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Készült:Cvíny községTnkontrrínyzata
Képviselő{estületének
2014.augusztus27-én,14.oo
óIai kezdette1megtartottlendkívii]i testületi üléséIől.
Helyszín:A Csányi Polgá]Tnesteli
Hivatal szentLászló teme (CsáÍy,KossuthLajosút2')
Jelen vannak: Medve Istv|ánpolgármestet!ózsa Zsolt József alpolgármester,
Medve Éva,
Gá] Tiborné,Juhász Dávid képviselők.(5 fő)
Tanácskozásijoggal negjelent:dr' SzabóTamáshelyettesjegyző
Jegyzőkönyl'vezető : Dávid Gáboí
Juhísz Dávid képvis€1ő igazoltanvan trívoi.
Medve Istváúpolgármester:
A képviselő-testtilet
ülését
megnyitott4köszöntötte a megjelenteket.
Megá11apította'
hogy a testii1eti
tllés.hatlírozatképes'
mivel 5 képviselőjelen van.
Javasoita,hogy a megjeleítképviselőkjegyzőkön}./ hitelesítőknekvá1asszákmeg Júász
Dávid ésGá] Tiboméképviselőket.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangú1agegyetértett,és meghozta a következő
]uiJoátat'

Csány községOnkormányzataKépYiselő-testületének
101/2014(VIII.27.)számú1
h^tározata
CslíÍyKözség onkormáÍyzatának
Képviselő-testülete
a 2014' 08.27-énmegtartottü]éséről
készült jegyzőkön1.v hite]esítőjénekmegváasztotta Juhász Dávid és Gál Tibomé
képviselőket.
Medre Isn án po|gármester:
Javasolja, hogy a megfuvóban kikü]dött napilendi pontok megtáIgya]ását {bgadja el a
képviselő-tesíilet.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangú1agegyetértett,és meghozta a következő
hatátozatát:

Csány községonkormányzata Képviselő-1estületének
I02D0Í4(YIII.21.)számúhatározata
CsrínyKözség oúormányzatrínakKépviselő-testülete2014. aug]lsztus27-i testtiletitllésének
napilendjét
a következők szerintáIlapította
meg:
1, Ilelyi Önkormányzati választásHvB-tagiainak megválasztása
2. Nemzetiségionkormányzati választások szaYazatszámláló Bizottsági Tagok
megválasztása
3. Egyebek
1. napirendi pont
MedYe István polgármesteri
Felkéridr SzabóTamáshelyettesjegyzőta napilendipontismertetésére.
dr. Szabó Tamás helyettesjegyzó:
A vlílasztlísieljárásról szóló 2013. évi )C(XVI. töNény 23. $(1) kimondja, hogy ,'A
választási bizottság hfuom tagját és 1egalább két póttagját a teleptllési öntormányzat
képviselő-testiilete
legkésőbb2014.augusztus31-én16.00órág választjameg' Személy|lkle
a helyi választásiirodavezetője teszindítván)t.
A Hell Válasnási Bizottságtagjairaaz a1ábbiszemélyeket
javasolom:
Zölei SándolGyöIg}né
Csány,Baltók Bélautca2.
SzabóJózsefné
Csát). Rákjrzi jt ' -,.
Vereb László
Csány,Monostofiút48' sz. alatti]akosokat
javasolom:
Póttagoknak
Nagy János
Csány,Dózsa GyöIgy út20'
és
Toma EsáeI
Csány,BudaiNagy Ántal út5/a.sz. alattilakosokat.
Medve István polgármester:
Javasoljqhogy az előterjesztésben
foglaltakata képviselő.testlllet
fogadjael.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetédett, és meghoáa a következő
hatfuozatát:

Csány községOnkormányzataKépviselő.testiiletének
|03/2014 (vIII'?1.) számi! hatá!Íozat^
csány Község onkomrínyzatának
Képviselő-testülete
a hivataljegyzőjének
előterjesztésében
szelep]őszemélyeket
vá1asájameg a Helyi VálasztásiBizottságtagjaiéspóttagjaiként:
Zölei sá,ndol GyöIg}'rré
Cslíny,BaÍ[ókBélautca2.
Szabó Józsefné
csany' Rikóczi út25'
vereb László
cslíny,Monostoliút48. sz' a1attilakosokat
Póttagokként:
Nagy János
Csány' Dózsa GyöIgy u' 20.
és
Toma Eszter
Csány,BudaiNagy Antal út5/a.sz. alattiiakosokat'
,

Határidő:2014.augusztus29'
Feleiős:dI' szabó Tamáshelyettesjegyző
2. napirendi pont
M€ d Ye István polgármest€ r :
Fe]kéridr. Szabó Tamás helyettesjegyzőt a napilendi pont ismeltetésére'
dr. Szabó Tamás helyettesjegyző:
A válasáási eljárásról szóló 2013' évi x]oG/T. törvény 23' $(l) kimondja,hogy,,A
nemzetiségiönkornínyzati képviselőválasztás szayazaíszámlilő bizottság háxom tagiát és
legalább két póttagját a telepiilésiönkormányzat képviselő{estületelegkésőbb2014.
augusztus3l-én 16'00órág válasája meg.Személyiikea helyi viílasáásiiÍodavezetőjetesz
indítván}t.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjaila aZ alábbi szemé]yeket
javasolom:
BaloghBelta1anKárol}né
Csány.Dó,,sacyörPy úl l2l'
KovácsnéHorváth Gyöngyi
csály, Budai Nagy Antal út15'
Bugyi Jolán
Csány,CsokonaiVitézMiháy út14.sz. alattilakosokat
Póttagoknakjavasolom:

Varga Miháy
Csány.SzövetIczetút5.
és
NagynéTóth Szilvia
cslány,Petőfi sándorút25/D' sz. alatti]akosokat.
Medve István polgármester:
Javasoua.hogy az előterjesztésben
foglaltakata képviseiő.testület
fogadjael.
A képviselő{estületa javaslattal egyhangulagegyetéltett,és meghoáa a következő
hatátozatát:
Csány községÖnkormáíyzata Kópvisető-testületének
I01D0I4 (4II.27 .) számúhatározat^
CsrányKözség Ód<ormányzatának
Képviselő.testülete
a hivataljegyzőjénekelőterjesáésében
szelep]ő személyeketváasz|ja meg a nemzetiségiönko.mányzati képvise1ővdaszlis
szayazatsz^nláIó Bizottság tagjai éspóttagjaiként:
BaloghBeÍalaíKlírolyné
csány, Dózsa György ú1i21.
KovácsnéHorváth Gytingyi
Csány,BudaiNagy Antal út15'
Bugyi Jolrán
csáíy, CsokonaivitézMihály út14' sz' alattilakosokat
VargaMiháy
Csány' szövetkezetú15.
és
NagynéTóth Szilvia
Csány,Petőfi Sándolút25,D.sz. alattilakosokat.
Határidó:2014'auguszfus29.
Felelős:dl. Szabó Tamásheiyettesjegyzo
3. napirendipont: Egyebek
Medve István polgármester:
A központi buszmegállóbarr
működő zöldségesüzlet üzlethelyiségében
elvégeztek
néhríny
javítástéskédk,hogy a szóbanforgó összegetlelakhassák'Két főbb javítástvégezteke1az
iizlethe1yiség
vízvezetékendszelében,
ezek mindösszesen t4690 Ft-ba kerültek. Mivel

hasonlóesetekbenmár kolábbanis engedélyeztiik,
hogy a bérletidíjból ajavításokköltségét
javaslom,
elengedjiik,
ez esetbensemtérjiid<
el az eddigigyakorlattól.
A képüselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
ha1arozatát].
csány községonkormá{yzat! Képviselő-testületének
105/2014$aII.27.) száÚjú!hatátozat^
csá,ny Község tn.kormrín1zalinakKépviselő.testiileteúgy határoz, hogy az onkományzat
tulajdonábanlévő,természetbeí
a 3015 csány, Gyöngyösi út3/G sz. alattlévőépületbérleti
díjábólCsubrákMónika bérlőkérelmére
javításimunkálatokjogcímén
14690Ft-otelenged'
Medve István polgármester:
szabó Tibomészeretnékibére]nia faluhlíza1eskiivői rendezvénymegtaltásacé!ából.
IsmeÍtetiSzabó TibomékéIe]Ínét.
Javasolj4 hogy a Falúázat a szokásoknakmegfelelően5'000 Ft béIletidíjéItés 10.000Ft
kaucióélt adjá& ki a kérelmezőnek.
A képviselő{estület a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghozta a következő
halfuozatat'.
Csány kiizségÖnkormányzataKépviselő-t€ s tületének
fi6/20r4 (vxl.27 .) számúhatározata
csány Község tnkonn|ínyzatának Képviselő-testiilete úgy ha1áÍoz,hogy Szabó Tibomé
kérelmezőnek2014. októbü 4. napjára eskiivői lendezvénymegtartásacéljából a Falüházat
5,000Ft béIletidíjé1t
és10.000Ft kaucióétbérbeadja.

Medv€ István polgármester:
Igénymutatkozik arra, hogy az idénis cigánybá kerüljön megÍeÍdezésre.
A bá áItalábarlaz
őszi búcsúnapjríraesik, idénazonbanaz önkomrrínyzativálasztlístis ezen a napon ta1tjuk,és
a szavazóhelyiségeketlezáxjuk. Két 1ehetőségadott: a választ,iáselőtti és a válasáás utrini
hétvége'
Kérema képviselő-testiiletet'fejtseki a véleményét
ezzel kapcsolatban'
Juhász Dávid képüselő|
Nem taÍtomszercncsésneka bá elhalasárísát,főleg ígya váaszrísok előtt'
Józsa zsolt József aIpolgármester:
szelintem intább a vílaszLásokután kerüliön megrendezésre.

Gál Tibornéképviseló:
Hol kediltekaz eddigibáok megrendezésre?
Medve István polgárm€ s ter:
A Faluházban,hiszenaz ÖregekNapközi otihonát csakjótékonyságicéloka adjukki. Most
is a FalühlázattaltanáÍ!legcélszerűbbnek.
Juhász Dávid képviselő:
Ki rcndezné
a bált?
MedYe István polgármoster:
RadicsZoltán.
dr' szabó Tamás helyettesjegyzol
A legfőbbproblémát
az jelenti,hogy a vá1asáásokmiattrengetegelőkészületet
kel| terrrriink,
fő1egegyválasztáse1őttinéhánynapban.ésegy rendezvény
megnehezíti
a muntánkat.
Medve István polgáfmester:
Javaslom,hogycsaka válasáások.utánkerüljön me€ Í endezésre
a bríl,előbb semmiképp'
A képvise1ő-testtilet
a javaslattal egyhangúlagegyetéltett,és meghoáa a kör,etkező
hatfuozaÍát|
Csány községonkormányzata Képviselő-testületónek
10T2014 N||I'21 .) számú!h'tározat^
csány Község Önkorrnányzalínak
Képviselő-testülete
úgyhatároz'hogy nem adja ki egyik
épü]etét
sem cigrínybálmegrendezése
cé]jábóla 20I4.1a.I2-é|\
taÍtandóönkonnányzati
viílasáások miatt a szavazás e1őttihétvégére
ésa szavazáshétvégére
sem.
Medve István polgármest€ r :
Felvetődőtt a gondolat, hogy szeptembel 14-énta/tsunkdinrryeszezonz.tó rcídez!ényt.Ez
részbenalapítványi,részbenönkormli:ryzati|onásból valósulna meg' A rcndezvén],Te
meghímánkJo11yésSzuzy eiőadókat,Hennaénekesnőt'
továbbáhumoristais fellépne.
Az est
végén
utcabá1t
taltanánk'A kételőadó 260'000Ft-ot.az énekesnő140'000Ft.ot,a humo sta
j0.000Fl-otker.\4ia kepvi<elo-Lesrti]er
vé]emer}el
Józsa zsolt József alpolgáImester:
véleményem
szerintíem ke1lennyiénekes.
Ráadásultúlsokatkémek'
Gál Tibornéképviselő:
Szükségvan eÚnyi énekesre,
meri az utcabá]igkj kell tölteni az időt' továbbáene van igénv'
6

Medve István polgármester:
Javasolja,hogy a fellépőkdíjanakbiáosításlfua
kiilönítsene] a képviselő-testüiet
az általános
tartalék
terhére.
A képviselő-testiileta javaslattal 3 igen, 2 taÍtózkodásmellett egyetéfiett,és meghoáa a
következő hatitozatát:
Csány községönkormányzata Képyiselő.testületén€ k
l08/2014(\TII.27.)szá,nű h^tározata
csány Község tnkormrinyzatrínak
Képviselő.testiilete
úgy hatáÍoz,hogy a 2014.o9.14-én
taltandó dí]nyeszezonziíIó rendezvényfellépőinekmunkadíjára400.000 F|ot kiilönít el az
átalános taltalékterhéIe'
MedYe István polgármester:
Az utak á]]apotlinsze.etnéntmégjavítani.A temető bejáÍatítjavaslom jrárhatóvátenni, ez kb.
nettó 1 millió Ft.ból lehetséges.
Továbbá szeretnénta Bajcsy.Zsilinszky utat, Móricz
Zsigmond és Dózsa György utakat leaszfa1tozni. Az uzÍaltozás 3000 Ft.ba kerül
négyzetméterenként.
300 m hosszarr,3m szélesenlehetneaszfaltcsikothuzni ezekbenaz
utcrikban.uta.tént mintegy nettó 3-3,5 millió Ft összegben. Mi a képviselő.test|ilet
veIeménye?
Józsa Zsolt Józs€ f alpolgármest€ r :
Nem javaslom a Bajcsy.ZsilinszlT utca ieaszfaltozását,mivel ott nem lakik annyi ember,és
nincs akkoraforgalom sem.
Juhász Dávid képvlseló: Kikát}úzha1nlintaz ÚttöIő utat'
Medve István polgármester:
Áz egy külön ügy, azt mindenképpmeg fogjuk oldani.
Józsa zsolt József alpolgármester:
A temető Ríkóczi utca felőii bejájatanagyon szúk,ki kellene szélesíteni.
Nem kell sok
a]apanyag,csak egy gÉrííésnémibeton.
MedYe István polgármester:
KitaláIunkrá valamilyenmegoldást.Most aá javasiom,hogykülönítsünkel nettó 1 millió Ftot a temető bejáratának leaszfaltozrísiára,a Dózsa GyöIgy és Móricz Zsigmond utcák
aszfaltozására nettó 7 millió Ft.ot' iiletve egyébkátyúzásoka 3 mii|ió Ft-ot az általános
taltalékterhére'

A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetátett, és meghoáa a következő
batfuozatát:
Csáuy községÖnkormányzataKépvise|ő.testületének
109/2014 M|I.27.J számúbatároz^ta
csány Község onko.mányzatának Képviselő.testtiletetIEy hatáLÍoz,
hogy a községi temető
bejárati szakaszáoak leaszfaltozrísráranettó 1 millió Ft-ot, a DóZsa GyöIgy és Móricz
Zsigrnond utcák aszfaltozásfuanettó 7 millió Ft-ot, illetve egyébkátyúzásoka 3 millió Frot
különít el az általános tartalékterhére.
Medve István polgármester:
Van mégvalakinek kérdése,
hozzrífiizniva1ója?
Mivel több kéídés,
hozzászóI^ nemhangzol1el' az üIést14:49-kollezlfuta'
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