
Cserkút Község Önkormányzata  
 

Képviselő-testületi ülés 

Jegyzőkönyv 
 

Készült Cserkút Község Önkormányzata 2017. július 10 – én megtartott rendkívüli képviselő – 

testületi üléséről. 
 

Az ülés helye: Cserkút Polgármesteri Hivatal 
 

Jelen voltak:  Hagenthurn József polgármester, Hegedűs Zsolt alpolgármester, Kelenfi 

Norbert, Dr. Mink Gyöngyike, Tóthpál Csaba képviselők,   Varga Ervin jogi asszisztens  Varga 

László jegyzőkönyvvezető 
 

Hagenthurn József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- 

testületi ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitja.  
 

Hagenthurn József polgármester: javasolja, hogy az előzetesen a meghívón szereplő 

napirendi pontok alapján haladjunk. 
 

Varga Ervin jogi asszisztens:  javasolja személyi ügyben zárt ülés tartását 
 

Hagenthurn József polgármester: kérdezi a  képviselő-testület, hogy a meghívón előzetesen 

kiküldött napirendi pontokkal és a zárt ülés tartásával egyet ért – e?   
      

91/2017. (07. 10.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel   

5 igen szavazattal a napirendi pontokat a javasolt módosítással  elfogadta.     
 

határidő:azonnal 

felelős:   polgármester 

 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előadó: Varga Ervin jogi asszisztens 

 

2.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előadó: Varga Ervin jogi asszisztens 

 

 

3.) Horgászház felújításának terveztetése 

Előadó: Hagenthurn József polgármester 

 

1. Napirendi Pont  
 

Hagenthurn József polgármester: az SZMSZ módosításáról van szó, a módosító rendelet 

tervezetét mindenki megkapta áttanulmányozhatta, amit kértünk az átvezetésre került. Átadom 

a szót Varga Ervin jogi asszisztensnek. 
 

Varga Ervin jogi asszisztens:  amint látjátok az általatok kért módosítások átvezetésre 

kerültek, viszont a „TAK” elkészítése miatt további módosításra van szükség a lakossági fórum 

szabályozására, a mely a közmeghallgatással egyenértékű.  
 

Hagenthurn József polgármester: javaslom a  rendelet tervezet elfogadását, mivel a kért 

módosítások átvezetésre kerültek, az új  módosítás a „TAK” elkészítéséhez elengedhetetlen. 

 
A képviselő-testület Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (07. 

10.) számú önkormányzati rendelet tervezetét, mely  az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 08.) számú önkormányzati rendeletének 

módosításáról elfogadta, egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal. 

 



 

 
 

2. Napirendi pont 
 

Hagenthurn József polgármester: felkéri Varga Ervin jogi asszisztenst, hogy ismertesse 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 10.) rendelettervezetét a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és település-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól.  
 

Varga Ervin jogi asszisztens: elmondja, hogy, amint az a tervezetben is szerepel ez főleg a 

„TAK” – al kapcsolatos partnerségi kapcsolatokat, azok meghatározását a partnerek 

tájékoztatását stb. taglalja. Nagyon fontos a rendelet mielőbbi elfogadása, mivel a „TAK” 

elkészítésének határideje nagyon rövid. 
 

Hagenthurn József polgármester: kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadja – e a 

tervezetet? 
 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és település-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 9/2017. (……) számú önkormányzati rendeletét egyhangú döntéssel, 5 

igen szavazattal  
 

 

3. Napirendi pont 
 

Hagenthurn József polgármester: a horgászház felújításának tervezéséről van szó az 

árajánlatok közül javaslom Görgényiné Fehér Zsófia ajánlatának elfogadását, mely 90.000,-Ft 

– ról szól. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadja – e fenti ajánlatot? 
 

92/2017. (07. 10.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 

igen szavazattal Görgényiné Fehér Zsófiát bízza meg, a benyújtott 

árajánlat alapján, bruttó 90000,-Ft díjért. 

 

határidő:azonnal 

felelős:   polgármester 

 
Más kérdés, felvetés nem lévén Hagenthurn József polgármester az ülést 15 óra 10 perckor 

bezárta. 

 

Hagenthurn József sk. dr. Jocskov Annamária sk. 

      polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


