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KésziilÍ ' 1998'tiprilis ] 5.én de' 9'00 órai kezdettel meg|artott kcpvi'stliítesruleti
ülésrőI

Az, iilés helye: ktzséghóza tanácskozó terme.

Jelen vannak: Blinki Ede polgármeSter, Bata Béla alpolgtirmester' Gtil Tiborné,
Hubainé Szabó Margit, Magyar Vilmosné, Tassy Múria képl,iselők
(6.Íő)

TávoIműrűddstit beielentette: y:,il:;::'",;.?i,y,::i;,iT,;],,c'{i Fe'rcnCné'

Tandcskoztisi iogggl megielent: Meggyes AttiIa Pa'Biz'kulső tag' Ezsi[ts Tíborné
gazd'ea'' Fekete lvan kanywizsgtíló, Morvai IsÍl.tín
'jegyző'

Bdnki Ede polgrirmester:

KÓSZÓnti u képl:iseIőtes|ület togiait, yalamint a tanticskozítsi joggal nlegielentekel.
lvÍegállapitja, hop1, a testületi ülés határozatképes, miyel a l0 Jő negvdla.,ZtOtt testüleli Itlg
kazal 6 '/ő megielent. Az lést ne4nyiria'
.kn,asolja a képviselőtesttiletnek' hogy a nlai ülésen a meghivóban .íbl|ün|etctt napirendi
Pontok kc r űlj ane k negtdrgyalá:ra.
Mit,el más 'java'slat nem hangzott el , a képviselőtestület uz alcibbi napirendi pontoktl:
tárgyolja meg.'

l'i Jelentés a lejárt hatúridejű ha/ározatok végrehajttisúról.
Eliíadtí. Bánki Ede polgármester

2 '/ Áz ] 997.évi zarszámadús megttirg,-alúsa' .jóváhapyústl.
EIőadó: Bánki Ede polgúrme'ster

3'/ A NAT beyezetésével kapcsolatos helyi pedagógiai program megtár5yalá,sa,
'jóvtihaglása'
EIőadó: Blinki Ede polgármester

1.1 Indinányok' bej elenté s e k



' t ?

l . napirendi pont tdrgvalása:

: ;iel éshez sem kérdés, sem hozztiszóltis nem hangzott eI' az abban ./tlglalta].at a testtileti
... 1, l k t udomásu l veszik'

). napirendi oont tdrgyaldsa:

:' ]99- é|i kt;ltségvetés t,égrehajttisáról szóló beszámoló a neghitt5hoz .'Satolvű leÍt,
.;'.itltittt t'su|tllya lett az ahhoz készitett rendelet terwzet iS'

Kérdések:

1: ,lnvughrlz kérdés nem hangzotl el.

Ho:ztiszóItísok:

Fekete lvún könvvviugóIó '.

T.iiéko:totja a Íestület tagjuit az önkormányzat polgtirnesteri hiva|alának pénz-' és
'' 'lLt tlnkeze Iéséről.
i.'.nltlntlla, hogy a kTnylvizsgálónak .jelentést kell késziteni abban az esetben, hu az éves
..,,,r;ég.etés uz l milliti forintot meghaldja' valamint az r)nkormányzat hitellel re ndelkezik. A
.., ,tl.t.l'l'i:sgáló beszámolóia csatolya leÍl a k()lÍsé4,-etési beszdmolóhoz' és tsszességében az u
,,:,,gtillapittis, hopgl a sztimviteli és pénzügyi munkát maga's szinyrtnalon végzik, mincíen
. ,,'iirti'snak tneglblel. Az önkormiinyzat vagy-onának felértékelésére hivttt 'f.el a '/igleImet.

'1 pén:/brgalnli ielentésssel kapcsolatosan eltnondja, hogy az eredeti és módclsitott .felutlatok
' - i tthnnbun vtnnak a ;[e lhasznált|issal.
( ))'\-ességében az egy,szeríisitett költségye|é'' hűen |ükrözi a pénzligyi ntunkti|' nelvet nagy,-tln
, t l k cl n kor má nyzat me gir i gye l he lne'
'I,tt'asoIict az ]997' évi zárszánladtlsról készült beszaló, és rendelet-Íery'ezet elJilgadástit'

Gtil Tiborné képviseIő:

Ktl's:tlnetét .f e jezi ki a polgármesteri hivatal dolgozóinak, ezen beltil a pénzúgi előadóknak
Ll:t u munkáÍ, amelyet a guztltilkodús terén./bjtettek ki'
.1: eIőterj esztett beszúmolóval egyetért, jdvas()Ij a e(bgudti'sra'

B tittki Ede noIpármester:

'\Íegköszóni tt hozzeiszólásokat és a gazdtilkodás értékelését' nttjd összeftlglalójtiban
elmondja, hogy az l997'évi koltségyetéSről készült beszámló telfe's utt1'tlgllt tt l,énzí,igyi
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Bizottsitg is megtárpyalta, és alkalmasnak találta arra, hogy az jóvahagyásru cl testiilet elé
kerűIjtn.
Kó'szönetét .fej ezi ki a gazdtilkodási tevékenységben résztvevőknek és munkijukhoz gratulál'
Juvasolja ü teslület Íagiainctk, hogy a beszamolót a könyvvizsgólói.jelenté'sset együtt.lbgadju
el é,s htlzza meg rendeletét az ]997'- évi zrjrszltmadúsról és a pénzmarac|vtiny j óváhagvtisdról,

.1 képviselőte'stulet tagai 6 igen ,szavazctÍtul' ellensza,-azat nélkt:il az atábbi rentleletet
tulkot jtik;

C SÁN Y Ko Zs É G ÖN KqRMÁN YZATI KÉ PVI S E Lő rr s r Ú rc rÉ tw r

4/1998.(IV. t 5.)sz.

RENDELETE

az ]997. évi zárszámaddsról é's pénzmaradvúny j óváhagyástirót.

1.S.

' Cstíny kÓzség onkormányzat Képviselőtestülete az ]997' évi költségvetés végrehaj|t,isá-
róI szóló beszámlót az ] ', 2' ' sziimú mellékletben.foglaltaknuk megfelelően''

] 65' 1 3 ] e/Ft bevétellel'
119.793 e/Ft kiadással

.ióúha59,,la.

)' '1: onktlrnttinyzat bevéleleit.íbrrásonként, é,s a kiadásokat - kienelt kiadásokat -
'lbladatonként részletezye 3', 1. szúmu mellékletben foglaltaknak meglbletően jó-
rtihugja.

2.5.

l' ;1z Önkormúnyzat.fellfi itási kiadásainak tel;jesitését 8.552 e/Ft fő összegben, yalaminÍ
unntlk célonkénti részleÍezé,sét a 6'számti mellékletben foglaltak szerint elftlgadjct

2'i '4z tnkormányzal .fbjlesz|ési kiadásainak teljesitését ] 1'808 e/Ft./ő r;sszegben, vala-
ntint annak célonkénti részletezését a 7'sziimú mellé kletben.lbglaltak szerint etíogaet-
.1t(.

J.S.

Az i)nkormányza| ]997'év december 31-i állapot szerin|i vctgyonát a ]0', ]]. Szúnú
mellékletben ré'yzleteze|t mé eg adatok alapján 7()'986 e/Ft összegben állupitia meg'



4. S.

l '/ Az onkormányzat ] 997' évi krltségletési pénzmaradvúnyát l1.8I1 e/Ft osszeg-

ben-amelyúSzemélyi jutt .\tásmaradványtsszege1' l56e/Ft-a9/tt . '9/b,számu
ncllé klctrk 'lzcrint hugyja jovti'

2',. A szemétyi juttatások szabadrendelkezés'íj maradványát 5ó8 e/Ft-ot a képviseIő-

I e S tül e t e lvo nj a működte t é s i kiadás o kr ct'

5. $.

l '/ A képviselőtestiilet utasitja az önkormtinyzat jeglzőjél, hog,, a pénzmaradvtinyt

érintő./izetési köteleZettség teljesitését biztositsa, ítLeile kisérje fig4-elemmel'

2 'i A képviselőteStület utaSitia az önkormányzat jegyzőjét' hogy a pénzmaradvtinynak

l99i. évi előirányzatokra történő tltvezetéséről a 1.!. szerinI gondoskodjon.

ó. $.

,4 rendelet kihirdetése napj án lép hatáIyba'

Cstiny, 1998. április I5. '/ l

4: l) ,  ,
' ,;Ho,,tl,lL
polgármester

j ^ l
n.--.-

Moirvai Istvtin 
'

jeg1ző

3. napirendi pont túrgvalása:

Á NAT bevezerésével kapcsolaíos helyi petlagógiai program meg|árgalásához az irűsus

anyag a meghivóval együtt a testí)let tagj{1inak meg le|t küIú,e'

Btinki Ecle polgármester:

Etmorulja, hopxl az okt(ltiisi ttnény ttlapjiin tt pedagógiai pr()gram tlsszetillittistit

v él en,tényezte t ni ke l e tt s zakér tőve l.

A szakértői vélemény elkészült, amelyet ct képviselőrcsriilet tagiai megkaptak és mel1-nek

alaoitin az áItalános iskola részéről Összetillitott program tartcrlmazza mindazon koncepciót,

am.e ly haszonos itható az iskola műkrdte tésénél'
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.|isztelettel kószönti az időkozben megérkezett Dedk Tibornét, az általános iskola igazgaÍójtit

és .Íblkéri, hogy amennyiben szóbeli kiegészitése yan |egye meg'

Deú k Tiborné tíIt.is k.ie. :

Köszőnti a testúlet tagjait, és valamennyi réSztvevőÍ' majd részletes szóbeli tájékoztatirst ad (I

pedagógiai program szükségességéről' Elmondja' hopy hosszú távon 'jól ./izetett ntunkahelykre

csttk azon személyek Számithatnak, akik modern iskolábu júrnak' A modern iskolct

.let'szereltségét pedig csak hosszú távon úgy lehet biztositani, htt tt számitástechnikui.feladatok
é's egyéb Jbtadutok megreJ.ormlllásitra, 'lbjlesztésére sor kerűl' A cél az, hog öntilló
i'snteretterjeszÍéssel rendelkezzenek, és az alapvető iskolai Jbl'szereltség kÖzelitse meg'y{lgy
ippen hasonló legyen egl yarosi iskolúhoz'
'1 lényeges vóltozas óraszámokban van, mil,el az ii tInten szerin| csokken u kÖlelező tanirá,si

tjrák szúma.

Bdnki Ede polgármester:

\Íegki;szTni a szóbeli kiegé'szitést és a kéri o testület |agjait, fulg1l tegyék meg kérdéseike|,

hozzászólllsaikat.

Kérdések:

Meegves Atíila Pii.biz.küIső tae:

Az elké'szitett program alapján milyen tanulókat lehet nevelni, é's majd azok a középisktllában

negtillj úk-e a helyúket.

Vtiktsz:

Deák Tiborné áIt'is k.ig. :

Ilálasztjban elmondia, hog,; eddig is naglon sok és értékes gyerek kerűlt ki a csányi lrltalúnus

iskotából, és reméli, hogy az új program alkalmazasa még inkább segiti a Eyerekek alapvető

.fe lké s züIé s ét, a t ananyagok e ls aj át itás át.
VéIeménye az, hogy továbbra is szükséges a jó családi háttér, amely biztositiI a pedtlgógu'r

számlira is a nyugodt légkÓrű és Zokkenőmentesebb nevelő<lktató munklit'

Bánki Ede polgdrmester:

Megköszöni a kérdés|, a kérdésre adoÍt y(ilaszt é,s tsszefoglalóit.iban elmontlja, htlgy

programot a pedagógusok lelkiismeretes hozztiallása volósitotta, és valósitja meg.

Áz ell<,jszitett program a mettékletekkel e4yüÍl meg]lblel arra' hogy azt a gyakorlatban

alkalmazzdk.
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' '  progr(|mahelyi igények, lehetőségekésszükségletekÓsszehangolásábankészültel ,amely
ti t Ölel i a le gfontosabb területeket.
'1 'szakérÍői vélemény iS tartdlmazzú azt' hog,t a pedagógiai prograln pyakorlatban

h rt s zno,y it haí ti, szerkesztése logikus, áttekinthető'

.Iat,ctsolja a képviselőtestüIet tagiainak a pedagógiai program elfogadtisítt'

'1 képl'iselőtestület tcrljai 6 igen szavctzaÍtal, ellenszayazat nélkíil az altibbi hatítrtlzatot

lul-:úk'

6/ ] 99 8. (IV. 1 5 ) s z.ön ko rm' képv.tes t. h atározat :

Cs(tny közs é g tnkormónyzatának Képvis eIőte stülete me 8tárg))alt a

és etfogae]ia az ]993' évi LXY]X'tv. (Ktzoktatíisi Törvény) előirli'sai

alapián,acsányiáltalánosiskolat|iltalelkészitetté'sszukértővell:éle-
mé nyezt e t e t t p e dűgti giai pr o gr amo l'

Áprogramahelyicélokéslehetőségekf igyelembevételemel lettkészt i lÍ
el, amely t art almazza a I e g/bnt o s ab b t e riil e t e ke t

ApedagógiaiprogramszerkezeÍe,tür|almaalkaltna|biZ|)SilaZiSkola
m;gfetib mtikoatséhez, és megerőSiti azt a célt, amelyet hosszabb

távon elképzeltek a nevelő-oktató munka terin'

A program megvalósitiisahoz, és annak telie's körű clkulmttz|tsához

azönkorm(inyzatazé|,entekészültktltségyetésösszeállitástinál'/i-
pg,elemmel lesz az igények kielégitésére'

A ké1lviselő|estület felhivj a a polgármeter Jigyelmét az okttltüspoli-

tikai koncepció teli esk)rű l,é grehaj tasánnak se git ésére.

HaÍáridő: azonnal és foIyamatos

&k!é;i polgtir me ster, is ko lű ig azgató

Btinki Ede nolgármester :

Megkiiszöni az altalttnos ískola igazgatóiának az értékes és tartalmilag hibatlan munkút' majd

kéií a testatet tagjűit, hogl térienek rá a következő napirendi pont nlegttit.gyultisiira'

I n tI itv tÍ ny o k, b ej e le n t é s e k

Morvai István iegvző:

Bejelenti a képviselőtestülel ta4jaindk,hogy l998' maius

ot:sztiggyűlési képviselő t,álaszttis' umely időpontot mtir

hatúrozIa meg'

1().én kerűL lebonyolitást.u ttz
kortibban tl köztarsasúgi elnÖk
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Az 1997'évi C.ly' 23's'(1)bek. alapján az önkorn.tányzat képviselőlestülete az orsztiggyűlési

képviselők általános vtllasztasónak kitűzését ktlyetően' legkésőbb a szayazijs napju elíítti

2í)'nappat előbb vtilasztja meg a Szavazatszámlaló bizottsiig tagait' és póttagjait'

'4 ,sztwizats,ámlt)ló bizottstig iagjaira, és póttagjuira a helyi vólasszttisi iroda veze|(ije, iIletve

u jqyző tesz javaslatot úgy,'hogy a mepJélelő létszám' minimum a hórom Jő' de legalább i;t .lő

biztositva leglen a mtir korábban kijeltlt szavazó kÓrökben.

,Ittyaslatot tesz tl Szayazalszámlúló bizotlság |ag,jaira, és póttagiaira, és eg,,ben javasoju azl

i's' hogy u tagok sztima szavazókörönkénr tt.fő legyen'

Bán ki Etle poIgármester:

\,Íegkt)sztni az előterjesztést' és kéri a képviselőtestület Íclgait, hogy az elhangzott név'szerinti

iuiaslattal értsenek egleÍ és o szavazatszámlóló bízottsag Íaflait v1llasszák meg'

.1 képviselőtestiilet tagjbi részéről mús 'javaslat nem hangzott el, ig1, 6 igen Szúyazatlal'

e!lenszayazat nélkül az alábbi ha|drozaÍot hozza''

7 I 99 8. (JV. I 5.) sz.ön ko rm. képv.test. h atórozat :

Csány kizség tnkormányzatúnak Képviselőles tülete a Ie lepij-

lé'Jen műkÓdő három szavazóktrben, d Szayaztll(ist végző és le-

bonyolitó szavazatszámlciló bizottSág t itkártinak, é s tagj uinak,
yalamint póttagjainak az alábbi 'szeméIyeket váIassza meg'.

00l.sz.szavazókör: Idősek Klubja, Malom u. ]'

- titktir: Majorné Kovócs Gabriella Major u.B'
- tagok: oroszi Lászlóné Hatvani u'7'

Magtarné Józsa Andrea Budai N.A.u.'|.
.Juhúsz Zolttinné Kossúth u'8,
Juhtisz Attiliiné Budai N.a'u'3.

002.sz.szavazókör: ÁItalános Iskola, Arany J.u.6.

. titkár: Napytné Tóth Agnes Malom u. l1.

. tagok.' Deák Tiborné Rúkóczi u' 51.
Kovács ]stván Gyöngxtösi u'3'
Micheller Edina Gyönpyösi u'5.
Patainé Guba Kalalin Ady E.u. 91'



-  z v  -

0 0 3.s z.szavazókör : K ult urottho n, Szövetkezet u. 2.

- Íitkar. Rai Kálmánné Gytngltsi u' 7.
- tagok: Gergely Árpádné Gytng,lt)si u.7'

Kerek AÍtila Sz.jveÍkezet u. 3.
'}ózsa Józse.fné Csillag u'23.
Bódi Gyuldné Monoslor u. ]0.

PóÍtapok:
- Mészáros Eszter Csokonai u. 13.
- Zilei Sóndorné Bartók B. u.2'

Á szavazatsztiml(tló b izottság./blkéSzité séért, é,s működte té -

séérl /.elelős. Morvai Istvtín jeglző

B dnki Ecle polgdrmester :

.\Iegktszöni az előterjesz|ést és bejelenti a képviselősestület tag\oinak, hogy a IIcttl'uni

Kistérségi ?'ejleszÍési Tórsulás Elnökségétől érkezett egy, körleyél, melynek larldlmű

G'vöngyös és Hatyan térségi együttműkc;dés,sel kialakithato kommunális hulladék kezelő

léte'sitmény műszaki tervezésének készitése. Á társulás dontött arról' hogy felviillulia a 'feladat
koordinálúsót és a szükséges saját forrás bizlositóSát. Csatlakoztis esetén d saiót 'forrtis '/blét
biz|tlsitani kellene annak érdekében, hogy a tervezés során a térségnek a hulladék igűny

li,u1,elembe |étele iS sz(imitásba kerűljön'
SLi,yzerint ismerÍeti a társulás által negküldott körlevelet, és kéri a lesliilel lL|g!oit' hogy

dÜtlÍ'sönek az előterjesztett programmal kapcsolatban.

'1 képviselőtestület Iagjai meg}i|Clttirk az előterjesztést és 6 igen Szct\,aza|tal, ellenszul.az

nélkÍjl az alábbi hutározatot hozzák''

8/ 1 9 9 8' (IV. 1 5.) s z, ö n ko rm, képv.test. h atározat :

C sány kozs é g onkormílnyzatának Képvise lő-tetüle I e a Gyön g1,o'r

é s H atv an Kis t é r s é gi e g,lt it tműktdé s s el ki a lakith at ó t é r s é gi
kommuntilis hull adék kezelő létes itmény műsza ki tervezéséne k
etkészitéséhez felhatalmazza a polgúrmestert, hog az új kÚ:pun-
ti létesiImény kialűkitti'sanak megtervezéséhez adjon olyan se-
giIséget, amely biztosiÍja az elképzelések megvalós itítsát'
Amennyiben szükséges a megvalóSitáshoz LI kért anyagi Íámoga-

tást is biztositsa, melynek i)sszege az elíizetes Jblmérések alapj[m
kb. ] 7,.Ft/fő lakosonkénti számitá,ssal'

fulg!é;; Btínki Ede polgdrmester
Határidő: értelem szerint, 1998'december 31.
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Brin ki Etle poledrmester:

I,Íegkérdezi a jelenlévíjktőt. hogy bejelentés, i(]itt,ny, esetleg interpetlació van-e?

Mivel tt;bh beielentés' é,szrevé'lel nem hangzotl el, megksÓzöni a képvise Iő-tes/üle tnekmunktijiit, aktivit(isút, ma1d a képviselőteSlületi íiléSl 12 5íórakor t.,,r,i,,,,,",i,ii,,i,,i)

KnÍt.

/ ' /t,
/,'xLL'yi
polgrirmester

I 4. ' .
M o  r  v ,a  i  I  s  t v  á  n

j egyz ő


