
JEGYZőKÖNYV

IÁszült: 2000.március 28'án 9'00 órai kezdettel megtarÍott képviselőtestaleti ülésről.

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Piidár Sándor,Fentor Lószló, GáI Tiborné,

HubainéSzabóMargit,PiidárIsnán,SőregiFerencné,TassyMária,Magtar
GyÖrgl'Mák István képviselők (l0 fő )

Tandcskoztisi joggal megjelent: Meggtes Attila és Bohács János Pü.biz'h)lső tag, Kerek

At t il a klubk;nyvtár ve zet ő,
Deák Tiborné isk.ig', Gergety Árptidné vez'óvónő,

C e t ő Józs efné i s kol ai GYIV fe le l ő s,
Somodi János kanonok, Pádár Sándorné idősek otthona

igazgatója

trI orv ai I s tvdn po I gármeste r :

KtjSzönti a képviselőtesttilet tagjait, vaIamint a tanácskozltsi joggal megjelenteket.

Mególlapítja, hog) a teStüleli iilés hatórozatképeS, a teSlíileti üléSt megnyi|ja'

Javasolja a képviselőtestulet tagjainak, hogt a mai üIésen a munkglervben szereplő és,t

neghíión felttintetett napirendi poníokat tárglalják meg, melyek a következők:

] ./ Jelentés a tejárt határidejű testületi határozatok végrehajtósáról,

Előadó : Morvai Isniin polgármester

2./ A község kutturális helyzetének bemutatása, helyszínen történő értéklése, megvitatása'

Előadó '' KerekAtíila klubkónyvtár vezető,
Deák Tiborné isk' igazgató,
G er gely Árpódné óvo daveze ! ő

3.i lndínanyok, bej elentések

1' napirendi p ont tórgyalósa :

A tejárt haÍóridejű testületi határozatok végrehajtástiról szóló jelentéshez sem kérdés, sem

hozi(tszótás nem hangzott el, azt a teStület ta4jai tudomósul veszik.
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2. napirendi pont tdrglalása:

Morvai Istvón polgdrmester:

Szóbeli kíegészítésképen elmondja, hogl a meghívóval eg/ütt a teljes anyagot a képviselő
lestület tagjai és a meghívottak megkapták, ípy azt áttanulmányozhattiik, felkészalhettek a
testületi ülés napirendi pontj ára'

Javasolja a /eslület tagjainak, hogl a helyszínen tTrténő értékelésl napoljt|k el, helyeÍte cl
2000.aprilis 30-ra tervezett millenniumi nap ünnepség programjcit beszéljék meg és az ünntpi
napra vonatkozó műsorí tervezzék meg'
A képviselőtestüIet tagjai ajavaslattal egletért.

Á napirendi pontra yonatkozóan kerdés nem hangzott el'

HozztiszóltÍsok:

Morvai István polgrÍrmeste r:

Elmondja, hogt a telepiilés kulturális helyzetére vonctkazó tájékoztatók körvonalazztik azt a
tevékenységi kÓrt, amely az iskola és az óvodanevelési-, oktatási feladatón kívül valósul meg.
A klubkonyvtár vezetője részéről készített besztimoló is lartalmazza azokal a feladatokat,
amelyeket e Íerületen végeznek, lovúbbá tartalmazza azoka| is amelyek a |argi
hiúnyo s s ágo kr a vo na| koz i k.
Az t)nkormányzat költségvetése sajnos nem teszi lehetővé, hogl a jelenlegi allapotban lévő
épaletet Jblújítsák' de ennek ellenére is szorgalmazni kellene a kulturális levékenység
szervezését, ct klubkanyvtári feladatból adódó köte lezeí rsé8 ellátáSílt.
Az áItalános iskola és óvoda feladata elsősorban a nevelő., oktató munka tevékenys'ég
maximólis végrehajtósa és másodsorban csak a kulturális tevékenységi kör eIlótása'

Gtil Tiborné képviseIő:

A beszámolókat jónak tartja, azok tájékoztatást adnak arról a feladatkórről, amelyre a
képviselőtestület tagj ai a munkaterv Összeóllításánál kívancsiak voltak'

Ptitlár Istvdn képviseIő:

A falunak nagl része olyan, akik nem igénylik a klubkÖnyvtári J'eladatkc;rt, ípji nagyon nehéz
helyzetben van a vezető, hiszen a tevékenységére ez rányomja béIyegét'

Deák Ti b orné is ko laigazgató :

Elmondja, hog,, a klpcsolat a klubkönyvtárral jó, azonban az iskolai könyvtárnak ttbb mint
]500-as kötete van, amely leginkább iskolai jellegű, ígl a g,,erekek ezt a lehetőséget
i gle kezne k kihas znál ni.
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Elmondia azt is, hopy nagton kevés pénz van a kultúrára, mire epg komoly lexikon ma ő-7
ezer forint, aminek sorozatáról nem is beszélve' Az iskola könyutárat évente glarapítják, mivel
a kdzponti költségvetésből ótlagosan 25 ?6-ot tartós ktn7vvasárlcisra kell .lbrdítani. Áz iskola
kinyvtrirból való kÖlcsrj,nzés hétftinként tarténik 13.00 }8.00 óráig. A kÓnyulcir működtetését
2002-től fuggetlen kÖnyutórossal írja elő az oktatási íÖrvény. Az alaptanterv is kttelezően írja
elő a konyvtár használcttítt' osszehasonlítást tesz a klubkönyvtár és az iskolai könyvtár kÖzött'
melyről az a véleménye, hogl sokkal szegényesebb a klubkönyvtár állománya mint az iskoláé'

Meggles Attila Pü.biz.küIső tag:

Nem helyesli, hogl a ktubkonyvtár épületét mostohagtermekként kezelik, azt fel kellene újítcni
amennyiben arra anyagi lehetőség lesz. Az iskolai és a klubkoryutiir könyvei is a.falué' így ezt
a íéladatot kazas célként kell kezelni. Az igényeket össze kell fogni és azt úgy kell műk()dlelni'

G e rgeIy Arpdd né óvodavezető :

Elmondja, hogl az óvodós glerekeket kr)zszereplésbe bevonni nem leheÍ, ez! a szabáIyzat

tiltja, ígl a gterekekkel kulturalis tevékenységet végeztetni csak az óvodrjban tudnak'

Á könyvtárfejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogl a meglévő kanyvek kihaszndltsága i's

minimúlís, ígl annak fejlesztéSe elő|t nag,,obb propagandamunktlt kellene kiJéjteni a lakos'sug
ktrében annak érdekében, hogl a lakosok szokjonak ra az olvasásra, a kulturális tevékenységi

kör ikb e való b e kapc s o ló dásra.

Morvai Istvún poIgúrmester:

Megköszöni a hozzaszólásokat, és osszefoglalójában elmondja, hogl mindhárom intézmény

tájékoztatóia reálisan tüklizi azt a feladatkört, amelyet az eglik-eglik intézménynek el kell

látni' Ismételten elmondja azt iS, hog) nem szabad megléledkezni arról, hogl az általúncls

iskola és óvoda oktatási intézmény és nem kulturális 'feladatok ellótásával van megbízva'

MegkÓszöni az intézményvezetőtorck a beszamolók elkészítését, s javasolja a képviselőtesttilet

tapjainak, hogy az azokban foglaltakat fogadja el és vep1le tudomásul'

A képviselőtestület a tájékoztatóban fo4laltdkat tudomásuI veszi.

3,napirendi pont tórgtaldsu: Indínányok' bejelentések.
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Morvai Istvún polgdrmester:

Bejelenti a képviselőtestalet tagjainak, hogl a 2000.évre vonatkozóan is lehetőség van
célj elIegű decentralizált támogatósok pályázatainak elkészítésére'
Mint ismeretes l999-ben pályózatot készítettek az [.Jtlörő út felújításóra' azonban a június'
július és az au4usztus havi esőzések miatt bekövetkezett íIr, és belvizes helyze| ennek
.finanszírozásítt nem teíÍe lehetővé, mivel a Területfejlesztési Taniicsnak elsődleges feladatként
határozták meg az ár-és belvíz okozta karok és helyreállítások finanszírozásara kéSzített vis
maior pályázatok kie Ié gíté sé t.
Elmondja' hogl a pcilyázathoz milyen mellékletekre van szül<ség, amelyek kt)zött szerepel az a
teStületi haldrozaí, ameIy ct ptilyázatban szereplő beruházrjsi, illene felújítási Összeg
önrészére vonatkozik.
Kéri a testüIet tagjaií, hog a pályázat elkészítéSéhez javaslatukat teglék meg és hozzák meg a
me gfe le lő hat ór ozatoí'

Á lrépviselőtesttilet az előterjesztett javaslattal eg/etért és 10 igen sza,azaítal, ellenszavazat
nélkül az alóbbi hatrjrozatot htlzza:

9 /2 0 0 0, (I I I. 2 8') s z ö n k o r m. k é pv.te s t. h dtdr o zat :

Csány Község Ónkormányzatának Képviselő-test üle te ű CSány, Úttörő
út póIyázatának elkészítésével egletért' A felújítás megkezdéSét 2000.
júniusra tervezi, meIynek be.fejezési határidejét 200I 'júniusra határozza
meg.

A pályázathoz szükséges ónerőt, saját tnkormányzati kiadáSt a 2000'évi
koltségvetésben elfogadta 2' 000. 000, -Ft Össze g erej é ig.

2001'évre pedig meghatároz I.000.00B,-Ft kÖltségvetési önrészt, melyet
afelújíÍás befejezése utánfizeti ki a kivitelezőnek.

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pólyázat határidőre tÓrté-
nő benyújtásóval'

Hatóridő: 2000.óprilis 20'

FeIeIős : Morvai Istvdn polgórmesíer

Momai Istvdn polgdrmester:

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, valamint a meghívott vendégeket, hogl 2000.április
3).an a maglar millennium tiszteletére ünnepséget szerveznek, ameIy egész napos
programból tevődik össze,

Délelőtti órákban hivatalos rész megszervezésére kerül sor, majd délutón egléb, szabadabb
programra lesz lehetőség.
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Részletesen íájékaztatást ad arról, hogl a délelőtti ótákban milyen fontos eseményelrre kell

sort keríteni.
Az előzetes megbeszélések alapján és Somodi Jónos kanonok úr hozzójárulásával szentmisére
keri)l sor, maid a millenniumi zászló átadása és megszentelése következik, tovtjbbtj sor kerül
nte4yei zászló és helyi zászló átadáSára és megszen|elésére is' A zászlók útadúsára felkérték
a:okat a személyeket, akik erre illetékesek éS kijelÓlték a ,zószlóanyát,, is, és itt kell
meghatúrozni azokat a helyi személyeket, akik részt vesznek az ünnepség lebonyolítllsában.

Somodi Jdnos kanonok:

Koszön|i a képviselőtestület tagjait és elmondja véleményét arról, hog,, a délelőtti órrikban
hogun képzeli el a hivatalos rész megszervezését.
'1 délelőtti részre a sajtit részérőI forgaúkary)yet íog készíteni, amelyet el .fog .juíÍaÍnt a
polgármesterhez,

Pddór Sóndorné idősek otthondnak igazgatója:

Felajanlja azt, hog,, eg,, vendégcsoportot ellátnak ebéddel és besegít az ünnepség

nte gszervezésében,

D e d k Ti borné is ko I aigazgaíó :

.1 l.clrgatóköny: elkészítése során veglék szómításba azt is, hogt az óltalános iskola részéről

nűsort kívánnak adni ttz ünnepség vrllamelyik óraban, és természetesen maximális segítséget

nlujtonak a szervezésben és lebonyolításban eg,taránt.

G e rge ly Á rpti d n é óvod avezető:

'1: ót'odás gterekek uglan közszereplést nem vállalhatnak, azonban most kiyételt tesznek és

eg rtúcl műsorral ők is részí kívánnak venni az ünnepségben. Természelesen Segítséget ajánl
tbl a szervezésben és végrehajtásban eglarujnt,

C e t ő J óu eÍné is k. GYIV fe le lős :

Elmonrlja, hog,, már tudomása van arról, hogl '' zószlóanyiinak,, őí jelöllék.

E negtisztelő feladatot megkaszöni és minden tudásóval, erejével azon lesz, hogl eleget

rcg'en e neves megbízatásónak'

}Í omai I stvdn po Igórmeste| :

1Íegktszöni a nagllelkű és Önzetlen fetajónlásokat, kültn köszönetet mond Somodi János

kanonok úrnak amiért önze|len eglüttműködéSéről és segítőkészségéről biztosítja a képviselő

tesÍüIetet.
Ettiit a napról kezdve folyamatosan és rendszeresen kapcsolatol kell lartani annak érdekében'

hog,t a 30.i ünnepség zavartalanul és színyonalasan kerüIjön megszervezésre' lebonyolításra'



-  ) )  _

.\,Íegkdszöni a képviselőtestület tagainak, és minden meghívoÍt vendégnek a hozzú állásukat,
segítőkész szandékukat és mivel tcibb bejelentés, hozztiszólás nem hongzcltÍ el a Íeslijleti iilé'sÍ
] ]. 3 0 órakor befej eze ttne k ny ilvánítj a'

Kmft.

),*,, i,ro,l,
poIgúrmester

, l

dr.BaIóu LtÍszló
jeglző


