JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 18-án 14.00 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József alpolgármester Medve Éva, Szabó
Margit, Juhász Dávid, Dr. Ködmön Levente Gergely képviselők. (6 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, jegyző
Bangó Lászlóné, CKÖ elnök
Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina, igazgatási előadó
Medve István polgármester:
A képviselő-testület ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő közül 6 fő jelen van. A hiányzó Gál
Tiborné képviselő jelezte távolmaradását.
Javasolta, hogy a megjelent képviselők jegyzőkönyv hitelesítőknek válasszák meg Dr. Ködmön
Levente Gergely és Juhász Dávid képviselőket.
A képviselő-testület a javaslattal 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett egyetértett, és meghozta a
következő határozatát:
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I.18.) határozata
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 18-án megtartott üléséről
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Dr. Ködmön Levente Gergely és Juhász Dávid
képviselőket.
Medve István polgármester:
Javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják
meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát:
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (I.18.) határozata
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 18-i ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
Napirend:
1./ A 2012. évi munkaterv
Előadó: Medve István polgármester
2./ Előterjesztés a 20/2004. (IV.27.) számú a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Medve István polgármester

3./ Tájékoztató a Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztály észrevételéről a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2009. (II.24.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
4./ Tájékoztatás az önkormányzati bérleményekről
Előadó: Medve István polgármester
5./ Egyebek
Zárt ülés:
6./ Mezőőri pályázatok elbírálása
Előadó: Medve István polgármester
7./ Kérelem
Előadó: Medve István polgármester
1. napirendi pont:
A 2012. évi munkaterv
Medve István polgármester:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Dr. Szentivániy-Csomós Szilvia Jegyző Asszony elkészítette a
2012. évre vonatkozóan a testületi ülések időpontját és napirendi pontjait tartalmazó munkatervet.
Kéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Szabó Margit képviselő:
A tanév június 15-én zárul, ehhez képest 15 nap van jogszabályban rögzítve a beszámoló
elkészítésére, emiatt kéri, hogy a júniusi testületi ülés időpontja az előterjesztésben foglaltakhoz
képest egy héttel később legyen.
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő:
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülései a testületi ülések napján 13.00 órakor legyenek.
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (I.18.) határozata:
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évre a képviselő-testület üléseinek
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:
Csány község képviselő-testülete üléseinek 2012. évi munkaterve
2012. január 18. (szerda) 14 óra
1. 2012. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Medve István polgármester
2. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 20/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Medve István polgármester
3. Tájékoztatás a Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztály észrevételéről a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 24.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző

4. Tájékoztatás az önkormányzati bérleményekről
Előadó: Medve István polgármester
Zárt ülés:
5. Mezőőri pályázatok elbírálása
Előadó: Medve István polgármester
6. Kérelem
2012. február 8. (szerda) 14 óra
1. Javaslat a 2012. évi költségvetés elfogadására
Előadó: Medve István polgármester
Pénzügyi Bizottság
2. Egyebek
2012. március 21. (szerda) 17 óra
1. Javaslat 2011. IV. negyedéves előirányzat-módosításra és a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítására
Előadó: Medve István polgármester
Ézsiás Tiborné pénzügyi előadó
Pénzügyi Bizottság
KÖZMEGHALLGATÁS 17 órától a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
FALUGYŰLÉS 18 órától a Faluházban
1. Medve István polgármester beszámolója a 2011. évben végzett munkáról
2. Lakossági kérdések, észrevételek, hozzászólások
2012. április 25. (szerda) 14 óra
1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (belső ellenőri
jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Medve István polgármester
Novák Lajos belsőellenőr
Ézsiás Tiborné pénzügyi előadó
Pénzügyi Bizottság
2. Tájékoztató a kintlévőségek behajtásának helyzetéről
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
2012. május 30. (szerda) 14 óra
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2011. évben
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
Nagyné Zsilinyi Ildikó gyámügyi ügyintéző
Józsa János Gyuláné családgondozó

2012. június 27. (szerda) 14 óra
1. Tájékoztató Csány község közbiztonságának helyzetéről, a Polgárőrség és a körzeti
megbízott tevékenységéről
Előadó: Micskó Tibor polgárőrség vezetője
Vígh István törzszászlós körzeti megbízott
2. Beszámoló a csányi általános iskola és napköziotthonos óvoda 2011/2012. tanévi
tevékenységeiről, eredményeiről
Előadó: Szabó Margit iskolaigazgató
Bohács Ágnes óvodavezető
3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
2012. szeptember 12. (szerda) 14 óra
1. Javaslat a 2012. I. féléves költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
Ézsiás Tiborné pénzügyi ügyintéző
Pénzügyi Bizottság
2. Beszámoló a 2012. I. félév költségvetés végrehajtásáról
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
Ézsiás Tiborné pénzügyi előadó
Pénzügyi Bizottság
3. Tájékoztató Csány község egészségügyi helyzetéről
Előadó: dr. Szabó Mónika háziorvos
dr. Rónai Renáta
Tassy Mária Anna védőnő
4. Javaslat 2013. évi belső ellenőrzés ütemtervére
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
Novák Lajos belső ellenőr
2012. november 30. (szerda) 14 óra
1. Javaslat a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadására
Előadó: Medve István polgármester
Ézsiás Tiborné pénzügyi ügyintéző
2. Javaslat 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves előirányzat-módosítására
Előadó: Medve István polgármester
Ézsiás Tiborné pénzügyi ügyintéző
3. Beszámoló az I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásról
Előadó: Medve István polgármester
Ézsiás Tiborné pénzügyi ügyintéző
Pénzügyi Bizottság

2012. december 19. (szerda) 14 óra
1. Javaslat a 2012. évi költségvetés IV. negyedéves saját hatáskörű előirányzat-módosítására
Előadó: Medve István polgármester
Ézsiás Tiborné pénzügyi ügyintéző
2. Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről
Előadó: Medve István polgármester
3. Javaslat 2013. évben a vízdíj mértékére
Előadó: Medve István polgármester
4. Javaslat 2013. évben a hulladékártalmatlanítási díj mértékére
Előadó: Medve István polgármester
5. Javaslat az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok bérleti díjának 2013. évi mértékére
Előadó: Medve István polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról
Előadó: civil szervezetek vezetői
Erről értesül:
1. Képviselő-testület helyben
2. Medve István polgármester helyben
3. dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző helyben
2. napirendi pont
Előterjesztés a 20/2004. (IV.27.) számú a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására
Medve István polgármester:
A községben főleg a Gyöngyösi úton, a buszmegálló környékén nagyon rossz benyomást keltően
italoznak egyes lakosok, rendszerint szemetet is hagyva maguk után. A körzeti megbízott
tájékoztatása szerint csak akkor lehet ez ellen hatóságilag fellépni, ha rendeletileg megtiltja az
önkormányzat a közterületen történő italfogyasztást. Miként az előterjesztésben olvasható vannak,
lehetnek kivételek, ez külön le lesz szabályozva.
Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírságot lehet kiszabni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és meghozta
a 1/2012. (I.18.) önkormányzati rendeletét, a 20/2004. (IV.27.) számú a közterületek
használatáról szóló rendelet módosításáról, amely ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
3. napirendi pont
Tájékoztató a Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
észrevételéről a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2009. (II.24.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatban
Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző:
A meghívóval kiküldött anyagban olvasható, hogy a szociális rendelet oly mértékű változtatásra
szorul, hogy a jelenlegi rendeletet hatályon kívül kellene helyezni és egy újat alkotni. A testületnek

két lehetősége van: visszautasítja a rendeletmódosításra való felhívást vagy eleget tesz a jogszabály
módosításának.
Medve István polgármester:
Úgy vélem, hogy a porták rendezettségére vonatkozó paragrafusoknak meg kellene maradniuk.
A képviselő-testület a megismert határozat javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a
következő határozatát:
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (I.18.) határozata:
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 2/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelettel szemben megfogalmazott észrevételeivel
egyetért, és felkéri Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyzőt, hogy a szükséges módosításokat
foglalja rendeleti formába, és terjessze a képviselő-testület elé a 2012. február 8-i ülésen.
Erről értesül:
1. Képviselő-testület – helyben
2. Dr. Szentiványi-csomós Szilvia – helyben
3. Heves megyei Kormányhivatal – Eger, Kossuth Lajos utca 9.
4. napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzati bérleményekről
Medve István polgármester:
A kiküldött tájékoztatóból kitűnik, hogy sok hátralék halmozódott fel, bár van, aki az elmúlt
napokban rendezte hátralékát. A középső pavilon bérlője nem veszi át a leveleket, ezért
személyesen megkereséssel szeretné a hivatal elérni, hogy legalább a berendezéseiket szállítsák el,
és a kulcsokat adják át, mivel jelenleg még ez sem történt meg.
A 3. pavilon bérlője vállalta, hogy a nagyobb összegű tartozást négy részletben fizeti meg.
A fodrászüzlet december 31-től nincs kiadva. Sajnos rossz állapotban van a belső rész, de van
érdeklődő, aki szintén fodrászüzletként szeretné üzemeltetni.
A Faluház és az Unió Söröző esetében pedig a közös gáz- és elektromos áram fogyasztómérő miatt
javasolt a változtatás.
Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TIGÁZ álláspontja szerint érdemesebb almérőt beszerelni,
ennek kisebb a költsége, egy új főmérő beszerelése bonyolult, hosszadalmas és költséges lenne.
Egyéni vállalkozótól kell erre árajánlatot kérni.
Juhász Dávid képviselő:
Az árammal is probléma van, mert amikor moziként üzemelt az épület ipari áramra is szükség volt,
ez a mai napig nem lett lemondva, kikötve, ezért az áramszámla is nagyon sokba kerül.
Medve István polgármester:
Az Ady Endre úton található egy Vodafone torony, ami szintén bérlemény, 2003-ban 250.000,Ft/év volt a bérleti díja. Annak idején Magyar György képviselő javasolta, hogy az inflációval emelt
összeget kérjék évente, ez el is lett fogadva, de a gyakorlatban nem történtek lépések az emelt
összeg beszedésére. Kérdéses, hogy visszamenőleg be lehet-e hajtani a különbözetet, de mostantól
ezt az emelt összeget fogja kéri a hivatal a bérlőtől.

Medve István polgármester:
A következő napirendi pontok megtárgyalása előtt zárt ülést rendel el.
Medve István polgármester:
Nyílt ülést rendel el. Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat.
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (I.18.) határozata
Csány község Önkormányzati Képviselő-testülete Bús András mezőőri pályázatát pozitív
elbírálásban részesíti és három hónap próbaidő kikötésével 2012. február 1. napjától alkalmazza.
Erről értesül:
1. Bús András – 5100 Jászberény Pesti út 13.
2. Képviselő-testület – helyben
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (I.18.) határozata
Csány község Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is fenntartja az építési tilalmat a Csány
Jókai út 2 szám alatti ingatlan vonatkozásában.
Erről értesül:
1. Balog Melinda – 3000 Hatvan Móricz Zsigmond utca 17.
2. Képviselő-testület – helyben
Medve István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy korábbi döntés értelmében a néptánc-oktatást
2011. december 31-ig részben az önkormányzat finanszírozta. Időközben változás állt be az
oktatáson részt vevők számában, gyakorlatilag a felső tagozatos csoport megszűnt.
Szabó Margit képviselő:
A csoportlétszám valóban lecsökkent, így elég egy oktató.
Medve Éva képviselő:
Nincsenek a komoly, kemény munkához szokva a diákok, és nagyon fontos lenne a szülői biztatás
is, bár lehet, hogy az sem változtatna a helyzeten.
Medve István polgármester:
Szavazásra bocsátja a férfi néptánc-oktató önkormányzati finanszírozásának megszüntetését.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát:
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (I.18.) határozata
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lecsökkent csoportlétszám miatt 2012.
január 1-től nem finanszírozza a férfi néptánc-oktató munkáját.
Medve István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy kiadásra fog kerülni „Csányi Hírmondó” elnevezéssel
egy újság. A polgármesteri hivatal lesz a kiadó, a szerkesztőbizottság tagjai Jegyző Asszonyon
kívül Németné Zayzon Éva, Medve Éva képviselő és Kovácsné Tóth Dóra. Némethné Zayzon Éva

lakos, aki korábban dolgozott kiadványszerkesztő programmal, a technikai kidolgozást ingyenesen
elvállalta. Az első szám egy bemutatkozó szám lesz, a község intézményei, egyesületei, civil
csoportjai kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Mivel senki nem szeretnének kihagyni ez
alkalommal nagyobb terjedelemre kell számítani, azaz 12 oldalra, és színes technológiával. A
későbbiekben valószínűleg nem lesz szükség az egész újságot színesben nyomtatni.
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő:
Javasolja, hogy elektronikusan is elérhető legyen az újság, továbbá javasolja, hogy a második
számtól legyenek „reklámhelyek” az újságban, így a kiadás költségeit részben lehetne csökkenteni.
Medve István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az első szám kiadási költségeihez az önkormányzat 100.000,Ft összeggel járuljon hozzá.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát:
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (I.18.) határozata
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csányi Hírmondó első számának
megjelenéséhez 100.000,- FT (egyszázezer forint) összeggel hozzájárul.
Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a talajterhelési díj a környezetterhelésről szóló
törvény változása miatt 120,-Ft/m3 helyett 1200,-Ft/m3 összegre fog emelkedni 2012. február 1-től.
A legközelebbi testületi ülésen szavazni kell majd a talajterhelésről szóló helyi rendelet
módosításáról.
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő:
Felajánlja a tulajdonában lévő 1910-es években készült zongorát az önkormányzatnak, a
művelődési házban történő elhelyezésre.
Medve István polgármester:
Megköszöni a felajánlást. Mivel több javaslat, hozzászólás nem érkezett 15.30-kor az ülést bezárja.
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Csány község Önkormányzat
Képviselő-testülete
1/2012. (I.18.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatról szóló 20/2004. (IV.27) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 20/2004.
(IV.27.) önkormányzati rendelete a következő 9/A §-sal egészül ki:
„ 9/A. § (1) Tilos a szeszesital bármilyen formában történő fogyasztása Csány község közterületein.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható a közterület-használati engedéllyel
rendelkező:
a) települési rendezvény területére
b) vendéglátóhelyek előkertjére
c) szeszesital kimérési engedéllyel is rendelkező rendezvények területére.
(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést megszegi, szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Záró rendelkezések
2.

§

(1) Jelen rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon a jegyző
gondoskodik.
Csány, 2012. január 18.
Medve István s.k.
polgármester

dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésre került 2012. január 19. napján.
dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k.
jegyző

