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JEGYZOKONYV

CSÁNY KoZSÉG ÖNKoRMÁNYZATI KÉPVISELo-TESTÜ.I-ETÉNEK
2013.július3 1-én
megtaÍott
rendkívüliüléséről

Ezen jegyzőkön1v az alábbi rendelet/eVetéshatározatokattarta|mazza:

Rendelet:
9/2013(vII.31.)A képviselő-testület
által odaítélhető
díjakadomrínyozásráról
ésa
közszolgálatbantevékenykedők
elismerésétő|
sző|ő 612013.
(V.29.)önkormanyzati
rendeletetmódosítás{iÍól
Hztározat:
|32/20|3. (VII.3I.) Jegyzőkönyv hitelesítőkmegváIasúása
133/20|3'(VII.31.)A testületiülésnapirendipontjainakelfogadása.
134/2013. (VII.31.) HegedűsMihálynécsányi lakos Csány Közösségéértdíjban
részesítése
735/20|3.(\{II.31.)Szolgáitatásiszabályzatmegalkotása
136/2073.(\{II.31.)Faluhazépületének
bérbeadása
137/2013.o.tr'31.) Önkormányzat.
1/1tulajdonában
lévő Csány,Arany János úton
találhatóI. ésII. számúpavilonbérbeadása

Csány' 2013.július31.

L sanj Áozseg UnÁormau\ earunaE
Polgdrmesteré|ő,l
3n5 Csnn!' Xossuth L.ljos út2.
E/Í|Lx:37/357-001,

e-mdil: igazgcÍas@csanypolghiy.t-online.hu

MEGHIVO
':n |990. éi LxV' tv. 12.s (2) bekezdésében
biáosított jogköIömben
ó.Jromrán1zati Képviselő-testiiletÍendkívű]iiilését
2013.július31-éí(szerdán)14.00órára
összehívom
)

(Csány,Kossuti út2')
{z ülésbelye;PolgánnestedHivatalTanácsterem
pontosan
Ke..em.
bogyaz iiJésen
szíreskedjen
megjeIennj.
lcpllgld:
a képviSe,ó.{e5rijlet
]' JavasIat
álLaJodaireL,hetö
dÜakadományo,.ásáról
ésa közszolgálatbantevékeny'kedők
elismeréséIől
szóló ieídelet
módosírásfua
Előadó: dI. szentiványi-CsomósSzilviajegyző
2' Javaslatszolgliltatásiszabáyzat megalkotásifua
Előadó: di. Szentivrínl-CsomósSzilviajegyző
3. Eg1ebek

Csány' 2013.július29.

Medve Isfván s'k.
polgármester

Csány községi

IELENLÉTI

Ív

a 2013,07,3I-én
l4'00 órai
kczdeÍtel
meqlartoít fen.IlívüIi ön I'o|,nóu,zali iiléstoI.
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1,/ Medve Istvdn

polgótmesÍeÍ

2'/Józst,zsoltJóz'eÍ

alpolgdrmestet

3'/ Gól Tibotné

képviselő

4'/ Szabó Margit

képviselő

5./IuhtÍszDli,id

képviseIő

6J Df.Ködmijn

7-/MedveÉya

Levente GeÍgel!
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Tanócskozdsij oggal megjele,'l:
Dl Szentivdryli-Csouó s szilvia j egző
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Készült:Csány községtnkormán}zataKépviselő-testiiletének
2013.július31-én,14.00órai
kezdettelmegtaÍtottrendkíviili testiileti iiléséről.
Helyszín:A cs|ínyiPolgármesteriHiva1al Szent László terme(Csany,Kossuth I ajos út2.)
Je|eo vannak: Medve Istvan polgármester.
Gá] libomé. Medve tva. szabó Margit. Dr.
Ködmön Lev€nte Gergely képviselők.(5 fő)
Tanácskozásijoggal megieleít:Dr. szentiványiCsomósSzilviajegyző
Jegyzőkön).\.vezető:Dávid Gábor
Júász Dávid képviselőésJózsa Zsolt József képviselőigazoltanvaÍnaktávol.
Medve István polgármester:
A képviselő-testiiletiilésétmegnyitotta,köszöntötte a megielenteket.Megállapította,hogy a
jelenvan.
testiiletiüléshaláozatképes,
mivel 5 képviselő
Javasolta. hogy a megjelent képviselők jegyzőkön1v hitelesítőknek válasszák meg Gál
TiboméésDI. Ködmön Levente Gergely képviselőket.
A képviselő-test|llet a javaslattal €gyhangulag egyetéÍtett,
. és
batáÍoz9ttát|

*^-L^*^^1-.-.^.!..-.

csány községonkormányzata KépYiselő-testületének
I32 D073 (Y |I.31.) számí ha|á|:ozata
Csan) Község onkorman)
zatáíakKépvise]ó-resrijlete
a 20l].07.jl-énmeglanonüléséröl
készült jegyzőkön).v hitelesítőjénekmegyálasáotta Gríl Tiborné és Dr. Ködmön Levente
GergeIyképriseIöket
M€ d Ye István polgármester:
Javasolja,hogy a megtLívóbankiktildött napircndi pontok megtáryyalásátfogadják el.
A képviselő-testlllet a javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghozta a következő
hatáL|ozatát:

Csány község Önkormányzata
Képvisetó-testületétrek
|33/20t3o/U.3 t') számú
határozata
L ódty f.ozsegonkormtinyzat.ínak
Kénviselő-testiilete
2013.július3l -i testiiletiüésének
napjrendjél
a kövelkezök szerilt álapítona
meg:

'.

átal odaítélhető
díjakadományoziáslfuól
1'uu'o"*"lő-testiilet
J::Y
ésa
közszolgiíatban
tevékenykedők
elis
rcndeletmódosításlám
Előadó: Dr. Szentivrínl.".".u,,',:;;.j.""J;:szóló

z. JavaslalszolgáIlalásiszabáI)/al
megaI(otásiila
Előadó: Dr. Szentivrínyi-csomós
szilvia j egyző
3. Egyebek

MedYe István polgármester|

ff:ff;:Í.J--u.**yalása

eiőttfetkéIi
RáczJlínosné
családgondozót
beszrímotóia

14:12-kor
zír1iiléstrendelei.
Rácz Jánosoécsa|ádgondozó:
A zfut iiléskereteinbeliil ismeÍeti
a csányon szezett tapasztalatait,
íogadtatásat'eddig elért
eredményeit.
Medve István po|gármester:.
,
Megköszöni a beszámolót, 14:4ó-kor
nyílt üléstrendel el'
R.áczJrínosné
családgoldozó elhagyjaa
terrnet.
1 DapireDdi
poDt:
MedYeIstván polgármester:
FeIkeriDr Szenlil ánl-csomós
Dr. Szentiványi-Csomósszilvia

s7jIVia
jegyzöta napirendi
pontismenetésére'

jeszó:
megalkotásakor
a kénüselő-testrilet
:::"i:l"
sziámja vette mindazon eseleKeq
lEooKoIak egy magas s,/inni
melye&
telepüIesIK]fun1e]és
adomrinyoását.A diiazasra
érdemes

o":"':
;' ö;il ""#:T*ffi;il
':r:ffi,::il*Ji#.:lT}
i]lTi.:],-T
személyekáttekintésesoriin azonba

aooftev nagyeledményet
jutalmazza.hanemegy' a közösség
éietét
megvá"toaato,
aa pozitív
egyszeri

i:il3x"::',""'nT'.

nag1'vonalú,
*";;l*;;;l;;;;:ff#;

"" újkitiintetés

Medve Isfván polgármester:
KéIi a testiiletet,szavazzon a lendelet
módosítás.áxól.
A képviselő-testlilet4 i€len szavazatta|
1 tartózkodás mellett elfogad1a a javaslatot
és
meghoáaa képviselő.testület
áta'

orlaítélhető
díjJ;il;;;;;ffii
teYékenykedők
elismeréséről
szóló 6/2013,rv.zl'; oa"[{i;J;ffJ
szóló

kozszotgalatban
módosításfuól

9/2013'(uI.31.) önkotmánYz ati
rende|etét,amely ezen jegyzőkönyv
"
mellékletét
kepeú.

Dr' szeütiványi-csomós Szilvia jegyző:
Ja\aso|Ja.
bog}a kép\
iseiö-tesrtjlel
döntsön a díialonIól.
Medve lsn án po|gármester:
*::::|:::*,:

cslány KözösségéÍ Díjjal történő kittintetésre
tekiDtettelana,
nzad'ományálallnzzal

Yihál}!]ét

i.iu.."',"''"i.,i'qnu,un"".
::':1"1Tl;::.ni
|. megépítéséhez' a.r," ."Lnuln,
lsKola spoftcsamokának
",
f"'*:o;ff]n".*'".

a javaslattal egyhangulagegyetétett'
és meghoáa a következő

Csány községonkormányzata Képvis€ l ő-testiiletének
134/2013(\1II.31.)
szá|\úlh^tározata
cslíny Község Képviselő-testil1ete
ílsv dönt, hogy Hegedűs Mihályné
csányi lakost csány
Közösségéát díjbanrészesítiérdemJi
elismeléseképpen
megköszönve
ezzei a teiepüléséít
végzettmuntáját.
2. napirendipour:Jaras|atszoIgá|ati
szabá|)zatmegaIkotására
Medve rstván polgármester:
FelkériD; szentivlínyi.Csomós
Szilviajegyzőta napirendipont ismeltetéséIe.
Dr. s/eDti\áD}i.csomósSziIria je$lzó:

Jelen piilanatban teljesen ingyen fén1nnásci1unk,
faxolunk és telefonáiuk minden ügyfél
kérésére,
emiatt kellene szabályzatotalkotnunk, továbbá az iintományzat tulajdonátképező
fizetniiikkelleneegy bizonyosösszeget.
termekeszközeinekvédel1eérdekében
a béÍ]őknek
Fe]rnedlt továbbá az a lakossági igényis, miszerint az idős lakosok háza elő1 nyáron a ffivet,
télen a havat közmuntásokkal takalítsák e1' Mive1 erre nincs külön szabályzat]u'nk'az
ónkoÍmányzat nem tud kivonulni és nem tudja elvégezni a mtrnkát, és ezér|nem tud
benzinpénzte]fogadni' Ezeket a feltételeketkellene kigondolni éseÍől dönteni' A kömyező
hivatalokbaí a tapasztalatokszelint a féíynásolás ésnyomtatás laponként20 Ft-ba keflll, a
faxolásésszkenaelés
ése.mailkilldés100Ft-ba.
Szabó Margit képviselő;
A telefonálásértsze ntemne ké.jiinkpénzt'van telefonfulkénk,aki akal, telefonálhatonnan'
Dr.szentiváDyi-csomós
Szi|viajeg1zö:
j önnek be éstelefoná1nak'
hogy előszörhozzáirl<
Ha viszontkifizettetjükaz
Az a tapasztalat,
hogyfeltétlenill
szilkséges.'e
tőlünk
ügÉé11e1
a hívásidőtaltamánakköltségeit,meggondolja,
telefonálnia'
Szabó Margit képviselő:
Alkor viszont o1yanösszeget ke11meghatároznunk,ami miatt fulkébő1telefonának majd.
a bérlővelalá kell íratniegy Ieltárt,aminsze.epe1
aZ eszközök dafabára,
A termekbér]etéhez:
valamelyikeszköz megsérül.
a béILőkifizeti aztaz összeget.
ésha a Iendezvényen
Medve Istr.ánpolgármester:
kido]gozását'
Javasolja,hogy atesttiletfogadjael egyújszabálylendszer
A képviselő-test|llet
a javaslattal egyhangúLag
egyetei1ett,es meghoáa a következő
haléÍozalát:
Csány községÖnkorrrrányzataKépviselő-testületéíek
135/2013(\lII.31.)számúhatározata
csány KöZség tnkomán)zatrinak Képviseiő-testti1ete
úgy dönt, ho'gy az önkományzat ésa
tekintettel
polgármesteÍi
bivatal á1tala lakosságnaknyújtottszolgáltatásokfinanszíIozáslía
felkéri dr.
szükségesegy szolgáltatási szabályzatmegalkotása'me11neke1őkészítésére
Szentivrinyi-Csomós
Szilviaj egyzőt.
3. napirendi pont: Egyebek
MedYe lstr án polgármester:

A testiiletelétedesztiBuborékNe1li terembérleti
kérelmét.
A kéIelmezőhl2asságkötését
követő. csa]ádilendezvény
megtaÍásárakéÍte
a Faluliáz épületét.
Ismeltetia lészleteket.
Kéri
a test|iletet.hogy a kérelennekadjonhel}.t.
A képvise]ő.testiilet a javaslattal egyhangúlag
egyetátett, és meghoáa a következő
Csány kiizségÖnkormányzata Képviselő-testiiletének
136/20t3(VII.31.)számúhaÚározata
Csríny Község ontomúnyzatának Képviseló{esttilete
úgy dönt, hogy Buborék Nelli
kérelmezőkérelmének
hel1'tar1,ésszámríraa Falulrrízépiiletii ro pt
o,,7lgen' e. tu'"ioen
a lendezvény
megtaÍtására
"
bérbearJja.A rendezvény
időpontja:2ot:.augus;s
sl '
Medve István polgármester:
volna jelentkező a gyógyszeltárelőtti pavilonok
bérlésére.
Szabó László és Íia szeretnék
kibérelniészöidségesboltotakan]aknyitni.
melt {iiiítólaga másik ztiraseg"sbortunr.-.g rog
A l.ép\
iseId.les]ü]ei
a oé.Jé5
res7leleil
\ jlaijamgg'
Medve lsh án poIgármester:
Javasolja,hog-y.2 pavi]ont 10'000Ft és5'000
Ft bélletidíj elieqébenadják bérbeszabó
Lászlónak'
A képviselő{estiilet
a javaslattal4 igen szalazat es 1 tartózkodás
mel]ettegyetéItett
ésa
következő hatrirozatáthoáa meg:
)

Csány községönkor.DrányzataKépYiselő-testüietének
137i2013(VII.31.)sz ámÍ!hztároz,t^
r1^ee. o"t"*'ányzatának Képüselő-testiilete
úgydönt, hogy az ontorrnányzatll1
!;i1
tulajdonában
tévő Csány, Arany János útontalálható I.
számúfavilont, 10.000 Fí hó
összegéIt.a ]i. számúpavilont5.000Ft ősszegéft
szabó L ászló (sz.; :Í/67.02'281
A.n. Langó
Piroska; Lakcím:3015 Csány, Jókai Mór u.
34.) számfuahatározatlaoiaáe oerue adja.
FelkériMedve Istvánpolgármestert
a bérietiszerződés
megkötéséIe.
Medve István polgármester:
van e\edegmegkerdesrag; hozzás.,
ólásl

Mivel több kérdés,
hozzászóIésrrcmhalgzoÍt el, az iilést|5 |27.koÍlezilla'

hft.

ftsh.l<\-l

Medve Istvál
po|gá.mest€r

{.. a
uul/1/
Dr. Ködmön Levente Gerg.|y
jes.zőkön}'v hitelesítő

