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20l3. jú]ius03-án' 14.00óIai
Készült:csány községtnkormányzataKépüselő-testületének
kezdettelmegtaltottlendkívüli testületiüléséól'
Üléshelyszíne:A PolgármesteriHivatal SzentLászió teme (3015Csány.KossuthLajos ú1
2).
Jelen vannak: Medve István polglínnester,Gál Tibomé,Medve Éva' Juhrlsz Dávid, Szabó
Margit képviselők.(5 Íő)
Tanácskozásijoggal megjelent:DI. szentiványi-csomósszilvia jegyző

r,

Jes/zőkönp.vezető| Dávid Gábor
Szabó Margit képviselőjelezte'hogy késnifog, dr. Ködmön LeventeGergelyésJózsa Zsolt
igazoltanvannaktávol.
Medve István polgármester:
A képviselő-testllletülésétmegnyitotta,köszöítötte a megjelenteket.Megállapította.hogy a
mivel 4 képviselőj elen van'
testiileti üléshalfuozatképes,
Javasolta'hogy a megjelentképviselök jegyzöktlnyv hiteles1toknekválasszák meg Gál
l ibomeesJ uhá"ZDá\;dLépvi"elcjIei.
és meghoáa a következő
A képviselő{estüieta javaslattal egyhangúlJgegyetértett,
hat!írozatát:
Csány községtnkormányzata Képviselő-tesiiiletének
1t412013ívII.03.)számúhatározata
megtartottiiléséIőI
a 2013.07.03.rán
Csány KöZség onkormányzatánakKépviselő-testiilete
készÍill jegyzőkön}.v hitelesítőjének megváasáotta Gál Tibomé és Jtüász Dávid
képviselőket.
Medve István polgármester:
Javasolja,hogy a meghívóbaíkiküldött napirendipontok megtárgyalásátfogadják el.
A képviselő-testillet a javaslattal egyharrgulag egyetértett'és meghozta a következő
hat.ározatát:
,1

Csány községÖnkormányzataKépYiselő-testiiletének
115/2013(\{I.03.)számúhatározata
csÁny Község onkormánJzatának Képviselő-testiilete2013. március 21-i testiileti iilésének
napiendjéta következók szefint iíllapítottameg:

1 . vízkárelhárításiterv készítése
2 . AszÍaltozá5
3 . Az Ónkormányzat SzMSZ-módosítrása
Medve Tswán po|gármester:
A napiÍendipontok megvitatásaelőtt bemutatjaRácz Jánosnécsaládsegítőt'családgondozót,
akijúlius1-tő1a gyermekjóléti
szolgflatésa családsegítés
feladataitlátjael. Az átadás-átvétel
sikeresenlezajlott,innentőlkezdveaz onkormányzathatáskörébe
laltoznakezekaz ügyek.
Rácz Járrosné:
Köszönti a Iésztvevőket,néhányszóban bemutatkozik,elmondja eddigi munkatapasáalatait'
Ismeltetielképzeléseit
a gye.mekjóléti
szolgfiatjövőbeni munkájáTól.
Szabó Margit képviselő14:08-kormegérkezik.
1'napirendipont:Vizkárelhárítási terv
Medve István polgármester:
Az önkormányzatnak veszélyelhlirításitervet keilett készíteni,ezt az ősz folyamán meg is
csináltuk'a katasáIófavédelemme]
el ke]l fogadtatniésa jarási hivatalVezetöjének
is alá kell
ími. Saját erőből el is készítettüka tervet a kataszhófavédelemsegítségével.
TafialmMnia kell
azonban vízkfuelhfuításitervet is, az viszont mégnincs meg, de saját erőből nem is tudjuk
eikészíteni'szakembel segítségéTe
lesz szükségünk,aminek sajnos költségei lesznek' A
javasolt
vízügyi igazgatóság
nekünk elre egy szakembel! aki ea 100.000Ft-éfi fogja
e]készíteni.
Aki egyetéItvelem a szakembel finanszíIozásánakiigyében,kérememelje fel a
LeZét.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangulag egyetértett és meghozta a kijvetkező
hauifoza tál :

Csány községÖnkormányzataKépviselő-t€ s tületének
116/2013(vII.03.)számúhatározata:
csány Község ÖDko.mányzatánakKépviselő-testületeúgydönt, hogy a vízkfuelhárításiterv
100.000Ft-os köItségétaz általlínos
szakértőtkéI fel, ésa telv elkészítésének
elkészítésére
tartaléktelhéreÍinaíszírozza.
2. napireodipont:Aszfa|lolás.kátyúzás
Med1e Tstvánpo|gármester:
Az alapítvány5oo.000Ft.&t vásárolt padkahengert,ezzel próbálunl( meg önerőből kátyúzási
fe1adatokatellátni, viszont ehhez az aszfaltot az önkormiínyzatnak kell megvágárolnia. A
önkéntessel'
így a közmulrkísokkal' néhríny
közútkezelőtől kértinkegy fő szakmai segítséget,
alapítványi eszköznáÍal, önkormrínyzati aszl]rltvásfulássalfogunk utat kátyúzni Csányon'
]avaslom,különitstink el eÍe egy 500.000Ft-os keletet.
A képviselő-testiilet a javas]attal e}yhangulag egyetéítettés meghoáa a következő
hatáíozatát:
Csány község Önkormányzata Képvis€lő-testületének
(VII.03.)szárnúhatározata:
11712013
munlála1ok
CsrínyKözség tnkormányzatínak Képviselő-testiileteúgydönt' hogy útjavít.1si
500.000Ft összeget killönít el a )01j. évi költségvetés
és aszfaltvásáTlásm
elvégzésére
áItalliÍlostafialékánaktelhére.
3. napírendipontl Az önkormányzat szMsz-módosítása
Medve István polgármester:
ismer1etésére.
FelkériDr szentiványi-CsomósSzilviajegyzőta módosítások
Dr. SzentiYányi-csomósszi|via jeryzó:
és
Ermek a napirendi pontnak a keletébenkét dolgot kell íírgyahunk. A képvise1ő-testii1et
szelvei szervezetiésműködési szabríl1zatárólszóI,ő 9l201l. (Ix.1.) önkományzati rcndeletet

.chnikai okok miatt az előterjesáésben
kikü]döttek szeriit módosítanisziikséges'-bnnek
jolán beilleszkedik a lendelet fliggelékei
sorába s-as szánmal az önkományzat
jzakÍéladatlendje
alap. ésvá]]alkozásitevékenység
bontásban,melyet eddig a tözskön}-vi
ryilviíntadástaÍalmuott' A rende]etátfogó módosításais
sztiksegessé
riátt ;ogszabályi
köte]ezettségek
miatt,ez azonban mivel nemtechrrikaijellegű atapJselőkészítést
ígényel,
]gya következő rendesülésenkerül a képviselő-test|ilet
e]émegvitatásra.

\Iedve István polgármestcr:
Javasolja,hogy az SZMsz-módosításta képviselő-testület
fogadjael.
A képviselő-testület
5 igen szavMatta]elfogadtaajavaslatotésmeghoáaa képviselő{estiilet
és szen'ei szervezetiés működési szabályzatáró]szó]ó 9/2011.
(IX'l.) önkományzati
rendelotetmódosítiásfuól
szóló 8/2013.(v[.05.) iinkormányzati rendetetel ame]y
ezen
Jegyzőkön}'vmellékletét
képezi.
Dr. szentiván)i-csomóssziIvil jeg}zó:
A Polgámeste.iHivatalAlapító okiratátis szerernéú
módosítania jogszabályielőírásoknak
megfelelően'Az alapítóokirat minden pontjábana hatáyos jogsáalyoknat
megfelelo
módosításokkerülnekátvezetésle'
A hjvatalose]ne\,ezés
a jogszabályokszeri[t eddigCsány
Község ontormrinyzataKép1'iselő-iesni]etének
PolgrlrmesteriHivatala vott. ez csányi
Poigármesteli|livatalmmódosült a Mag}arorszáshe]).iönkoman}
zatailól szóló 2011' évi
C-Lxx]X. törvény lendelkezéseialapján.A hir'ataloselnevezések
Csányi Polgríqnesteri
HivatalésCsányKözség tnkomrrlnyzatalesznek.a bélyegzők
feiiratátis ez;kÍeke]l cseréini.
M€ d Ye István polgárm€ s ter:
Aki ezzelegyetéIt'
kéremfogadjael a módosítójavasiatot.
A képviselő-testl'l]et
a javaslatta] eg}hangúlagegyetédettés megbozIa a
következő
határozatát:
Csány községtnkormányzata Képviselő-testÍiletének
| |8/20|J (v| |.03.)s/ámúhaláro/ata:
csáÍyKözsóg tnkonnányzatá1akKépvíselő{estiilete
úgydönt, hogya csályi Po]gánrresteri
Hivatal Alapító okilatának módosítását és egységes.,".k"'"tü
loglalását a latározat
me]lékletét
képezőtartalommal
és|ormában2013'július5-i hatállyaletfo.gadja.
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Dr. szeltiYányi.csomós szilYia jegyző:
Az orvosi Iendelő ésa védönói
lendelő taknrításáteddig MenáÍovics
Lásztóné végezte,ő
Jl|xusl.tő] ry,ügdíjba
Vonuh,a doktomőtovabbfoglalkozátja
a
rend"iii"Ln.**".
önkonnányzat 2 órában foglalkoáatta
,oo,, az
tit.1 veaánői .""k';;;;;;u'"
es ugy volna
célszerÍí,
hogy továbbla is ő takarita,náa
védő"ői .é"á i.. ;.d"k";;;;;llta,
lrogy megkoti
velea foglalkoáatásáIa
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Medl e IstváDpolgármesler:
Miénoemmegyez erededl.ormában?
Dr. szeDtivát|yi-csomóssziIvia
-iegrzö:
Men ö nFgdÜas ésa7onlorm.in1zai
mri.,nenrfogIa]koztalbaÜa.
szabó Margit képvis€ l ő:
A dolÍomő üszont magrinvállalkozóként
megtehetieá'
vedve IstváDpo|gármesleri
Emek is van tehát egy összege'
ezl az összeget pedig tímogatási
szerződésfomájábaD
átutaljrrkmajd a doktoiiő
Dr. Szentiván;i.CsomósSzi|viajeg1zó:
A bruíó havi bérejárrrle|.ok}al
ecytin J2 50.0'Fl Vo||.F,.l kelIene
áudni a do|dornöneLhavi
szlnten támogatiískéntjúlius
hónaptól kezdődően mindaddig,
aÍ;; ii"i"'á".,:*
.".o"u ..
a védőnőiszolgálat takaÍítását
is. Ha ez vií]tozik'
"
".*"g;á;;;u;ö#
Medve lsh fu po|gármesÍer:
Aki ajavaslattal egyetéfi,kérem,emelje
fel a kezét.
A képüse|ö.lesnjlel
a jarasIa|raIe!
3yhangúlag egyetétett és meglroáa a következő
hatarczatát:
Csány kiizségönkormányzata
Képvise|ő-testiiletének
I l9/20l3(vll'03'}számúhalározata:
Képvrse|<j-lesrllle
te ü8y dönl. hogy dr. Szabó Mónil'a
*T:-I:::.g:{"rmályzalánat
32.500f| összegü celhoz kölötl
támogalri.ban
ré"zesjÜ:Feii;riMedre István
:::::":*'
po/galmeslerl
a s7erzödesmegköle.ere.

Meilve István polgármester:
van valakinek kérdés
e' lozzászó|ású
Mivel több kérdés.
hozzászóIás ne|1]'haJ^s]zott
eI.az ü]éstl4:44-kol lezfuta'
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Meilve István
polgármester
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