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Dr. Ködmön Levente Gergely képviselőigazoltanLívol nqaÍadt.
TaDácskozásijoBgaImegieIent:
Dr. Szentivrinyi.Csomós
Sl|üa jegyzó
KÍebánGyölgy rcndő r-százados
vigh István közeti megbízott
Prónai JIánosmezőőr
Bohács Ágnes óvodavezető
Medve István polgármester:
A képviselő.testÍiletülésétmeglyitotta, köszöntötte a megjeleDteket.Meglíllapította,
hogy a
testii]etiüléshat|írozatképes,
mivel 6 képviselőjelen van.
Javasolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön1w btelesitóknek
válasszák meg szabó
MaÍgit ésJózsa zsolt Józsefképüselőket.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangulag egyetértett'és meghoáa
a következő
hatfuozA|á|:
Csár1 községÖnkormáD}zataKépvise|ő-testiiletéDek
|00/20|3 (Vl.2ó.) számúhatározata
cslíny Község tntormrínyzatrírrakKépviselő.testtiletea 2013.06.26-éú
m€gtaltott ülésérőI
késziilt jegyzőkön1v hitelesítőjénekmegviílasáotta Szabó Mareit
és Józsa Zsolt József
képviselőket.
Medve Istyán polgármester:
Javasolja,hogy a meghívóbankiküldött napirendipontok megtrárgyalását
fogadjríkel.

1,

A képviselő-testÍileta Javaslattal egyha,nglrlag
egyetéItett,és meghoáa a következő
haÍározatát:
Csány községtlkormányzata KépYise|ó-testüleÍének
|0|l20|3 Cw'26.) számúbatározala
csány Község onkomrínyzaránakKépviselőtestiilete
2013. jrjnius 26-i testiileti ülésének
napirendjéta következők szerint álapította
meg:
Napirend :
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csány,községközbiáoÚságínakhelyzetéÍő|,
a Polgrárőrség
ésa körzeti

yj:r?y,

megblzott.Dezőrségtevéken}ségéIől
Eloaoo:Mlcskó Tibol poIgfuöIség
vezelóje

Juhász János hatvad iendőrkapitríny
vígh István töqsászlós

körzeti megbízott

Mezöórök
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Napkö,/ioíhonosivoda 20l220l]' tuné\i
teréken)ségeirö|.
Ágnes ór od4yg2.1ó
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l1\:,as]1t
1Napkö7i otthonosivoda SZMSZ-énekésHrlzirendjén€kmódosításrira
EIőadó:
Botr.ícs
Ágnesóvodavezető
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loólanyagbérfdn)
líf\:Tu:
rtoaoo:Cll.57enliváDl-Csomós
"].'l.esteri
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5 . Egyebek
1. napireudipont
Csány község közbiáonsági helyzetérőlszóló
beszrímoló
KrebáD Györg) Iendór-s7Iizados:
FeJfuvja a figyelmet, hogy ez eev rii
s'mteg1 a?apjar.,az új megyei lendőr-főkapitány
elképzeléseialapján készii]t. sokkai rjszletesebb
beszámoló, m1ntaz előzőévekben. Nem
kívrínjakiegészítenia beszrírnolóbanrógzítetteket,
az esetlegesen felmeriiló kérdéseloe
Iemeszetesenviílaszol.

A lakosság szubjektÍvbiztonságérzetének
növelése érdekében
a rendőr'főkapitányegy
fokozott intézkedésitervet adott ki, heti 3 a1kalommalvaglÚk itt Csány községben több
fővel, a Tevékenységilányítási
KöZpont megalakulásaóta pedig a reakcióidőnt is lecsökkent'
az összes bejelentés
Egerbe,a Megyei Tevékenységilányítási
Központba fut be. A tervezett
akciókon kíviil szerencsérenem sokszol kell ide jömiink. Az ittasság-ellenőrzéssel
kapcsolatbanvag}unk itt többszöl ez kiemelt sfuatégia
a Megyei Főkapitlínyságnál.
szabó Margit képviselő:
Egyetértazzal, hogy a rendőrségmunJ<ája
hatékony.
Medve István polgármesteri
Biztos,hogya rendőrijelenlétnek
visszatartóereievan.
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KIebán György rendőr.sziízados:
Az egyik legjobbbűnmegelőzési
módszer a rendőrijelenlét,eá plóbáljuk fokozni.előre be
nemjelentettelle4őIzéseketis talfuDk,illetve ha a készenléti
rendőrségtőlis kapunk erősítést,
12 fő rendőr is jrírőrözik a csány-Hort.Ecséd-Rózsaszentm|fu1on
vonalon 2 kocsival.
Próbá]juk tehát fokozi ajeleDlétet.amennyile a lélszámi éstechnikai-ellátottságihelyzet ezt
megengedi,
úgygondolom,hatékonyan
használjukki a lehetőségeket'
Medye István polgármest€ r :
Úgy gondolom,hogy a közbiáonsági helyzettelCsrányonnhcs olyan nagy probléma,
mint
más hasonló összetételűtelepülésen.
A Csányon megtafiott2013.06.i9-i közbiaonsági
fórumon jaluló statisÍikai adatok hangoáak eL a Hatvani Rendőrkapitányságvezetőjétől,a
lakosságihozzászólásokszerintpediga lakosságbiztonságérzete
is nőtt az utóbbi 2-3 évben.
A siker oka a rcndőIség.po1g{fuőrség.
a mezőőrségés a telepiiiés'ezetés
hatékony
együttrniíktjdése.
Krcbán György rendőr-százados:
A mezőőrök munJ<ájáraegyre inkább sziikség van' most, hogy a nyfui tem1ényszezon
megkezdődik.
MedveIsrvánpolgárme.ter:
A tőrvényi változás miatt a lendőrségésazon önl..ormányzatok,ahol mgzőőrségvagy egyéb
Iendészetiszervezet múködik' együttmiíködési szeÚődést ímak alá, és a mezőőrségek
mostantólmiírcsak Íendőmégi
felügyelet alattműködhetnek töNényesen'
A tr1lktös löpásokkal kapcso]atbanis tennünt kellene valamit.
Klebán György rendőr-százados:
Létezika Szomszédok
Eg}máséItMozgalom,me1ynek1ényege,
hogy ha idős vagy egyedül
é1őembela szomszédunk.
aktor figyeljiint oda Iá. Többsztjrvo1trá példa'hogy a szomszód

I
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tempelamentumossága
mentette
meg az idős hölgye'uat attól,hogy ádozatul essenegy ilyen
bűncselekménynek'
Ha látjú, hogy idegenekpróbálnakkonmunikálni az idős személyekkel,
inkább menjünJ<oda. meÍ ezek az elkövetők nem eószakkal érik el céljukat,hanem éppaz
idős ádozatok jóhiszeműségét
jelenlétmáI általábanelégséges
hasznríljráJ<
ki. A személyes
alüoz, hogy elálljanak a bÍÍncselekmény
elkövetésétől.Egy felít rendszám is nagyon sokat
segíthet.A legf<íbb
problémaaz' hogy nem helyi, hanem átutazó bÍinözőkől van szó' Másik
fő célpontjaikaz elhagyatott,lakatlan épületek.ahomaí főleg fémtáIgyakattulajdonítanakel
és adnak le fémtelepeken'Az értékmegóváselsősorban mindenkinek sajá1 felelőssége'
temészetesena rendőrégnekés polgfuőmégnekis vannak feladatai. segítségetkínlílu.k a
búnmegelőzésben
többek köZött szóíólapokosztásávalis.
Medve István polgármestel:
A negyedévente
megjelenő Csányi Hímondó következő szrímábabe is tehetiinkegy ilyet'
Krebán Györ5l rendőr-százados.
A standszezo4 megkezdődésemiatt fokozottabban ügyelniink kell éItékeintJe,ha ilyen
hel}Temegyiink, a slrandlopásokatigyeksziink csíIájábanelfojtani.
Medve Évaképviselő:
A múltkoli tliik](ös lopások alka1mávalis kerültek ki szórólapok. figyelmeáetve a veszélyre.
A laLos5ág.
|ö|egaz ifld5.^rn69rqk
nag)onsziresen|ogadták.
Krebán György rendőr-százados:
Áz idős emberekmásképpen
szocializálódtak,benaüksajnosnem alakultki a biza1matlanság,
ezéftesnekádozatirl ezekneka trükkös lopásoknak.
Medve Évaképvisel
ő:
Nem tudom'ttjrvényes-e,
de varrnakolyan települések.
melyekhatfuábantáb1ajelzi' hogy a
háza|ókat
nemszítesen
|áliá|.
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Dr' szentiványi-csomós Szilvíajeryző:
Nincs konlrét rendeleteÍről,aem szabá]yoslendeletbenszabályozni eá a kérdéskört.Ez egy
felhívása hrízalókfe1é,
hogy nem szívesenlátják őket a telepü1ésen,
sok esetbenez máI elég
ahlroz'hogy ne menjenekbe a telepiilésle.
Az is jó megoldás,hogy ha a helyi KMB-s vagy
akáregy lakosis a hivatalbaküIdi a házalót.hogyjelentkezzen
be, meItnálunkcsakúgylehet
hazaló kereskedelmetfolÍatni. ha lejelentkezik a polgármesteri hivatalban ésa köztefüle|
junrnk' Altalában idáig már el semjutnak ezek az
használattalkapcsolatbalmegegyezésre
emberek,haneminkább elhag1.jáka települést,de a célmindenképpenaz' hogy tudjunkró1uk'

KIebán GyöÍgy rendőr.százados:
Pont azéfi, mefi akkol regisztráltatniakellene magát és egy búncselekménynél
ő voLna az
első' akit elővennének
ezzelkapcsolatban.
Több Pest megyei telepillésen
kint van a tábla, hogy ,,Polgárőmég
múködik,..aÍ ki lehe1
rakni.
vígh István körzeti megbízoí:
Az itteni tdlkkős lopással kapcsolatban annyit niznék hozzá, hogy nem a klasszikus
értelembenvett lopás töfiént, hanem az idős úmál ki volt írva. hogy tojás eladó, és ők
vevőkéntmentekbe a házba,úgyva1ósultmeg a búncselekmény.
MedYe István polgármester:
Többekkel beszéltiinl<
éskérésiint
volna a rendőrség
fe1é:
a te]epülésen
nagyonsok külft'ldi
vendégmunkásvan, főkéntíomániai napszámosok'ésha varrnal<ilyen ellenőrzése! jó leme
őket egy picit célzotta.nellenődzni. veliik nem nagyon tudunk mit kezdeni, melt nincsenek
bejelentkezve
ésmeglehetősen
követhetetlenhelyzetettelemtettek'
Krebán Györgl rendőr-százados:
Általránosigazoltatásokatcsinálhalunk az utcán. A kollégák általában jó érzékkelsziirik ki a
nemoda va]ó elemeket.
Cál Ersébet:
A falu lakosai panaszkodnak,hogy ezek az elemek csopoltosu]nak esténtént.hangosan
verelednek.
mulatoznak.
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Dr. Szentiványi-ésomósSzilyia:
A.zisko'aLörü| is csoporto:'uInal.,
ez sen tlerencsé5'
szabó Margit képviselő:
Énis jeleztemeá a prob1émát.
a romrínfrúknagyonhajkuászták a lányokat,sokszolkellett
őket elzavamoma parkból' A kiskorúakvédelmea mi fele1ősségi,int.
A tÍiiktös lopásoktal
kapcsolatbanmegjegyezném,
hogy régenCsányon sokkal több ilyen eset volt. mára
szelencséIe
egyre kevesebb'Az emberekszó]1lak'ha házalót látnak,de ellenpéidais akad,'
egyesesetekbenmagaa szomszéd
adottki jóhiszeműenínformációkat(.pda ne menjen,meÍ't
a lakosokeg1 hétign1ar.r|'ra|..'1'
vígh István körzeti megbízott:
ossze tlrdom ími a románokat a falrrban'melyik házban ki lakik, nincs ebben senrmi titok.
Taltunkmajd egy névsorolvasást.
aki ott lakik, ná1amfeliratkozikéslesz ebből egy lista' Egy
napot rászánunk, nem is kell killső segítségehhez. Ha valami gond van velük, az
összekötőmet felhí\'omtelefonon,éső megmondja.
hol van az iliető.

!

}IedveÉvaképviselő:
Leyanezt az őzdiaL1ál is meg lehetneterrnl.
Gál TibornéképYiselő:
Vit lehetneveiiik kezdeni?

Medve István polgármesteri
Az,ózdiakkal kapcsolatbanaz a probléma,
hogy lakhatási engedélynélkiil laknak abban

o'*"' p.:!térn:,
hogyelégsoian'e r"ul"tasi
tuka.,al1\:l:::
:*
onKormanyzat
nemtud mi kezd'eti'ez építésügyi
""g"aery.itttit;
probléma,ezert"a
Háat

a

Öntorm.inyá
Epítéshatósági
osztálya göIgeti eztaz ügyetmár évekóta,plóbálja
őket kilakoltald. volt mrír
végzés'pénzbiintetések'
joevédők
is
bekapcsolódtak
és ezálta]lassítot!íkaz
:ilakol:1ásl
ügyet.
Tava]yősszela HatvaniÉpítési
Hatósagveg is szerintijlrkirÁrtuttu ot"t' nesa*.or
azéItis probléma
ez, meÍtkilakoltathatjaőket,de arramií nemkötJ""r'".i,
l]o,, * 'o'u.or
is elnelie:l:k,
az i{gatlantulajdonjogilag
az
övék,
.".
il;;;;i;c;'
Tet1
van szó. 'léh.ít

k:''.netőliikelvenni,
hanem
aa fogarratosí'.i
r'"gi i""tj"'"t t"*". e,
::-T^i.11"l**
vlszontnem annyin egyszerű'
""

mefthiába küldik ki őket' azt nem akuoatyo,útjatln"g'
r'ogy
aZ udváÍonmaradjariak,
ha pedig ott maradnak'akkor.á,."p 'i.;,;;;;k
a ]akásba.A
hatvaniakegy idő utrínm.fuazt a kérdéskdÍ.
kezdtékfeszegetrri'ho,, -i..iu'. '". '"'o'i"t
be a vizet hozzájuk,ésakÍorők már fudnának
lakhalásiengedél1t
kiadni' ezzel a probléma
Mi azonbanaz egészfalubóI el akarjuk őke;tavotitj'
}"if-1i"s*ii*".
vegu a Hatvarri
EpítésiHatóság papíronleífta,hogy kiköltöáette
őket ésn;m hajr*io .o*iut
- tiggy"r
.*]:'I*']. Jaruá.tól viszont jogszabríl1változás
"'""l
miatt (árási rendszerkiataku]ása)
ez a
probléma
átkerülta Gyöngyösi Építési
Hatósághoz,ígyaz e."gész
hu'uuonut".o*o
"ror.ur.
Gál Tibornéképvíselő:
lehet ími, hogy hol lakna! nem lehetrremegtenni
ugyaneá ajogtalanul
:" ]akókkal
1 :"'T."":\".^ö:*"
itt
is? 20-30 i]yen embe.rőt van tudomásom.
bejelentkezvesincsenek.Nincs
megha1á.ozva,hogy meddig ta1.tózkodhatnak
itt ideiglenesen?
Dr' szeDri\ányi-CsorbósSzi|viajegyzó:
Két család is bejelentkezettmiáI' összesen
t0-15 ember,de vanrrakmég olyanok' akik
nincsenekbejelentkezve.
Gál Tibornéképviselő:
Nem lehetneőket ellenőrizrri valahogy?

6,

Kr.ebádGyörgy rendőr-százados:
Aá nem ellenő áetjÍik, hogy tarlózkodirat-e itt vagy nem' ha nincs is építési
engedélya
lakáson, attól az mégaz övé, ily módon nem mehettinkbe. I(költöáetésnéi is csak kijöttek a
lakásból, kipakoltak az udYaÍa,onnantói kezdve nem zárhatjú ki őket a sajáttulajdonukból.
Gál Tibornéképviselő:
Ha gyakabbarresnének
ellenőrzés
alá, biztosannemjönnénekújemberek,mint eddig.
Medve Évaképviselő:
Ha hetenteellenődméVigazoltatnrák
őket,eh'enné
a kedvüketattó],hogyidejöjjenek'
Krebán György rendőr-százados:
Mindenkinekva'rjoga, csakazéfi'melt nemidevalósi,nemlehetvegzálnivalakit'Csak akkor
intézkedhetiink,ha aÍnakalapjava'r'
szabó Margit képYiselő:
Sajnosaz embereklegtöbbszöI visszahátú]nak,ha feijelentésrekeril1nesor'
Krebán Györry rendőr.százados:
Csak az isme1'tté
vá1t bÍinözők ellen lehet intézkedéseket
foganatosítani.Ha kiskoruról van
szó, aktor is fol}tatunl<eÜfuást.ebben az esetbenviszont szankciót nem tudunk alkalmazni.
Egy törvénymódosítás
értelmében
m{il nem csak a 14 évetbetöltött elkövetőket, hanem
bizonyos esetekben12 évetbetöltött e]követőket is lehet szankcionálni.A lényeg,hogy
mindentéppenmeg kell tenni a fe1jelentépt.
kü1önben íem tehetiint intézkedéseket'
MedYe István polgár.mester:
va'1-emégkéIdés?
Kérdésnem ha[gzott el, Medve Istvlínpolgifumestermegköszöni Krebán GyöIgy lendőI.
sziadosnak ésvígh Istváíközeti megbíZottnak
a beszámolót.Javasolja,hogy a beszámolót
a képviselő.testiilet
fogadja e]'
A képviselő-testület
a javaslattal egyhangúlagegyetél.tett,
és meghoáa a következő
hatáíozatát|
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
L02D073 (Y1.26.) számúhatározata
csány Község Önkormányzatának
Képvise1ő-testillete
20i3. június26-i testiiletiüléséía
rendőrség
évesbeszámolóját€ l fogadja.

.

::...::.g besziimo]óját
a képviselő-testiilet
a következő testületiülésigelnapolja'

\1.di ÉL.n án polgármester:
' :'..:...i.ségbeszámolójánakismefietéséhez
felkériSzabó Margitképviselőt'
lzrb".j}Iargit képyiselő:
--. -::]it fűzl:'ékhozzá. hogy a szo1gá1at
éjszakaés nappaltöfténil! a..nappal'' szó
r -:-.::,

:.: . : =. alnak idejénnem bíáam abban,hogy a mezőőIségmunkája ennyirc nagy segitség
... .: :1egl az együthűködés.

\1.r}re Istr án polgármester:
!.::::-.1 fogl''aaz volt az aláspontom,hogy legyenmezőőrség.ésazon kel1munkálkodni'
: 1' : '3hetóleghatékonyabban
működjön.
<zrbó\IargitLéprise|ö:
]: . <srü]ris.
\Í.dr e Istrán polgármest€ r :
-- -.zóóIségge] kapcsolatbanleginkábbazoknakvan problémája,
akik valamlt e1 akamak
.:.:::] a hat.tbanésez zavarjaőket. másrésztazoknak.akik a mezőőri járulékotfrzetik.
'i :'3 \ annakolyarrokis, akik jó dolognaktaflját eá, Alsónémedibén
a mezőőri jrirulék
::.'-j:..i,úiént
2350 Ft' mig nálunk csán}on 700 Ft' Úgv gondo]om.hogy ezt a minimális
: .. .-..i be kell tefuria közösbe'
.z'bó }Íargitképviselő:
:: '' tsszegévesszintÍí?
\Íedle Istrán polgármester:
évenle'
:: . :00 Ft hektáronként
izebó }Íargitképviselő:
-j!.ió. hogy felvetettiinkés
amit éIzékelek'
hogy fognakjelentkezniolyan esetek(ésnem
:.i; :' romiinokragondolok),amiketbizonyítaninem lehet,mi nem tudunk veliik mit kezdeni'
: jz az egyet]en
mego]dás,hogy a Iendőrség
igazohatnáőket.Az biztos'hogykiskorúakmár
]'..] keresebben
vannakkint az utcákoD,igM, hogynemsokfuaitt a nyiárisziiner.

Dn szentiyányi-csomós szilyia jesző:
llyen esetekbenfel tud lépnia pol&fuőIség?
Példátrlhazakísériőket?
Szabó Margit képviselő:
Igen,voit mlíIana is péld4 hogy hazavittiili
őket. Többet nem tehetíilr. Az a prcbléma,
hogy
a szülő ilyentor nem is keresi a gyelekét.
Gál Tiborné:
Engem kicsit megdöbbentetta beszámolób
an e|hangzolt 217éjszak4mert nem hallom,
jámák az utcákat a polgfuőI-autók.
hogy
Gyalog j ift\akt;álL?
szabó Margit képvis€Iő:
Nem gyalog jámak, sokan saját autóval

teljesítenekszolgílatot

ésha mi beindítjukaz autót,
* o"u,u.
o létszámunk
sajnos
io rou"l
Í,f,u|'u*
".otti*ll'".uiil 'áo".' .". ,"nuo "
"
Józsa zso|ÍJózsef kópviselő:
Mennyienr agyok most?
szabó Margit képYiselő:
Jelenleg 32 fővel teljesítiinkszolgílatc

i ..;
Iil;.,T"ilt'
;T"::T:
;:',,r*
;"i::,ffi:{"il
::::: 1,Í.:-"'
il3f,,::
( san)onIs.Hortonis.fuába
szólrurü.nemjöEek.ök aulom".it.''ru.,".l.
Gát Tibornéképviseló:
Próbájátok bővítenia létszámotvagy

elegendőa áostani letszam a feladatok
elvégzéséhez?

Szabó Margir képvise|ó:
Nem eléga mostani létszám'voltak önké{tesek
is, jó plfu esetbenjelentkeáek, lélvet|ük,
és
nem kaphatott igazolvtín),t,meÍ kider
amiről mi nem fudtua.]<
Medve István:
Csináljunk ka.np.án}t,toboÍozzunk
embereket'
Józsa Zsolt József képviselő|
Nem eléga 32 embel?
Szabó Margit képviselő:
Nem elég.men a piacosidösza| mian
nemlehere|egendöembertmozgósi|ani.

"'I

Gál Tibornéképviselő:
véIfrissítés
szijkséges,
nemlehetmég10-20évigbímiezt'
szabó Margit képviseló:
Főleg fiatalokkellenének.
Az idősekmrírfáradtak.Nem kell 1o-20évsemhozzá.
MedYe István polgármesteri
Ki fogunk találni eúea problémáravalamit. Van.e kérdésa beszrímolóhoz?
Medve Évaképviselő megktiszöni a kevéslétszámúpolgrírőrségmuntáját, további sikeres
munkát kívrín'Medve István polgfumesteíis megköszöni a polgfuőrségmunkáját ésjavasolja,
hogya beszámolóta képviselő-testtilet
fogadjae1.
javaslattal
A képviselő-testiilet a
egyhangúlag egyetéItett,és meghozta a következő
hatfuozatát:

Csány ktizségÖnkormányzataKépviselő-testül€ t ének
l 03/20|3 (YI.26')számúhatározala:
Csriny KijzségÓDkonnányzatálak Képviselő-testü]ete
2013. junius 26.i testtiletiülésén
polglárő$ég
évesbeszámolójátelfogadja'
]Iedve István polgármest€ I :
eLkéri
BohácsAgne' ór odavezetöL
az é'es ór oda]beszárolóismenetesére'
Bohács Asnes óvodaYezető:
{ tavalyi belső ellenőrzésmájus 25-énkezdődött ésjú1iusigtartott,enrrekeredményeképpen
:z óvoda gazdaságosműködéseérdekében
2 csopofirakellettvolna boítanunl(a csopofiok
széÚnát'EgésznyáÍon értekez|iinka szü]ókkel, kollégáktal, a fenntadó önkormányzattal és
:Ía a komplomisszunta jutotfunt, hogy mivel sok a HH-s ésHHH.s gyermek' őket nem
:iasíthatjú vissza és fel kell őket venrri. EzéIt mamdt a 3 csopolt' szeptembefiől itt is
..átozás töfiént:kideúlt, hogy az egyik dajka nénikismama.
veszélyeáetetttelhes,nem
:.r]goáatott' Kaptunk 2 hétre kisegítő közhasznú muntást, aki nagyon jól végezte a
-ladatait.Ut.ina 13-anjelentkeztekana az egy ál1ásra'végüloL1óberl-től szabónéMarikát
..:tt'rikát a hivataltól' 2 hónapos fix szerződéssel,amit újabb2 hó4apla
meghosszabbítottuDk,
.'.gü1a szeződéslejiirtávalnem foglalkoáattuktovább.Február
közepélől Petik Alexan&át
l:n.rik fel, ő Móta is alitívandolgozi! pedagógiaiasszisáensi végzettséget
is szerzett'A
5 dolgozó dolgozik,Árrdiékkaptakegy kisegítőtmosogalni,ami nagysegítség.
....n}.hán
mefi
:r\ a feladat,főleg ha az iskolásokis ben1vannak'

GáI TiboIDéképviselő:
\4ekkoraa gye.ekeklétszíma?
Bohács Ágnes óvodavezető:
69 gyelmek.
szabó Margit képviselő:
rőlÍink 92 gyermekjfu
ebédeLli.
Bohács Ágnes óvodavezető:
jó idos embel jár
is
lrozzánkétkezl
f nyugdÜmellen aotgo.o
l.ott"g#"1",::,l-1

\apfu^k/.i\egilö ta(aritót.
ami

nagyonjo.

e]kelletr
dönienie.
]"^*] énelmében
i"i"i]]iT^ i:]
bog)
.'"9,
l.:!".'|
nylgdUaL
"
"l"io;..
\á]as1lonaésjúniusb'
Ie|nenlesi dönles.

f;"'l
ieIentkeaek.
ii ;:il l"á:T.::iJ
Júliu.
2-';';#;;;;T':,j:LJÍiffi."",'#"
"";"l:.
Gál TibornéképYis€ l ő:
Felvehető 8 osaályos végzettségíí
emberis? Bérszempontjából
ez nem mindeg}'.
Bohács Ágnes óvodavezető:
]'Iindentovábbi nélkül
felvehető'
.V ó\oda pedaedgiaj
munkájáVa]
k
.zeptemberl-tol
j e.
Usebbségi
691..1e5
beindl.I
"k'",;;i;.#T:".latban:
/oglalÁo4ata\t.
54 gyerek i.eénl
a Ki.ebbsegioÁ"-;^ j*^'
elte ea a
:'
;::l:*
^n,-*.".',*'".

.esilségel
kapnln]<.
*;;;,;;;,Hl? -"d,;ln:L..,"#:l l l Jií; ::1

,i,n."i'',"a pyemekek

hel)ezrtik.
|5

:1i.l:1]:'^*"
.,","Í,.iilu]
logopédjal
.oII'áI
e]Járásr
j"^.|amara
löbb g)ermekn"tr"-" ,ai,,.i
tudriut b'ztosita.ni,
de

i'd|og
alkonatni.
enn,'"
*","..i*ili]ji,"i
rj.o[":]ill';ilffiT.".*nc,;;;ü
}IedyeIstván polgármester:
Kerek Attila a karbantartó,
őt közvetlenü is el lehet
émi.
Bohács Ágnes óvodavezető:
Csak arrnl voJnaa kérésiink.
hoev heÍ"

megbeszeliik.
.,an-e\;ffi;""'n#l'ffi:gyszel

1.t

látogasson
el hozzfuka kaÍbantartó,
hogy

Dr. s.ze!tn áDJi.csoDós

s/iJ}ia jeg|zd:

..;il"';liiljTil f #:'tiffjT"ffLl1oT,
e,.
amei
jbe
t^t,en
e.ben
esrr.i,ko.
ran'"."u.n.""..".
j:
;J#J
il.n.l"il ffi*Í*:,T#i:'?:Hi."i
Bohács Ágnes óvodavezetó:
JeleztemtovábbáPolgármester
Ii-"l
.zomwea

:**;*,l#;iílj#-1;:",J;1::#í:Í
t.njeroI e;'i.,,"-']í

l i::

:1:.:Tn"l

ndglrrrkal
(elilésse
j

A jlyÍva tartássa]
kapcsolatban:220
l

'1;l]:;ffi
;iffi
:::'ru:*lru:-ru*:'",.,;.J.#.:l,
szabó Margit képYiselő:
Mettői rneddigvag}tok
nyitva?
Ágnes óvodavezető:
-Bohács
Keggel fe] 8-tót déhtán.l-ig.
A réginyilva taÍás reggel
Medve IstváDpolgármesÍeri
van-ekérdés
a beszrimolóva]
kapcsotatban?

7-tő1dé'utánfé'5-ig
volt.

Kérdés
nem hangzott

el, Merlve Ísr, polgárme.ter
jarasolja.
megkö.zöni
hog1
. i**"...Jil"#Í
az óvodavezető mrurtáját

*.;l;:.;J.i.L]
ffí:iI':Jj:.::
;.j::;;:'.'**
"".,

meghoáa a köl'ettező

Csány atizségonkormán}zata

KépYiselő-ÍesÍiiletének
104/2013(I.26.) számú
határozata:
Ön](o]máIDZaÍának
5-:n*
l\éD\i<eló-leslülele
|..:]
Ké
ó\odaé\e5
20|]' június26.i testiileti
be.zámoldj".;Á;;;.
ülésénaz
2. napirendipont|
Áz óvodai szMsz
módosítása
Medve István po|gármester:
felkeriBol.ácsÁgnes
dvodare1etoia modosilások
i5mene|ésére'
12

rts--

__....-_

trjdosÍuluok kell az óvoda alapdokumentumait,köztilk az SZMSZ-t' a
i Fogramot' A progÍammódosításafolyarnatban v4 az SZMSZ ésa
E'ó.tént. AZ szMSZ kegészült a gyermekekadataival,az iratkezelés
a rúzl'édelni szabalYatta|. Dohráqzási tilalom é1 az óyoda egész
ber'ezetni a kapuzárást is a késők megregulázása édekében.A
a konyha terület&e csak engedéllyellehet belépni,
láziÉídet készítettlink:
néIkiilnem mehetnekbe.

az ómÍendmiatt nem tudjuk megoldaÍf.Azon nem
ig tartó gyemekétkeztetést
volnamegfelelő,az 5.' 6.,,7' óra'
i? Nekiink 11:30-14:00-ig
óYo.laY€zető:
.í€r€s
i a dolog.

t' s{rÍtiÍády'i-csomósszilvia:
a konyha
készüljönel az ebéd,meÍtszakaszosaÍr
-q.t!E-res.hoe} mindenkinekugyanakkorra
E. slja megoldani..
si'bó }íargit képviselő:
legyena gyemekétkeáetés.
--r.=olj4 hogy 11:45-14:00-ig
!Íedre István polgármester:
--.rasolj4 hogy a képüselő-test|iletaz új oyodal szMsz-t ezzel a módosí|ássalfogadja el.
'\ képviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag eg}etértett,és meghozta a következő
'3ljrÍozaIát|

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
10520l3 tvl.2ó,} száD]úbatározata:
Csáay Község Öntományzatanak Képviselő-testiilete2013. jfuius 26-i testiileti iiléséí
elfogadja.
óvoda sZMsZ módosítását
Medve István polgármester:
Felkéri Dr szeDtivártyicsomós szilvia jegyzőt a Csánl
beszámolójánakismertetésére'

PolgIármested Hivatal éves

. . . ' . - i i t á D \ i - c \ o m ó sS z i | r i aj e g 1 z t i :
- :. .i.ben a legnagyobb feladatok
közé taÍtazoÍÍ
az iskola átadása az eg;háznak,
. -..: :jÍéImunkát végeztiink. így amikor
végtil is az á1r;;;;"
töftént meg a
j- :.-: átadás' már sok
dotrtl

-_: --:]iatások
tömk"l".é.
h"';;;:llH
:ffi:,.?'i:''
i''':l1'il"T.,11.Jfi],Jil:
- :: ::z..iilétsziim
8 főről ]ecsökkent

4-5főre,folyamatosan
ezzeIa létszrímnrat
vitttikvégig
. . : \b]ttaltósbetegkollégánk.
voit,aki munkahelyet
válto.'e. uoli,x, n}1t.o,jouIn"nL
. :.: érbenis kiizdiiú ezze,a
létszámhirinnyal"
.1ftive'látjú u i"i,uau.oou,.
a feladatok
:. : iomlosulnak,egy-egyembervégzitöbb
"i
m*ká.;át.o ''i.i,i,"'uou."ttu.u.tun
''.'.:r bíztunk,
"mb",
azértdolgoáunksokat,hogymajd
ajárás átvehe.,"li"tau,or.u..o" n": '.:... az' ő feladatellátásukban
is nekünl<tett segeatezniint.e iu,,a9
""
euu"n u"
. j .iönF1ezetőnt
betegál]ománybavonult. jgy az anyakön1.vi
iigyeket Magyamé MáÍti
..: á!' i11etve
ő intézia hagyatéki
tig1'eket
is' A .'uttip,"tt.eg ffia i gonaokat
okoz'
. : a tavalyiésaz idei évtapasztalatait
illeti. strukúraváltásra
iÉ ..ui,l* ool,o"u, .n.",,'o
..-ok szintjén
július1{ő1kormányablakokal
f"e."k 1'.;;;;'";;l".t
';"t"oti,t.ogyu
.-s:nr'ra
vonatkozóügyeketnektinkfogr& továbbítani'

:;lrtjkai oldallól közelítve: az elmúlt
él,ben3 íi plogTamot szeleztiinl( be'
ezek közű] az
.Jikatl'inSzoc program"

ami nagyonleegyrr".ii.,tie.-moO"mirá,;l"rirr,*ré.,

.*,r,.

6l.'|3.kor
Józsa Zsolt JózsefésPrórraiJánoselhag}ják
a temet.
Dr. s/eDliván}i-cromós SziIlia jeg1zó:
l..1e.ulna mezőőri trirogram,
a harmattikpedigegy pénztárikiÍizetőplogram,
;\,1á;it
ami a
háZipénáár
kezelését
segíti'
'{ tetőtkétszelis javítanikelletta beliások,
követkeáéb",'.- *,,'".", .u.u.ozarkellene'
Uj
szá!.nítógépeke
is sztikségiinl(
vo]naésa fűtésrenc1szerünk
is elavult.
A nagymelegrevaló tekintettela tava]}'i
ésaz idei évbe11
is kísérletet
tettüntr.
az eltoltn}itva
taftasbevezetésére,
de po]g{ínnestel
úrjelezte.hogy ez lakossági
',u"u ti, ig1
maradtunka régin}'itvatadásirendnél'
"rl".e,x""i",
Medve Istváa polgármester:
ez a dolog.eg}ébkéfi
próbálunka nagymelegbenis helytálni.
T.*:]dható
:":::'::u"1
ha
megpróbálulk1égkona;"i".er"
rc.*j""e..tet
i::'.'-:::
|"l,'i:in ]ehetőségiin]!
beszelezni"
1elvea lapostető
he]yettrendestetőttetetniaz épületre.
Megköszöni Dr Szentir'ányi-Csomós
Szilvia jegyzőnek a beszr1molót.
jar,asolja.hogy a
beszámolóta képviselő-testület
fogadjael'
Aatf<épviselő-testület
a .javaslattalegyhangÍllageg)'etéItett.
és meghoáa a következő

.lnr községÖnkormátr}zataKépviselő-testületének
' . 1013Q'I.26.)számúhatározata:
2013' június26-i testületiüléséna
:.. Község onkományzatánakKépviselő-testülete
- : :':::lestedHivatalévesbesz.imolójátelfogadja.
.. \gpiretrdi pont|Egjr'eb€ k
..lÉd\e Ist!án polgármesteri
tfusulásbanis benrrevan, az egyik a Hatvan és Térsége
..-'. 1 hulladékgazdálkodási
Társulás. amibe a leeídő KEoP-os pályazat miatt léptünkbe, de
_'"jékgazdá1kodási
. ::.an miÍ bennevoltünk a Heves Megyei RegionálisHulladékgaz
dálkodásiTársulásban'
miatt mgg kell hozni bizonyostestiiletihatiÍozatoka1.
]. '. jogszabá1)'"vá1tozás
Ennek az a
..-.:. hogy a rcgioniílis társuláson keresztill fogják rekultivrílni a csányi hu11adéklerakó
:: :::i' Rövidesen e1is kezdődneka munkálatok.
Szilviajeg1zőta hatfuozatten'ezet
ismefietésére'
'-.j:]i DI' Szentiványi-Csomós
-]1 \zeDl i\ á oyi-c\oÚÍósSzi|ria jegyzö:
.-:.:ó1 1 határozatotkell elfogadnrrnk,
melt nem kértékkü1ön hatfuozatbana tfusulási
:;!1lapodásésaz alapítóokiratmódosítását'
Szilviajegyző ismeltetia hatáÍozat
]: szentiviínyi-csomós
szövegét'
\ÍÉd.i
e István polgármest€ r :
a tervezetthatáÍozatot
fogadiael.
' .: -o1.ja'hogy a képviselő-testiilet
: 'iép1'iselő-testiilet
a javas1attalegyhangulagegyetá1ett.és meghoáa a következő
1:-:razalat.

Csán1'KiizségÖnkormányzata Képviselő-testületének
(VI. 26.)önkormányzati határozata:
1L]i/2013.
...á1 telepillés, mint Heves Megyei Regionális HulladékgazdálkodásiTfusuilis
-:linkományzata Magyarország helyi önko nányzatairól szóló 2011' évi CLXXXIX.
:..rény (Mttv') alapján felülvizsgrilt Heves Megyei regionális Hulladékgazdálkodási
Megállapodásátaz előterjesaettformábanelfogadom'
. =sulásAlapító okimtát ésTáÍstúási
]' Képviselő-testii]et egyben fe1hatalmazza Medve István polgfumesteÍt az
aláírásfu
a.
']']5pdokumentumok
}IedYeIstván polgármesteri
- következő tfugyalandódolog: a il6/2013 (IV 16.) konaán1tendeletszerint minden
=Lepülésen
léhelehetho'znihelyi értéktfuat.
Az értéktárat
egy általunkkinevezettbizottság
.iLrtjamajd össze' ők döntik el, mi kedljön bele.ami Csányon éíékésCsányhozköthető'

':.
a listánkat,az ada1okattovábbítjukmegyei
szinte és ebből majd
'..:] lssze'ír]íiottt.
egy országoslista.Javaslom,vegyünkresztebben
a doloióan.
'-:\ iselő-testületa javaslattal egyhangúlagegyetétett,
és meghoáa a következő
'.-. zaÍát:
l:nr' Község onkormányzata Képviselő-tesÚületének
: i 2013'(vI'26.) önkorfuályz^tihatározatl
:::.}'kózsé€ onkormányzatánakKépviseló-testti]ete
úgy dönt. hogy a magyar nemzeti
:::'{ek ésa hungarikumokgondozásárólszoló 1l4120I3.iivf
;;o;#;;.
alapjáncsány
..-zség
onkolmányzata
étni

kívána te]epü]é'i
e'teni.rct."r'""a.a.aiii"rl".,ege"a'

\[ed1'eIstván polgármester:
:':1etkező napircndi ponhrnk a telefo.ftilke áthelyezése
a leendő dohínybolt e1ő1'
. .i.slatokat kémék
tehát.liogyiová hetyeaessiikeá a telefonflilkét.
SzabóMargit képviselő:
].:lszáj a flilkétegyálta1lánáttenni?szükségünkvan

a flilkére?

JIedyeIstván polgármesteri
::r fliikénekminden|éleképpen
lenniekell a településen.
ez

az utolsó'

{ képviselő-testliiet
tagjaia telefoaffilkeieendőhelyétvitatjákmeg.
JIedYeIstván polgármester:
oldjuk meg eá: A kérelmezőaá,szeretné'
hogy az áthelyeztetes
*:tgl*:l':tl
kö]lségét
iere-teie
aranybanosszLtkmeg.
\ledveÉvaképlisetrö:
Fizessea költségeketa kérelmező.
SzabóMargiÍképvise|ri:
Ha kötelezó fennta1tanurr]<
a fulkét,aL*or va]amilyenszintenbe kellene
szá]lnunk.
Gál Tibornéképviselő|
D.e1nemkötelező eltenni a fli]két'Ha art
akaÍ)a,hogy eltegyiik a flilkét,fizesse ki a
MedYe István polgármestef:
Javaslom,szavazzrrrúa fulke helyéről.
fo}ijJ,'..;,':.**'".

4 igen és 1 ta1tózkodás mellett egyetétett
és meghozta következő
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Csány Község önkormátryzata KépviseIő.testiiletének
1l)9/2013. NI,26,) önkoÍmály zat határozata

Jg) dönl.hog)á je]enleE
i';:''-":::": ?*Tlllix#,*i:li,eló-Iesrii|ere
a c(an}.
(ö,,lerü]e1en
ralá|haró
reIe6-n'!.iiIkét
cs.iu,).
rIao' ur"u
Piacrér
r"ioii.ar#ulJ:;il:]j;;l]'
}ÍedveIstván poIgárnester:
szeretném megosáani Veletek a

;*:"'l*n:l*,;,'jnnu:"Fp':P-",.q"ifJiioÍ**
ü:il:n'i*]
"ll*'"-,i
ifi.'::..ff
;i#"*Í:'Jlffi:.f
Hiffi
ii"ri;ri:'ö"l"til.:T"?T":
|Í.'::Í_1''
i:l"l:..*'
,tü;';;.'i1"I'?j.#T"i;Í*#"Pl':,"afri"'t

cs|na|ru.
sol telöcserél
i\. barnemaz egesz*.oe....u,t.J.o iJ#.;,.IJ.
mend,/epitési
neLld
l5
millió Ft a|an Ie'' rraradnjú.r."si
j:",:;::ff"kö7bes1erzést
"".k"l;l;;
Gá| Tibolnéképvis€ l ő:
Mekkoraösszegrelehetpáyázni?
Medve Isfván polgármesteri
Bruttó 25 millió Ft-ra.Hajó ötletnek
tartjátok.
javasiom.adjukbe apélyázatot'
Au,téPviselő-testület a javaslattal
egyhangúiag egyeté.tett.és meghoza
a következő
Csány Ktizségönkormányzata Képviselő-testületének
I |0/20|J. rv|'2ó')i'nkormányzari
batározata
l
Csány Község Képviselő{estiilete
úo!

*:l{l*":,il:l'?';;il;#;üi''":"':':;.lil-J"::"!#jffiHB3j;T
*.*li,.d*.T#Ífl;l

ii'iltsff
.:t1
ip;l""'.^;3-'.*

T.:-'dlÍii

2.-ilj-ban
ré.ZIeles
iTffi.'"i;f,ffi!!
fl1"[T!
Ii'Tn..'.'.*oz
"};l-;;.;;g.,",oK
ó"".o.
:or:.e,ilotoe|",.;á;;;;';;:
r4rA-',;
:i;#lil'Í.iffl;]j.i'"",it.'.eg""

Medye István polgármester:
Kö\eLke7dnapirendi
pontunl(:
a oedagogu5]ij|dö'l
a napraforgól
meg (elI regrsuerezrr.
men

enrrek 84.82]
r' re*.]i"ey:,i- o..i)"g"'
:::iil:xff:l *|agftI. köl;eee
u',.o.iou
Aattépviselő-testület
a javaslattal egyhangúlagegyetértett.
és aeghoáa a.következő
77

-

csány Község onkormányzata Képviselő.testületének
1t1l2073.(vI.26.)ölkormányzati határozata:
C-s.ány
község ontormányzatrának
Képviselő-testülete
úgy dont' hogy 85.000Ft összeget
ki1önít el a naprafolgó vegyszetezéséte
az általánostaxtalékterhéIe'
MedYeIstYán polgármester|
A dinryefesztivIíllal kapcsolatban 2 palyazatot adtunl<be, eg}Tésá a Betlrlen Gábor
alapítványhoz4'000.000Ft-Ia, de ott nem nyertiint, ez az alapítváy ekősorban kiilftlldieket,
határon tuli magyarokat támogatott,600 beadott pályazaÍ iyert, és 1300.at utasítottakel.
sajnosmi is ebbenaz 1300-banvolturÍ<.
A Nenzeti Egytlttmiikodési
Alaphoz is n)ljtottunt
be pflyázalot mintegy 2'9 millió Ft-.a' anól rnégninós eredmény.Úgy döntiittiint, hogy
elkezdjiit. szervezni a fesáivált' Ha pályázati fónásokat is fehásnái.hatnánt, magasabL
színvonalúlenrre a rendezvény'Helyi fellépőkre számítunk,illetve a kömyező települések
egÉtteseit,
kórusaitis meghír'nrínk'
Vráruntjavaslatot
estifellépőíe
is.
Dr' szerrtiványi-csomósSzilvia jeryző:
HívhatnáÍkhatvani együtteseketis.
MedYeIstván polgármester:
olyan fellépőkell, aki idevonzzaa kömyező települések
lakóit is'
a po1gárő6égmunkájrirais az eseménylebonyolítás.ihoz.
Augusáus első
,S:T'1+
hétvégéjén'
szombatonkefül megrendezésle
az esemény.
HátIa va,1méga temetői kápolna iigye is, arról máÍdöntöttijnk, hogy tlímogatjuka fe]újltast,a
lontos Cjsszeglőlmégnem születettdöntés'600'000Ft hilínyzikméga bef;je;éséhez.
szabó \,largitképviselö:
550.000
Ft.
Gál Tit'ornéképviselő:
Mi]yenösszegő1 beszéltünk
a múltkor?
Medve István polgármester:
200.000
Fr-ró|.
szabó Margit képviseló|
Úgy.gondolom,hogy ha egy összegbenmegkapjákaz egészévesbeteNezet(támogatást'az
marlo.
Medve István poIgármester:
Akkor adjuk az évesbeteNezetttámogatást.Ki értezze1egyet?
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A.képviseld.testijIet
a javaslattal4 1gen. 1 r1em szavazat
mel]ettegyetéÍett,
KoveIKezohatározatát:
ésmeghoza a
Csány Község onko.mányzata

KépYisető-testületének

112/2013.(YI.26,) önkormányzati
határozaa:

.;#ffi
-..?1lá:íT5-.*:rÍ:{ilff*ff
",:tr,.:f
Jf''Íitb
l;5í.x#*,#i}k:*

yedve István polgármesteri
'A7önJ'ormán)Zata lijldmüveléshez
t.rilür áton s7eleme\ásáIoJnj.-a
kiszemelte.zköz 70.000
--.'tt.]
tt-bakerü. haa fu]ajdonosnak
eiengedi,inl
]0.000}t bé,Ieii;ii"i".
szabó Margit képviselő:
A1*or meg ke]l vellni, jutrínyosaz

ar.

Gál Tiborné:
Fasznosgép.Löbb nr ciót js e|lál.
de'rehelnéni'
pemelezó'
:-}om|ío,/ni.
éCcsakke7ipemelezóká]lnaRrendelke7é5le- is. men nag; lerülele|e|kell
vedye Isfván polgármester:
Pemetezőt egyelőíe nem tudunk
l€n l'már ez is elő.e]épés'
hogy kultivátortvehetib]í
Javasion!vasaroljukmega kultivátort.
{ képvise]őtestiilet a javaslattal
egyhangúanegyetéItett'és meghozta
a következó
Csány Község ÖnkormányzataKópviselő.testületének
113/2013.NI,26.) önkormányzati
hatarozata:
.Qn) Kö,/seg Ön.kornányzalánal.
Kéa\.i'.:|:-Iesrülele
úc) dönl. hog} Júás7 JolseIhé
Cs;n\.

lep",o
r'"'"'"'.]il,l::
t..ulri'aiJi.üöío'o'
l. o,,,"*"n
.'i3i,iÍil,áff..li,l"k.".Y:l:"á.

;i!á::1ff
[T'
t':[1$i"JTi':f
i:":i'';ff
:l*:ml:".'t#;#'i
:Í,
;:Jtr
}ÍedveIstváI polgármester|
'\1A]apitván)500.000ft-énmee\ene
a
Az önJ'orm.inj,/ama\
..rn]eaz asl|aÍIot.
meg|e||n,eg
trlánabeinduIhat
az ll1T:"e"l
UtafikatyÍzása'Al a.7falt \étele
'resenmegvitatjuk majda rész]eteket.
e|dn rend|UvijIi
.iuhászDávid képviselő 17:53-kol
elhagyja

a telfiet.
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sZabó Margit képvise|ó:
Megköszöni a }ivatal sesítsémvúitác

r.l"-r"n""
ilgr."ái"üilJ""ö"ft3#J?,1. "

ballagási
iinnepség
lebonyolításában'
kéri

Medve tstván képvise|ő:
tűzcsapesik legközelebb az iskolríhoz,éshogy melyik az
y.,:nT:l+]
óvodríhoz.
T:'y'k
Mivel több kérdés
nem hangzottel' az iilést 18:07-korlezlírta.

kmft.

$:dp.l*-l
polgármester

V,.t/L,./'/-.u

lf'-^

f"il [o,,al

JSzabó Marglt

Józsa Zsolt József

jeryzők.tn}T hitelesítő

Í.F.
.

l

jegyzőkön1.v hitelesít.ő
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