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JEGYZÓKÖNYv
:...' lózség onkormányzataKépviselő-testületének
2013'januá.3o-án' 14.00órai kezdettel

nú'.ra

: :! .-.ti ülésérő].
lÍ:]I]!Í.]

. tfl'Í,a]i:\ledve István polgá.mester, Gál Tibomé, dr. Ködmön
"|!!Ú
Le1r.''--: ' : =et..\4edve Éva,Szabó Margit képviselők' (7 fő)

Levento Gelgely' Juhász Dávid,

joggal megielent: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző

1lÚ:!lü]x'iti

]]l. : '' : :': ' :zető: Simonyi Anett
í*!l,Í. 'iia :in polgármester:
'- ].i :- .'riület ülésétmegnyitotta'köszöntötte a megjelentekel Megállapította,hogy a testiileti ülés
-r:-$. mi\.elmind a 7 képviselőjelen van'
ilul]:'i!_

.-.' a megielentképviselőkjegyzőkön}Y hitelesítőknek
válassziíkmeg Juhász Dávid ésdr.
:. :rte Gergelyképviselőket'
< -.5]ü1et ajavaslattal egyhangúlagegyetértett,
ésmeghoztaa következő hatáIozatát:

.].

''a.. ;-a.eg Önkormányzata Képviselő-testületének
]| -: l-:,|.|.
) számú határozata

-:
:..-=g tnkormányzatának Képvise]ő{estiilete a 2013.01.30-án megtafiott üléséIőIkészült
l.= : " : 1 ' .ritelesítőjének
megválasztottaJühász Dávid ésdr. Ködmön Levente Gergely képviselőket.
.'qer. : llir án polgármesterl
. *. :]].ia a meghívóbankiküldött napirendipontok megtáÍgyalásátfogadják el.
.:ejtü]et ajavaslattal egyhángúlageg}'etéItett,
, ..:..i
ésmeghoáa a követlezó hatáTozatit:
' Jl. iiz-eg oíkormányzata Képviseló-testületének
* ]l:-: 1.10.)számú határozata
'd

..]-\jg oí]](o1mányzatának
Képviselő{estülete2013' janu.íI30-i testiileti üléséneknapilendjéta
:1.:: :1.szednt állapítottameg:

\r:" -=d :
:

":.i:

\Íedve ]stván polgiármester

. .. . a! a Csányi szent GyöIgy ÁltalánosIskolahasználatba
adásárólszó]ó szerződés
elfogadására
: ..::ó: \íedveIstr,ánpolgfumestel
:--a:ek
napirendipont:
-:' e\ i munl<atefu
elfogadása
}!:i Élin áD polgármester:
., ' : :r: munkateNbenvamak kötelező pénzügyinapirendipontok, illetve
a civil szervezetek
:a-:::-::...;

$nb(í Margit képviseló:
-rz iskola beszámolóját a fenntaltótól kellene megkémi.
. szen1iványi-csomós szilvia:
Taészetesen, de éppenezéÍtnem besziámolót kéÍtiiÍ*,hanem csak tájékoztatast.A fennlaltóÍIak is
p<ai fogjuk a tájekoztatáskérést'
]NcdveIstvánpolgármes{er:
x-Ti. bo$ a 20l3. é\i munlareneta képviselö{esrii]el
|ogadjae|.
{ iÉp\iselö-resdjleta javasIaíaIegyhaDgu]ag
e$ etérleLL
ésmegbozraköve(kezö hatáfozalát'
csálty kiizségonkormányzata Képviselő.testületének
'2013 (I.30.)számúhatározata 2013. éi muDkaterv
Csány község

.o,'nJ9r.mány:ati:ak 5épviselő-testiilete 2013. éwe a képviselő.testiilet illéseinek

E3lKaTefveÍ a7 alaDo|a{ s7ennt a]|apltJa meg:

csány község képvise|ő.testütete
ü|éseinek
20'|3.évimunkaterve
]|13.Január 30.(szerda)t4 óra
1. 2013.évimunka1erv
elfogadrása
Előadó: Medve Istvránpolgámestel
]. E|ölerjesaésa Csányi S7enlcyörg) Allalálos Iskolahaszrá]albaadásáró|
Előadó: MedVe lstvánpolgármester
3- Egyebek
Fcbruár 13' (szerda) 14 óra
1. Javaslata 2013.éviköltségvetés
elfogadisára
Előadó: Medve Istvránpolgámestel
PénzügyiBiZonság
2. Beszámoló az öDkolmányzat á|taltiLÍ|ogatott
ciül szervezetekmunkájríról
Elóadó:civiIszenezeleLvezelöj
i. Eglebel
rtircius 2|. (csiilörtök) t7 óra
l. Javasla12012. IV. negyedéveselőirányzat-módosításta
és a 2072. évi költségvetesiIendelet
módosítására
E|őadó:Medre Istvrín
polgámesler
Pénzügl Bizónság
EÖ-ZVEGHÁLLGATÁS

17 fuától aPolglfumesteli
Hivatatszent László termében

ti.rl-t|G},r LÉs |8 órátó| a Falúázban

\ledve Istvánpolgármestelbeszámolójaa 2012.évbenvégzett
munkáról
Lalossagikerdese\.
eszrevéteIek,
hozzá.uó|ásoI
' - rilis 2J. (szerda)l4 óra
' Beszámolóaz trrko rmályzat2oI2' éviköltségvetésének
végrehajtásáról
(belsőellenő jelentés),
javaslat zfuszámadásilendelet ell.ogadáslía
E1őadó:Medve Istvlínpolgármester
\ovák l ajosbelsöe||enör
PénzügyiBizottság
]' Tájékoáatóa kintlévőségek
behajtásának
helyzetérő|
Előadó: dr. Szentivánf-Csomósszt|vla jegyző
..ljjus 29. (szerda)14 óra
l' Beszámolóa gyennekjólétiés
gyermekvédelmi
feladatokellátásárót2012'évben
Előadó: dI' szenliványi-CsomósSzilviajegyző
IEnius26. (szerda)14 óra
1. TájékozlatóCsrínyközség közbiáonságának helyzetéről,a Polgá.őIségésa körzeti megbízott,
mezó.ségtevékeíységéről
Előadó: Micskó Tibol polgfuőrség
vezetője
Hatvan vfu osi Rendőrkapitány
vígh Istvántözszászlós kö|zeti megbízott
Mezciörök
2. Beszámolóa Napközi olthonosóvorla 201212013.
tanévitevékenységeiről,
eredményeiről
EIőadó:BohácsÁgnes óvodavezeto
3' Tájékoáató a Csányi szent GyöIgy Általános Lskola 201212013.tanévi tevékenységeiól,
eredményeilől
Előadó: Szabó Margit igazgató
4. Tájékoáalóa Polgámeste Hivatalmunlájáról
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós
szilvia jegyző
szeptember11.(szerda)14 óra
1. Javas1at
a 2013.I. féléves
költségvetési
e]őirínyzatmódosításáÉ
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós
Szilviajegyző
PénzügyiBizottság
2. Beszrímolóa2013. I. félévköltségvetés
végrehajtásriról
Előadó: dI' szen1iványi-Csomós
Szilviajegyző
Pénzüg1i
Bizonsag
3. Tájékoztató
csány községegészségiigyi
helyzetérőI
Előadó: dr. Szabó Mónika háziorvos

dr.Varga Zsuzsannafogorrros
TassyMária Anna védőnő
''

Javas]at2014'évibelső ellenőIzés
ütente11éIe
dr.
Szentiványi-Csomós
E]őadó:
Szilviajegyző
Novák Lajos belső e]lenőI

. ember27. (szerda)14 óra
'. Javaslata 2014.éviköltségvetési
koncepcióelfogadására
Előa(ló:Medve lstvánpolgiímester
]' ]avaslat2013'éviköltségvetés
lll]. negyedéves
előirányzat-módosítására
E]őadó:Medve Istvlínpolgármestel
gazdá1kodásló1
3' Beszámolóaz I-III'negyedéves
költség\'etési
E]őadó:Medve Istvánpolgármestel
PénztigyiBizottság
December18.(szerda)14 óra
1. Javas]ata 2013.éviköltségvetés
Iv. negyedéves
saját hatáskörűelőirányzat-móClosítására
E1őadó:Medve Istvánpolgámestel
EzsirásTibornépénzügyiügyintéző
2. Előterjesztés
a képviselő.1estiilet
2014.évimunkatenÉrő1
Eiőadó: Medve Istvánpo]gármestel
3' .Iavaslat
2014'évbena hulladékfutalma1lanítási
díjméfiékéIe
Előadó: MedveIstvánpolgánnestel
4. Javaslataz ön}ormányzatkezelésében
lévőingatlanokbéIletidíjának2014.évimé|tékéIe
Előadó: Medve Istvánpolgiírmester
2.

napirendi pont:
Javaslata CslínyiSzentGyörgy ÁltalánosIskolahaszná]atba
adásárólszóló szelződéselfogadására

dr. Szentiványi-CsomósszilYia:
Az iskola átadás-átvételi
szelződésérőlmiír decemberbendöntött a képviselő-testiilet.
Most egy
használatbaadási szerződéstkell alfimunk, amelynekmel1ékletea leltár. Ez tulajdonképpenazonbanmií
csaklbrmáIis.A tornaterem
haszniílatát
külön szerződésben
szabályozzamajdaz önkormányzatésa K]K'
Az ígéretek
szerintingyenhaszDálhatjuk
a tomatermet'Bár a szerződésformális,mégistestiiletidöntés
kel] hozzá.
Szabó Margit képviselő:
jog átruházása?
EZ használatbaadás,vagy a vagyonkeze]ői
dr. Szentiványi-CsomósSzilvia:
Mindkettő.

:.dr e Ist!.áI polgármester:

; ;:*,:.xil'ij!HjTtésben

kiküldött,a csányi SzentGyörgy

Áhalánostskolahaszná'atba
adásá.ól

.:.pviselő-testü]et
ajavaslattalegyhangúlag
egyetéftett
ésmeghoáakövetkező határozatát.

.:fii}üT:):lT;-'1ilff.r!.J'Jfii*l..'á",lÍ#Á1ta'ínosIskolahasználatbaad

..1T"1."fu{:.;:-*ő.'i,i#fr.i:i]:5JÍ:i::i.}:
.n1J<özség
onJ<ormanyzat
Kép\ise]

tépviseiő-testii]et fe]hatalmazza
l
.ledve
lstv:ínpolglímesteÍa Megá]lapodás
-.]]IásáIa'
dokumentumainak
r'

napireüdi pont

lÍed!e István polgármesteri
'leg]elent KEOP nape]emes
pá]yazt
.a

.i."1.-;;*:*xn}í''*É"í*ffi;'#"l.ÍT.1"...
J
3iekozatja

a jelen]é\öket, hogy két
-:n.iorségi
nyomozás
z.';*.;#i,.}ii''át'*Jui'"
t.irozó)
ffi"*f.J:.I.::H"':l.ÁrvízcsÍlcs-csökkentő

\Iivel több kérdés,
hozzászólásnemhangzott
et az ü'ést14:35.kolbezfuta.
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