv6ni Kirendeltsdge megszrint. mert 5

telepiilds tartotta fenn. de minden elofinansziroz6st Cserhdtszentivinnak kellett elvdgeznie
Miitraszolos fel6 ds a sz6mlSk dsszege mindig negativ ir6nyir volt, a tirsdnkorm6nyzatok nem jiirultak
hozz6 ndvleges risszeggel sem.

3. Napirend

Lakossrigi dszrevdtelek, hozzisz6liisok

l-ittai Zsolt helvi lakos: Jelezte - hogy a patakmeder kezd megtelni. drdeklodik. hogv v6rhat6an mikor
lesz kitakaritva. A frik benovik, lehet, hogy idovel veszdlyess6 velik. Megletasa szerint a Rak6czi (t
feltjftrisa nem tud megval6sulni. mert eg) rdsze kiilteriilet. Megkdrdezte. hog-v- kinek a dolga
belteriiletbe vonni. Megemlitette. hogy tdbb alkalommal az Angyalkert t6bor keresik telefonon. mert a
honlap nem megfelelo. Jelezte- hogy az Angyalkert tAbor loldtti kis sivban rendszeresen vegzik az
emberek a kisebb-nagyobb dolgukat. Erre a teriiletre szeretne hivatalos vdteli szinddkot benyirjtani.
Megk6rdezte, hog-v a betongyiiriiket eladta-e az onkormAnyzat.

S irak Attila polsermester Elmondta, hogy a Rrik6czi tit vdge az6rt nem szil6rd burkolatu, mert azzal
ellritni tervez6si ds enged6ly kdteles. Lakossi4gszAm szerint pr6b61t az dnkorminyzat ddnteni, de
probl6ma az is. hogy az [t nyomvonala nem ott van. ahol t6nylegesen haszn6latban van. Jeleae. hogy
a patakmeder a KatasZr6fav6delemhez tartozik, de nem vesz6lyes. Szrirn itris k6sziilt a patakmeder
takarit6sfnak <isszeg6rol. A meder rillapotrir6l t h6napon beltil tij6kozatni fogia a lakossiigot.

dr. Het4nann Szabina Szilviajeqvzo: Kiemette, hogy a honlap k6rd6se napirenden van a Mitraszrjlosi
K<izris Onkormanyzati Hivatal tekintet6ben. Hasonl6 adattartalmat szeretndnek ldtrehozni minden
6nkorm6.nyzat vonatkoz6s6ban, mint M6trasz6l6s honlapja. A hiSnyoss6gok p6tlisrit pedig r<ivid
hatriridon beliil v6gre szeretn6k hajtani.

Fenr r esi Attila helvi lakos Jeleae- hogy mi6ta a Hunyadi [lt vdgdn az ingatlanok eladrisra keriiltek,
rendszeres a gyorshajtris. pedig sok a gyermek az utcebaLn- Kdrte a polg6rmester esetleges
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kdzbenj6rrisrit a gyorshajt6s megsziinteldse 6rdek6ben. Felvetette, hogl' esetleg t6rfigyelo rendszerre
kellene p6lyrlzni. amennyiben lehetos6g nyilik rri. Elmondta. hogy idosebb lakosokt6l hallott olyan
jelz6st, miszerint a falugondnok szabilyai szigorodtak.

Siraky Attila pole5rmester: Elmondta, sajnos nem tudjrik, hogy kik azok. akik az utceban gyorsan
hajtanak, de megpr6b6lnak utinaj6mi a dolognak. A tdrfig,velo rendszer .itlethez hozz6tette. hogy ha
lehet prilydzni, az dnkorm6nyzat nyitott lenne a lehetris6gre. A falugondnok szabilyoz6sa nem
szigorit6s, ink6bb rendszerez6s. Elmondta. hogy szerdiink6nt lehetos6g van a falgondnokkal egyiitt
P6szt6ra beutazni.

Ttibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a Polg:irmester Ur
megktisztinte a r6szv6telt, 6s a ktizmeghallgatist bez6rta.
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Cserh:itszentiv{n Ktizs6g 6nkorm{nyzata Po196rmesteret6l

MEGHIVO

Cserh6tszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata
K6pvi sel ci-testtilete

2021. december l0-6n (p6nteken)
15.30 6r6t6l

Arrlt-ANos KozMEGHALLGATAsT rART
a

Cserhitszentiv:in Kultrirhiz 6piilet6ben
3066 Cserh6tszentivin, Kossuth utca 31. sz6m alatt

Napirendi pontok

1 . Beszdmol6 Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiiletdnek 2021. 6vi
tev6kenysdgd16l.
El6teriesa<i: Siraky Attila polgiirmester

2. Tervek a jdv6re n6zve
El6teieszt6: Siraky Attila polg6rmester

3. Lakossrigi dszrevdtelek, hozzttszol{sok

A k<iz6rdekLi hozzAszolas (panasz. k6rdds. javaslat. kritika, stb.) idotartama
szemdlyenkdnt els6 alkalommal max. 5 perc. m:isodik alkalommal max. 3 perc. Valamennvi
hozzaszolo tovdbbi 2 perc id6tartamban reagalhat az adol1. viiaszra.

A tan6cskoz{sra tisztelettel meghivom az 6rintett int6zm6nyek vezetiiit,
dolgoz6it, a civil szervezetek k6pvise16it 6s Cserh6tszentivin polg:irait.

Cserhdtszentivin, 2021. novem ber 24. KOZS€G
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Cserhdtszentiv6n K6zs6g dnkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
Cserh6tszentiviin Kulturh6z 6piilet6ben (3066 Cserhrltszentiv6n, Kossuth utca 31 .)

202 1. december 10. napjan megtartott dltaldnos k6zmeghallgat6siir6l

Siraky Attita polgirmester

Bal6s Istv6n Andr6s alpolgrlrmester

Baros Erzs6bet k6pvisel6

Cserv<ilgyi Zoltin Banabhs k6pvisel<1

Kab6cs J6nosn6 k6pvisel6

Taniicskozisi iossal meshivottak

dr. Hetzmann Szabina Szilvia jegyz6

KissndGyoriOrsolya jegyzokdnyvvezeto
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a Cserhitszentivin Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Cserh6tszentivSn Kultrirhiz 6piilet6ben (3066 Cserhritszentivin, Kossuth utca 31.)

2021. december 10. napjin megtartott ilta16nos ktizmeghallgatis6n megjelent
meghivottak16l 6s :illampolgirokrril
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