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JEGYZÓKÖNYv

''.zu]r: CsáÍyközségtnkormányzataKépviselő-testületének
2014.április 30-án,15.o0óIai
. ::::.] megtaltottlendkívüli testtiletiüléséIől.
:: ',.zin: A Csányi PolgármesteriHivatal szent László teme (Csány,Kossuth Lajos út2.)
i.]€n Yannak: Medve ]stván polglÍmestel,Medve Éva"Gál Tiborrré,dr. Ködmön Levente
''--=e11képviselők.(4 fő)
T,.oácskozási joggal megie|ent:dI. Szabó Tamríshelyettesjegyző
..-:.zókön}n.vezető: Dávid Gábor
>.'bó Malgit ésJuh|íszDávid képviselőkigazoltarrvannaktávol'
\ÍedveIstván polgármesteri
j' képviselő-testiiletülésétmegnyitotta,köszöntötte a megjelenteket.
} legállapította,hogy a testületi üléshatározatképes,
mivel 4 képviselőjelen van''
.-3\asolta, hogy a megje]ent képviselők jegyzőkölr)-v hitelesítőknek váasszrik meg Gál
l
.1boméésdI' Ködmön Levente Gelgely képviselőket.
l képviselő-testiilet a javaslattal egyhanglrlag egyetértett,és meghozta a ktivetkező
ÁÍáÍozaÍáÍ:
Csán1 lözség onkormányzala Képvise|ó-íestÍil€ t éDek
61/20140v.30.) számúhatározata
Csány Község Önkormányzat.ínakKépviselő-testületea 2014. 04. 30.r1nmegtaítottülés&ől
iésztllt jegyzőkön}.v hitelesítőjénekmegválasáotta Gál Tibomé és d.' Ködmön Levente
Gelgely képviselőket.
Javasolja' hogy a meghívóban kiküldött napiÍendi pontok megtárgyalását fogadja el a
képviselő.testiilet.
A képviselő-testiilet a javasla1tal egyhangúlag egyetértett,és meghozta a következő
hatáÍozatát:
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C.ín1'községÓnkormányzata Képvisető-testiilctének
62'2014(IV.30.)sámí hatáfozata
2014. ápdlis 30-i testületiülésének
L !an} Község onkomáúyzatánakKépviselő-testiilete
meg:
:epirendjéta következők szelint iíllapí1otta
1. A20|3, évizárszámadásró|éspénznaradványjóváhagyásáról
2. Tájékoztatóa kintlévőségek
behajtásánakhelyzetéről
3. Eryebek
1. napirendipont
\IedYeIstván polgármester:
ieltiéri olríhnéGrí Erika pérzügyi előadót a napirendipont ismertetésére.
oláhnéGál Erika pénzü5rielóadó:
ismeÍeti a 2073. éi zÁtszámadáyól és pénzmaradványjóváhagyásfuól szóló beszámoló
amelyjelenjegyzókön1v mellékletét
képezi.
3sz1eteit,
\Iedye István polgármester:
..ll!éÍi Medve Éva képviselőt' mint a Pénzügl Bizottság vez€tőjét, foglaljon ríllrásta
:csziímolóvalkapcsolatbaa'
\Iedve Évaképviselő:
o]ábné Gá] Erika pénzügyi előadó beszrámolójáta Pénzügyi Bizottság megtfugyaltaés a
javasolja'
!epviselő.testiiletnekelfogadrásra
\Iedve István polgármester:
hogy a beszámolótfogadjael.
\legköszöni a beszfu[olót.Kéria képviselő-testiiletet,
elfogadta a javaslatot ésmeghozta a 3/2014 (IV.30.)
{ képviselő-testiilet4 igen szavazaÍLa|
sámú rendeletétA 2013. évizárszámadásró| éspérzmaradványjóváhagyásáról' mely
. :len j egyzőkönyv meilékletét
képezi.
L napireEdi pont
\ledve István polgáfinester;
.3lkéri csoÍdás Gyrrlrínéadóügl
].szá1roló részleteit.

előadót' hogy ismertessea kintlévőségekőlszóló

crordás Gyulánéadóiigyi elóadó:
':-re.teti a kiotlévőségekől szóló tájékoztatórészleteit,mely jelen jegyzőkön}v me11ékletét
:::N21.
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G!iI TibornéképYiselő:
..:::getegtartozásavan az Autó KaÍmacentel Ka-nek. Mit lehetteÍai ez ügyben?
Csordás Gyulánéadóüryi előadó|
:z egy fiktív cég.a Dobó u. 15. szrímalá vannak bejelentve,de fizikailag nincsenek itt. A
:egbíróságnáltörvényességifelügyeleti eljáIást kezdeményeáem,a taÍtozása NAv felékeíült
:3dásra.
\ ledveIstván po|gármester:
fogadjael.
a beszrímolót
\iegköszöni a beszámolót.Javasolja,hogy a képviselő.testiilet
l képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghozta a következő
: atÍÍozatát|
Csány kíizségÖnkormányzata Képviselő-testiiletének
ó3/2014QV.30.)számúhatározata
.\íny Község tnkonnányzatának Képviselő-testiilete úgy dönt' hogy a kindévőségek
-<bajlasá|ról
el|ogadja.
szó|ó Lájékoztató{
-:.napileEdípont Egyebek
\Iedve István polgármester:
kérelmeá,hogy a
űl Tiboméa Csányi Dinnye-észöldségtermelő Védegyletképvise1etében
eadeí pályázaton nyelt pénz egy részébőlkészítettpólókon feltiintethessecsány község
is.
::merét
'smelteti Gál Tibomé kérelmét.Javasolja' hogy képviselő-testiiletengedélyezzea címer
- 3szniílatát.
\ képviselő-testlllet a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghozta a következő
lilalozatat:

Csány község Önkormányzata Képviselő-testÍiletének
(Iv.30.)számúhatározata
6J,/2014
..riny Község onkoÍnányzatlinak Képviselő-testilleteúgydönt, hogy engedélyezia Dinnye- ZóldségtermelóvédegyletszámáI4 hogy Csány kijzségcímeléta védegyletpóióin
=líjntesse'
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j:lilújítássalkapcsolatban:
GabanyeczAttila 150.000Ft-tal.jáÍu]thozzá a csányi utak

. ... jzásához'

:. .r.!\ iselő.testiilettudomásulveszi az elhaDgzottakat.
}Íed'eIstván polgármester:
hat.írozatokismertetésére.
.:lliéri dr' Szabó Tamás helyettesjegyzőt a lejrír|hatríridejú
dr' Szabó Tamás he|yettesjesző:
':nerteti a lejáTthatfuidejúhatáÍozatokÍólszóló beszámoló Íészleteit'
az elhangzottaka1tudomásul
veszi.
.1.tépviselő-testÍilet
\Íedle Istvánpo|gármester:
'.:n
mégvalakinek kérdése,bozzáffizm,va\ója'?
hozzászóIás Íefi ha17gzoí1e1,
az ülést15:56-koTlez.futa'
\ Ílreltöbb kérdés,
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Medve István
polgármester
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