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Napirend:
1' Az önkormányzat2014.éviköltségvetéséól
szó1ó 1/2014'(I.19) önkonnrínyzati
lendelet
módosításríról
Előadó: Medve István polgiánnester
2' HatraÍ|ésTérségeHulladékgazdákodási ésKömyezetvédel1i NonproÍit Közhasznú KÍ.
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6. Egyebek
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Készült:csány község tnkományzata Képüseiő.testiiletének
2014' december17-én,16'00
óÍaikezdettelmegtaltottIendestestiileti üléséről.
Helyszín:A cslínyi Polgáf,mestedHivatal szent László terme (csány' Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: Medve Istvrínpolgármeste!Gái Tibome alpolgármester'ovári Lászlóné,
Medve Év4 KovácsnéTóth Dór4 szabó Malgit, MIákZsolt képviselők.(7 fő)
jegyző
Tanácskozásijoggal megielent:dÍ'Szabó Tamáshelyettes
Jegyzőkön}n.r'ezető: Dávid Gábor
Medve István polgármester:
Aképviselő{estiilet ülésétmegíyitotta'köszöntötte a megjelenteket'
Megállapította,hogy a testiileti iiléshat]írozatképes'
mivel 7 képviselőjelen van'
Javasolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön}Y hitelesítőknekválasszák meg Mák Zsolt
ésKovácsnéTóth Dóra képviselőket.
A képviselőtestület a javaslattal egyhaígúlag egyetéÍtett,és meghoáa a következő
haÍá|ozatát|
CSáuy kőzségÖnkoi-iná4|iaÍá Képiiseff:tesfü|étének
|57/20l4(xll'1?.) számúbatározata
Csány Község tDkormlinyzatánakKépviselő-testiilete
a2014. 12:.17.én
megtartottüléséről
készült jegyzőkön}.r' hitelesítőjénekmegv.ílasztottaMák Zsolt és Kovácsné Tóth DóIa
képvise1őket.
Hatíridő: azonnal
Felelós|\4edVeTsnán polgármester
\,IedveIsrvádpolgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban kikiildött napiÍendi pontok megtárgyalrásátfogadja el a
képviselő-testület.

A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéItett,és meghozta a következő
hatáúozatáIi

Csány községtnkormányzata Képviselő-testületének
15812014(xIl.17 .\ számúhatározata
cslííy Község tntormányza1ínak Képviselő.testiilete2014. december17-i testiileti iilésének
napilendjéta következők szelint állapítottameg:
szóló 1/2014.(II.19)önkormányzati
1. Áz .inkormányzat2014.éviköltségvetéséről
rendeletmódosításáról
Elóadó: Medv€ István polgármester
2. HltYan és TérségelIulladékgazdálkodási és Köríy€ z etvédelmi
Közhasznú Kft. felüslelőbizottsági tag lemondása

Nonprofit

3. HatYan és TérségeHulladékgazdálkodási és Környezetvédelni Nonprofit
Közhasznú Kft. társasági szerződésmódosítása
4. zas'ryaság vidékfejlesztésiKözhasznú Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme
5. Elóterjesztésa képviselőtestiilet2015.évimunkatervére
Előadó: Medve István polgármester
_,

-6._.Egypbek

Határidő: azonnal
Felelős: Medve Istvánpolgifumestel
1. napirendi pont
Medve István polgármester:
2014. éü költségyetésáől szóló
Feikério1áÍnéGál Erika pénzügyielőadót az ónkoÍmányzaÍ
ismeltetéséIe'
1/2014(II' 19.)öúormlányzatirendeletmódosítrásríról
szóló beszrímoló
o|áhnéGál Erika péozügyielőadó:
képezi'
Ismeiteda lendeletmódosítiás
tervezetét,
melyjelenjegyzőkön1vmellékletét
Medve István polgármester:
Felkéri Medve Évát, mint a Pénzügyi Bizottság veze1őjét,foglaljon állást a beszrámolóvaL
kapcsolatban.

Medve Évaképviselő:
olábné Gál Erika pénzügyi előadó beszámolóját a Pénzügyi Bizottság megtfugyaltaés a
javasolja.
elfogadásra
képviselő-testilletnek
Medve István polgármester:
hogy az önkomrányzat2014.éviköltségvetéséól
Megköszöni a beszánolót.Kéfia testiiletet,
fogadjael.
(7l.i9.) önkormrínyzati
rendeletmódosításárólszóló teNezetét
szóIó 1/201'4
7 igeí szavazattalelfogadtaa javaslatotésmeghoztaa 9/2014(XII.17.)
A képviselő-testület
számú rendeletétAz i'nkormányzat 2014. évi költsógvetésérőlszóló |'/2014.(II.I9)
képezi.
önkormányzati rerrd€ l et módosításáról,melyjelenjegyzőkön1.vme1lék1etét
2. napirendi pont
MedYe István polgármester:
A Hatvan ésTéIségeHulladékgazdálkodásiésKömyezetvédeLni Nonprofit Közhasznú Kft.
2014.jrrnirrs1. napjátólkezdődő hatáIlyal20l,7.május 31' napjáigtartó
társaságitaggyűlése
Petőfi sándol
hatrírozottidőtaltaÍnmmegválasztottaZsrímboki Sándol 5126 Jászfényszarr-r,
utca 9. sziím alatti lakost a társaság felügyelőbizottságitagjává' Zsámboki sándor
Felügyelőbizottsági tag a tiíÍsaságüg}.vezetője ÉszérebeÍÉjtotta felügyelő tisztségől
a1apjána
töfiénő lemondó nyilatkozatát.A társaságtagjaival lefoiÍatott előzetes egyeztetések
VrírostnkormrínyzataSríndorSándor5126
fe1ügyelőbizottsági
tagi tisáségreJászfényszaru
Jászfényszaru'Honvédutca 25' szám alatti lakostjavasolja. Kérema testiilet lélhatalmazását,
a j elöLtet.
támogathassam
hogy a kóvetkezőtaggÉlésen
a javaslattal egyhangulag egyetértett,és rneg}roaa a következő
A képviselő-testület
hatáÍozatáÍ:
Csány kiizségÖnkormányzataKópYiseló-testiiletének
159/2014(XII.17.)számúhatározata
HuLladékgazdálkodásiés
csány onlrormányzat Képviselő-testiilete'mint a Hatvan ésTérsége
KöríyezetvédelmiNonprofit Köáasznú KoÍlátoltFelelősségűTrírsaság(cg'száma:10-0930oo Hatvan,Kossuthtér2.) tagjaakkénthatiíroz,hogy a tásaság soron
033600,széklrely:
Petőfi
támogatjaelfogadjaZsrímbokiSándor 5126 Jászfényszaru,
következő taggÉlésén
sándol utca 9. szím alatti lakos felügyeLőbizottságitag tisaségről való lemondásátésigennel
szavaz Sándor Srindor 5126 Jászfényszaru'Honvéd utca 25. szám alatti ]akos
felügyeiőbizottsági taggá tőÍténőmegválasztásám a 1iársaságe tfugyban taÍtandótaggyríIése
napjától 2017' május 31. napjáig ta.tó hatfuozott időtaÍtamÉa}.]rént'hogy a
nélküllátja el.
ellenszolgátatrís
tagtisztségét
ingyeíesen,
fe1ügyelőbizottsági
csány Község Önkom|ínyzata felhatalmazza csány KöZség polgámestelét' hogy a solon
Csliíy Község Óntormányzata tagot képviselje,helyette ésnevében
következő taggyúlésen
tagsági jogokat cslíny Község onkormányzatajelen képviselő.testületihatáÍozatában
foglaltaknakmegfelelőeng'vakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyí,ilésen
Felelős:csány Község polgármestele
3. napirendi pont
Medve István polgármester:
Az előző napirendi pontban táryyalt változtatásokat a Társasági szerződésbenis Íögzíteni
fogadjael.
kell. Javaslom.hogyaz ezze|kapcsolatoshatárczatijavaslatota képviselő{estiiiet
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetértelt, és meghoáa a következő
hatfuozatát:
Csány községÖnkormáuyzataKépviseló.testületének
160/2014íXII.17.)számúhatározata
CslíÍy Község tnkomrányzat Képvise1ő-test|11ete,mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodrisi és Környezetvédelmi Nonprofit Köáasznú Korlátolt Felelősségú
Trtsaság (cg.szríma:
10'09.033600'szék}rely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja akként
hatfuoz, hogy a talsaság sorcn következő taggÉiésénigeIrnel szavaz Hatvan és TéIsége
Hulladékgazdálkodási és Kömyezetvédelmi Nonprofit KözhaszLú Kol1átolt Felelősségú
TáÍsaságtfusasági szerződésmódosítiíslí.óljelen hat{iÍozatijavaslat 1./ számúmellékletében
meghatározotttartalomma].
Csány KöZség onkormányzata fe1hataLmazza
CsrínyKözség polgármestelét,hogy a soron
következő üLésencsány Község Óntormányzata tagot képviselje'helyetteésnevébentagsági
jogokat Cslíny Község tnkorrntínyzataje1en képviselő-téstii]etihatlározatábanfoglaLtaknak
megfelelőengyakorolja.
Határidő: A társaságsoron következő taggyúlése
Fe]elős:Csány Község polgifumestele
4. napirendi pont
Medve István polgármester:
Az önkorm.inyzat tagja a Zag}.vaságvidékfejlesáésiKözhasznú Eg'yesiiletnek'Az Egyesület
a miiködésre felhasznált pénzeszközeit az MVH{óI utófinanszíIozáskeretébenkapja meg. A
2014' III-W' negyedévimár elköltött pénzeszközei MvH-tól való meg&kezéseviÍhatóaÍI
2015. március hónapban fog realizrálódni.A hitelkeÍet feltöltése a még meglévő
pénzeszközeiket leköti, így likviditási problémájukjelentkezik, me1y veszélyeáeti
működésiiket.
Fentiek miatt az egyesü1etvárható pénzforrIásaiaz utolsó negyedévbenmáI nem é.keznek
meg' ezértszeletnének
tagi kölcsön címénaz önkomiányzattól lakosságszámarányosan

212.000 Ftot kémi. Javaslom' trámogassukaz egyesületetezzel az összeggel, meIt az
egyesület tagjakéntsok pályázati lehetőségetfudunk kihasználni, és szeletnénk,ha ez a
jövőben is ígymaradna.
A képviselő{estület a javaslattal egyhangúlag egyetéített,és meghoáa a következő
hatá,rozatát|
Csány községönkormányzata Képviseló.testiiletéEek
16112014 (XII,ÍI,) számúhatározata
Csány Község tnkományzala
Képviselő-testtilete Ílgy hatiÚoz, bogy Z'a2yvaság
VidékfejlesáésiKöáasznú egyesületet2!2.000 FÍ tagi kölcsönben részesítiaz általános
tartalékterhére.
Határidő:2014.december31'
Felelős: Medve Istvránpolgiirmester

5, napirendi pont
MedYe István polgármester:
Felkéridr. Szabó Tanás jegyzőt a nbpirendipont ismert€téséIe.
dr. szabó Tamás jesr'zó:
Ismelteti a képviselő-testiilet2015. évi munkatelvét,mely jelen jegyzőkön1v me1iékletét
képezi.
MedveIstváDpoIgármester:
napján tartotfuka
Arnyrt fíjznékltozzá'hogy eddig mindig mrárcius21-én,a napéjegyenlőség
hogy tartsuk meg szombatona falugyúlést,
fa1ug;.trlést,
ami idénszombatraesik' Az a kéIdés,
yaly tegynk ft M azt követő péntebe,mfucius 27-érc?
szabó Margit képviselő:
Az eddigi tapasáalataink aá mutatják, hogy sokan összekeverik a közmeghal]gatást a
falugyúléssel'
Javaslom,hogy a közmeghallgatásttartsúmeg 2015.februáI18-ána testilleti
üléstkövetően,majdmfucius21- én,szombatona falugyűIést.
Medve István polgármester:
MagaÍr is ezt a megoldásttaláom a legiobbnak.
Gál Tibornéalpolgármester:
A nyIíriidőszakban nem minden képviselőtud 16:00-koreljön.'ri a testllleti iiléseke.

Mák zsolt képYiseló|
A szerdainapnemjó, más megoldástkell keresnünk.
szabó Margit képviselő:
kapcsola1osfeladatok miatt csak délutrin4 óra után 1enaemegfelelő
Az iskola mÍjködésével
bármilyen időpont' Javaslom,hogy az éselső három hónapjábarriilésezziirrkszerdainapokon.
a nyári időszakbarr tegyiik át hétf&e az ülések időpontját, majd a téli időszakban álljunt
visszaa szerdaiiilésnapoka.
Medve István polgármester:
Ez jó megoldás,évközben mégtudlrnk módosílani a munkaterven,ha megkezdődneka nyári
munkák. Javaslom, hogy a 2015. évi munkatervet a fenti módosításolital fogadja el a
képviselő-testiilet.
A képviselő-testtilet a javaslattal egyhangllag egyetétett, és meghozta a következő
haté,rozatát.
Csány községtnkormányzata Képviseló-t€ s tíiletének
162D014 (xI|'11.) számúhatározata
CsrányKözség onkormrínyzataKélviselő-testii1ete2015. évimlÚkatervéta következőképpen
állapítjameg:
üléseiíek
csánY k.izségkéDYiselő-testiilete
2015'éYimunkaterve
20l5.január28.(szerda)ló óra
1. 20l5. évimunkateNelfogadása
polgfumestel
Előadó: Medve Istvrín
2. Egyebek
2015.február 18.(szerda)16 óra
1.Jelentes
atokregÍehajlásfuól
a ,ejanhalárideiü
határou
jegyző
Előadó:dr.Szabó Tamáshelyet|es
elfogadlásfua
2. Javaslata 2015.éviköltségvetés
Előadó: Medve István polgfumestel
3. Egyebek

Közmeghallgatás 17 órától a PolgármesteriHivatal SzeutLászló termében

2015.március 25. (szerda)16 óra
1. Jelentésa lejárt hatlíridejú
hatáIozatokvégrehajtásríról
jegyzci
tIöadó:dr. Szabó TamásheIyenes
2. Javaslat a 20|4. évi IV' negyedéveselői.ányzat-módosításta és a 20|4. évi
köliségvetési
rendelelmódosítására
Előadó: Medve IstvlínpolgáÍÍnester
PénzügyiBizottság
3. Egyebek
2015.március 21. (szombat)
Faluryűlés18 órától a T.aluházban
polgámestelbeszámolójaa 2014'évbenvégzett
1' Medve Istvrín
murrkríróJ
2. Lakosságikérdések,
észfevéteIek
, hozzászó|ások
2015.április 29. (szerda)16 óra
1. Jeleütésa lejárt haiáridejúhatíoza1okvégrehajtásáról
Előadó:dr Szabó Tamás heiyettesjegyző
2.Beszrímolóaz tnkormimyzat 2014' éviköltségvetésének
végrehajtásáról(belső ellenőri
jelentés)javasiat a ziíÍsz.ímadási
rendeletelfogadásrára
Előadó: Medve István polgármestel
Pénziiowi Rizotl<Áo

helyzetéről
3' Tájékoztatóa kintlévőségekbehajLisrínak
jegyző
Előadó: dr' SzabóTamás
4. Egyebek
2015.május 27. (szerda)16 óra
1. Jelentésa lejfut hat!íridejíi
hatfuozatokvé$ehajtásá!ól
Ilőadó:dr S7abóTamáshel1enesjeg1uci

2. Beszámolóa gyermekjóléti
feladatokellátásáról2013.évben.
ésgyemekvédelmi
Előadó: dr' SzabóTamásjegyző
Rácz Jrínosné
családsegíto
3. Besziámolóa szociálisétkeáeté$ől
ésa házi gondozásról
Előadó: MolnáméPádrírHajnalka
4. Egyebek
2015.június24' (szerda)16 óra
1.Jelentés
a lej.írthatáíidgjú
hatáÍozatok
végrehajtásáról
L |öadó:dI.S,/abóTanás hel)enesjeg)zó
2. Tájékoztató Csrínyközség közbiáonságának helyzetéről,a Polgáőrség ésa ktjrzeti
megbízott,valaÍni t a mezőőIök tevékenységéIől.
Előadó: Micskó Tibor polgárőrség
vezetője
vígh István rtzls köIzeti megbízott
Mezőőrök
3' Civil szervezetek
beszámoiója
Előadó: civii szervezetek
vezetői
4' Beszrámoló a Napközi otthonos Ővoda
eredményeirő1
tIoaoo:ÚonacsAgnesovooavezeto

2014/2015. tarrévi tevékenységeiről,

5. Tájékoztatóa PolgfumesteriHivatal munkájáról
Előadó: dr. szabó Tamásjegyző
6. Egyebek
2015.szeptember9. (szerda)16 óra
1' Jelentésa lejfut határidejűhatfuozatokvégehajtásáÍól
jegyző
E1őadó:dI'SzabóTaÍnáshelyettes
2. Javaslata 2015.éviI. felévesköltségvetési
előilányzat-módosításra
Előadó l Medve István polgármestel
Pénziígyi
Bizottság
végrehajtásáról
3' Beszámolóaz tnkomlínyzat2015.1'1é]év
költségvetéséÍek
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Előadó: Medve IstváI polgfumestel
PénzügyiBizottság
4' Tájékoztatócsány község egészségügyi
helyzet&ől
Előadó: dr' Szabó Mónika lrríziowos
ü Varga Zsuzsannafogorvos
Tassy Mária Aaaa védőnő
5. Javaslat2015'évibelső ellenőzésütemteNáe
Előadó: dr.Szabó Tamásjegyző
6. Egyebek
2015,december16. (szerda)16 óra
1' Jelentésa lejfut hatííridejűhatározatokvégrebajtásfuól
tlöadó: dr'Szabó |amáshe|)ertesje$7ó
2 Javaslata 2015.költségv€ t ésIII. negyedéves
sajáthatáskörűelőinínyzat-módosításru
Előadó: Medve ]stvánpoigá.mestel
olábné Gál Erika pérziigyi iigyintéző
5' Előterjesáésa képüselőtestiilet2016.évimunkatervére
Előadó: Medve István polgáÍnestel
4' Javaslat az önkormányzat kezelésébenlévő ingatlaÍlok2016' évi bérleti díjrfuaka
rnegá|'apiÉsára
Előadó: Medve István polgármestel
5. Egyebek
Határidő: azonnal ésfolyarnatos
Felelős:Medve IstvánpolgríÍnester
dr. szabó Tamásjegyző
6. napirendi pont: Egyebek
Medve István polgármesteri
Hulladékgazdálkodásiközszolgátatási szelződéstkell ktjtniint a 20 15' él.re,mivel a meglévő
szerződés 2014. decernber 31-én |e1at. Ezt a szeződést a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdákodási és Kömyezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kollátolt Felelősségú
T.{rsasággaikeu megkötniink újabb egy éwe. A hulladékszállításjövőre át fog ala|.ulrri
Csányon:újhu]]adékszílító
au1ókjámak majd.ésmé.éses
szisztéma
sze nt történikmajd a

szám| zás. Minden hááartás kap 2-2 konténert'a lakosságot pedig tájékoztatják,hogy
melyikbe mit szabadtenni. Javaslom elfogadáslaa szelződés-teÍvezetet.
A képüselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatarozaÍát|
Csány községÖnkormányzataKépviselő.testületének
(X7|.I7.\számúhatározata
163120'l'4
csány Község tnl(ormlííyzata Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Hatvan és TéIségeHulladékgazdálkodási és
KömyezetvédelmiNonprofit Köáasznú Kolláto1t FelelősségűTársasággala 2015. évre.
Fe1hataLrrazza
Medve IstvánpolgláÍmestelta szerződésaláírásfua'
Határidő: azomal ésfolyamatos
Felelős:Medve Istvrín
DolpiÍmestel
MedYe István polgármester:
Következő tárgyalandó ügy az tíltalános iskola Észéretörténő napl hfuomszori étkezés
1ehetőségének
biztosítása.
Atadja a szót dr. Szabó Tamrásjegy2őnek.
dr. Szabó Tamás je5rző:
A törvény értelmébena telepillési önkormányzat az általa fenítaÍtottóvodtíkban és a
közi9azgatási tediieténaz állam rítal fenntartottnevelési-ol1atásiintézményben
bi^osítjd a
déli meleg Íóétkezést
éskét további étkezést.Ehhez a megfelelő tecbnikai és személyzeti
feltéteIeker
ke|| bi7tosilanunk'
Gál TibornéalpolgármesterI
Men'ryibe fog ez kerühi?
Medve István polgármester:
Le tudunk hír'nimagasabbösszegúnormatívln.Azbiztoqhogy az óvoda konyhájábamégegy
embeÍtfel kell venniink, az ő bérétaz álam fogja firrarrszírozni'Sziikség lesz továbbá a
konyhában 100 db pohán.a,12 db tácára, 2 db badellár4 teáskamákla, kosaraka, kancsóka,
valamint meg ke1l oldani az ételekelőírásoknakmegfelelő szríl1ít.ísát
is. Vrásr{rolnunkkell egy
szoftveít is, amelyÍek segítségével
összeállítható a napi étlap,valamint ka]óIiaszámítások
végezhetőkel. A fent em1ítetteszközök ktjltségemintegy 200.000 Ft, javaslom, killönítsiik el
ezt a7 összegela'l álElános lana]ekterhere'
A képviselő-testiileta javaslattal 6 igen. 1 tartózkodás mellett egyetéItett,és meghoáa a
következő hatfuozatát:

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
1'6412014(XII.I1.| számúhatározata
cslíny Község ÖnkormányzataKépviselő-testtileteúgy dönt, hogy a csányi Szent György
napi három étkezéstkívránbiáosítani. Az ebhez szijkség€s
Általiános Iskola intéznényében
eszközöket biáosítani kíváÍljaa Napközi otthonos óvoda konyhája részéreéserre a cé]ra
200.000Ft-ot killönít el az áItalfuos tartaléktelhérc.
Határidő: azonnal ésfo1yamatos:
Felelős:Medve Istvánpolgiírmestel
Medve lstván polgárm€ s teri
Meg kell szríntarria pedagógusftildet,hogy jövőIe is gazdálkodhassunt ezen a tedleten' 8,5
hel.t|ímyi
teliiletrőiva,nszó, a szántásköltsége25.000Ft&a, összesen212.500Ft. Javaslom'
taltaléktelhére.
kiilönítsiik el ezt az összeget az általifu1os
A képviselő'testiilet a javaslattal egyharrgűag egyetértett,és meghozta a következő
hatáÍozatát|
Csány községonkormányzata Képviseló-testiiletének
165l 2oI4 (X7|.I1.) számúhatározata
csliny Község Ónkormányzata Képvise1ő-testiileteúgy dönt, hogy szántási muntáatok
elvégeztetése
céljából212'500Ft.ot különít el az általánostafialékterhérc.
Határidő: azomal
Felelős: Medve Istv|ínpolgifumestel
Medve István polgármester:
irán1.
sipos Mónika adottbe kérelmeta faluhriz bérlése
Ismertetisipos Mónika kéIe]Ínét.
Javasolja,hogy az eddigi gyakorlatnakmegfeLelően5'000 Ft bérletidíj és10.000Ft kaució
ellenében
adjríkbérbea helyiséget.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangrrlag egyetéfiett, és meghoáa a következő
haÍ!ÍozatátI
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Csány községÖnkormányzataKépviselő.testiiletének
16612014(XI|.I1 ,) számúhatározata
Csány Község tnkomá.nyzata Képvise1ő'testiilete úgy dönt, hogy Sipos Mónika
cé|jából5'000Ft bérletidíjés
meglendezése
kérelmezőnek
a laluhi2at szilvesáeri tinnepség
l0'000 Ft kaució ellenében
bérbeadja.
Határidő: azorurai
polgáÍmestel
Feielős:Medve Istvrín
Medve István polgármester:
A spofiköI támogatása a legu1óbbi testiile1i ülése! fiiggőben maradt. óvríri Lászlóné
képviselővel Iésá vettiink a vezetőségiti1ésen.Kiderült, hogy a tagdíjakategyáltalrínnem
szedtékbe, ésmlÍa a focisták körében kialakult az álláspont, hogy mrírpéná kérnekazért,
hogy továbbra is nálunk focizzarrak.Ismertettiika vezetőséggelaz álláspontunkat,hogy csak
az elmaradttagdíjak beszedéseutiin tudunk dönteni a sportköí táÍnogatásáról.
A képviselő-testületaz elhangzottakattudomásu]veszi.
Medve István polgárBester!
December 20-rín 16:00 órakor a falu karácsonyfájánrílkerül megrendezésrea karácsonf
iinnepség,mel}.reminden képviselőtszeletettelvlfuunk.
A képviselő.testületaz elhangzottakatköszönettel elfogadja.
SzabóMargit képviselő:
Többen jeleztéknekem,hogy a posta nyitvata1tásiideje tul lövid, azok a dolgozók' akik késő
délutrán émek haza, miLt nem tudják elintézni befizetéseiket, ügyeiket. van az
önkomlányzatnak beleszól.ásaezekbe a dolgokba? Meg lehet oldani azt, hogy legyen egy
a heti 40 órát betaÍtva?
hosszabbnyitvatarLísiÍap,tennészetesen
Medve IstYánpolgárrnesteri
E^ a MagyarPoslána]|ogiukLezdemenyemi'
Gál TiborÍéalpolgármester:
Csány Község tnkományzata és a Heg)menet Kllrb baptistanépjólétiellátó szociális
december20-ar',22.én,23-al 24-él és29-éÍmeleg ételkiosztásátteNezi. Az
intézmény
elae a juttatá$a.
viszont nem tul nagy,az iskolából mindössze 34 fő jelezte igényét
érdekiődés
hogy kárba vesszen'Fel kell mémi,
Mivel min1egy150 adagotrcídeltiink,nem szeletnénk,
hogy az óvodás gyermekek és az idős emberek köZül ki talt igénÍ az éte|Íe'és azza| a
szánrmaltudunk majd ka]kulá]rri.
72

:]];

A képviselő-testiileta j avaslato1tudomásulveszi éselfogadja.
Medve István po|gármester.i
Van mégvalakinek kádése' hozztÍuzmvalójú
Miveltöbb keÍdés,hozzászólás nem hangzottel, megköszöni a testiilet munkáját ésaz ülést
l7 :46-korlezima.
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