JEGYZOKONYV
CSÁNY KÖZSÉGoN'KoRMÁNYZATA KÉPuSELŐ-TESTÜT,ETÉNEK
2014.június25-énmegtartott
rendesü]éséről

Ezen jegyzőkönyv az alábbi rendeleíeklet éshatározatokat tartl|mazza:
Rendelet:

Hatírozat:

77/20|4QI.25.) I egyzőkönyv hitelesítőkmegválasztása
78/2014gI.z5.) A testiiletiülésnapirendipontjainakelfogadása
79/20|4 (yI.25.) A Hatvani Rendőrkapitrínyság Csríny kcizség közbiáonság
helyzetérőlszóló beszrímolóelfogadása
80/2014(!.I.25.)A Polgárőrség
évesmunkájárólszóló beszámolóelfogadása
81|2014(7.25.) A mezőőrségévesmunkájárólszóló beszámolóelfogadása
82/2074.(\1.z5.) A Csanyért,a FaluközösségértAlapítványévesbeszámcrlójának
e1fogadása
83/2014 (!.I.25.) A Csrínyiak Csanyért Együtt FaluszépítőEgyesület éves
munkájáró1szóló beszrímolóelíogadása
84/z0t4 NT.25') A Csányi Dinnye-ésZöldség1ermelő
Védegyletévesmunkájáról
szóló beszámolóelíogadása
s5/20r4 0.I.25.)A Napközi otthonosovoda évesbeszámolójánakelfogadása
8612014N125.) A Polgrírmesteri
Hivatalévesbeszámolójanakelfogadása
8712014NI'25.) A I471 hrsz'-űngatlanmegvásárlása

Csány' 2014'június25.
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MEGHIVO
A 2011.éviCL)oo(D(. töNény 156's (2) a) bekezdésében
biaosítottjogköIömbena csány
kózségi tnkormlínyzati Képvis€lő.testiilet iendes tilését
2014.június25-én(szerdán)14.00órára
összehívom
Az üléshelye: Polgárrneste Hivatal Szent László terem(Csány, Kossuth út2.)
Kérem,hogy az üésenszíveskedjen
pontosanmeg|elenni.

N4pAeld:
1. TájékoÍ'aiócsány község kiJzbiztonságánakhelyzetéIől,a Polgfuő$ég és a körzeti
megbízott,valamint a mezőőrök tevékenységéről'
E|óadó:Micsló Tiborpolgárörség
rezetóje
vígh Istvánl.tzls körzeti megbízott
Mezőőrök
2. civil szervezetekbeszrimolója
3. Beszrímotó
a NapköZi otthoÍtos
iaoda 201]/2014'talevi tevékenysegeiról,
eredményeiről
Elóadó: Bohács Ágnes óvodavezetó
4. Tájékoztatóa PolgármesteriHivatal munkájráról
jegyző
Előadó: dI. szabó Tam|ás
5. Egyebek

Csáuy'2014.június23.
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2014.június25-én'14'00órai
Készült:csány községÖnkományzataKépviselő-testiiletének
kezdettelmegtartottrendkíl.tilitesíileti iiléséről.
Helyszín:A csánl Polg|írmesteIiHivatal szent László terme (csány, Kossuth Lajos út2.)
Jeleü vannak: Medve István polgámestel Józsa Zsolt József alpolgármester,Medve Eva'
Gá Tiboméképviselők.(4 fő)
Tanácskozási joggal rneg|elent: dr. Szabó Tamás helyettes jegyző, Bangó Ltásáóné
gi önkormányzati e]nök
nemzetisé
Jeg}zókön}n\ ezető:Dát id Gábor
Szabó Malgit, dr. Ködmö.I Leven1eGeÍgely'Juhász Dávid képviselőkigazoltanvarmaktávol.
Medve István polgármester:
Aképviselő.testiiletii1ését
megnÉott4 köszöntötte a megjelenteket.
Megá]lapított4hogy a testiileti iilés.hatfuozatképes,
mivel 4 képüselő jelen van'
Javasolt4 hogy a megielentképviselőkj eg}zóköíyv hitelesítőknekválasszrik meg Józsa Zsolt
József alpolgfumestet ésGál Tiboméképviselőt.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéItett,és m€ghozta a következő
batéLtozatáti
Csány községtnkormányzata Képviselő-testÍiletének
11/20|4 (|.25.) szá,múhatározata
iitéséről
csány Község tnkormrányzatánakKépviselő-testilletea 2014. 06.25-éÍrnegtaÍtott
késziiltjegyzőkónw hitelesítőjénekmegváasztotta Józsa Zsolt József alpolg&mestelt ésGá
Tiboméképviselőt.
MedveIsnán polgármester:
Javasolja" hogy a meghívóban kikiildött napirendi pontok megt!áÍgyalásátfogadja el a
ÁsPv

'lEtU-tqnlu]9l.

A képvise1ő-testiileta javaslattal egyhangúlag egyetéített,és meghozta a következő
hatátozatát..

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
78D0I4 N|.25.) számí hatírozata
Csrány Község tnkormrínyzatárrakKépviselő.testiilete2014' június 25.i testiileti ülésének
napirendjéta kiivetkezők szerint állapítottameg:
1. Tájékoztató csány község k6zbiztonságáIak he|yzetéÍő|,
a Polgárőrség és a
körzeti megbízott'valamint a mezőőrök tevékenységéről'
Előadól Micskó Tibor polgárórségvezetője
vígh IstváB rt-zls körzeti m€gbízott
Mezőórök
2. civil szefvezetekbeszámolója
3. Beszámoló a Napközi Otthonos óvoda z0l.3?ol4. tanévi t€ v ékenységeiról,
eredményeiról
Elóadó: Bohács Ágn€ s óYodavezető
4' Tájékoztatóa PolgármesteriIlivatal munkájáról
E|óadó: dr. Szabó Tamás je$''zó
5. Eryebek
1 napirendi pont
Medve István polgármester:
Felkéri KIebán György őmagyot a cs.íny község közbiztonság.ínak helyzetéről szóló
beszámoló megtartásrára.
Krebán Györry őrnasl:
Ismeltetia beszámolólésáeteit,melyjelenjegyzőkön}.vme1lékletét
képezi.
Medve István polgármester:
Az a szóbeszédjar]-a'hogy Csrínyonis fol}nak kábítószer.ügyletek'blírtettenérésmeg nem
történt' An.a szerctnénkkémi a rendőrséget,hogy a jövőben ene a problémárais talájunk
valaÍnilyenmegoldást.
Krebán Györgr őrnary:
Ha bármilyen információ merülne fel az ügyben, a RendőrkapitrányságBijnügyi osztálya
megfeleLőintézkedéseket
fog tenni.

Medve István polgármester:
Megköszöni a beszámolót ésa rcndő|ségmw <ájáL Reméli' hogy a bÍnüg)'l statisz|ika a
következő évbensem fog romlani és a számadatok a valós szímot tiihöZik. Mivel több
kéIdés,
hozzászólás Ílemhangzottel, kéria képüselő.testiiletet.hogy a beszámolót fogadja el.
A képüselő'tesf.ilet a javaslatial egyhangúlag egyetátett és meghozta a következő
hatÁtozatat:
Csány község Önkormán1zata Képviselő-testü|etének
79D014 (w25.\ számúhatórozata
Csány Község tnkormrínyzatínak Képviselő.testülete úgy dö[t, hogy a Hatvani
RendőrkapitányságCsány község közbiztoNágának helyzetéIőlszóló beszímolóját elfogadja.
Medve István polgármerteri
Felkéri Micskó Tibor polgliÍőr parancsnokota PolgárőNég évesmunkájáról szóló beszrímoló
megtartására.
Micskó Tibor polgárőr plrancsnok:
lsmerteti a beszámoló lészleteit,amelyjelenjegyzőkön1v mellékletét
képezi.
Medve István polgármester:
Megköszöni a beszámolót ésa polgrárőrség
munkáját. Reméli,hogy a polgrárőrségelöregedő
tagjait sikefiil fiata1 személyi ríllomrínnyalfeltölteni. Mivel több kérdés'hozzászólás nem
hangzottel, kéria kepviselő-testtiletet,hogy a beszímolót fogadjael.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúag egyetértett,és meghozta a következő
ha|éLÍozatát|
Csány község tnkormányzata Képviseló-testületén€k
80/2014M.25.) szánú batároza|a
Csány Község tnkományzat|ának Képviselő-testiileteúgy döItt. hogy a PolgIírórségéves
muakájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Medve Istvál polgármester:
FelkériPetik Zoltán mezőőrt a MezőőIségévesmunkájfuól szóló beszímoló megtaÍásáIa'
Petik zoltán mezóőr:
Ismeltetia beszámolórészleteit,
képezi.A mezőőNég
ame1yjelen jegyzőkönp mellékletét
megalakulása óta csökkentek a teménylopások, a kültéri illegális szemé1lerakásokés az
3

illegális fakivágások. A rendőrséggelés polgrírőrséggeljó a kapcsolat, közös járőIözések
töItén1ek.
dr' Szabó Tamás helyettesjeg.zó:
A fakivágások engedéiyezésénél
új lendszert vezettiink be: a kérelmezőtól eikédiik a teÍiiiet
nrlajdonjogrinakigazolását ésegy térképszelvéíÍ,
amelyenbe lehetjelölni, hol töIténik majd
a fakivágrás.Ugyanak&orLájékoztatjuka mezőőröket a fakiváglástényérőléshelyszínéröl.Így
elkeriilhetőka visszaélések.
Medve Évaképviselő:
Megköszöni a mezőőrségmukáját ésmegállapítj4 hogy a szervezet elértecélját,hiszen
csökkentek az eddigjellemző illegális tevékenységek'

nem
il:ff'.lT: í:J:ilT:T!l,u.""oo.ot..-lntoi;át.
Mivelkérdés,
hozzászóllás
halgzott
el' kéria képviselő-testületet,
hogy a beszimolót fogadja el'
A képviselő.tes|rilet a javaslattal egyhaDgulag egygtéItett,és meghozta a következő
hatÁtozatát:
Csány község Önkormányzata Képviseló-t€stületének
8lD0I4 (1,25,) számúhatározata
Csríny Község tnkomlányzatlának Képüselő.testii1eteúgy dönt, hogy a Mezőőrség éves
munkájáró1szóló beszámolóját elfogadja.
2. napirendi pont
Medve István polgármester:
Felkéri Kovácsné Tóth Dórát. a cslányért' a Falúözösségért Alapítvány kuratódumának
elnökét, hogy az Alapítvány évesbeszrímolójáttartsameg'
KovácsnéTóth Dóra kuntóriumi elnök:
IsmeÍteti az Alapítvány beszámolójának lészleteit, amely jelen jegyzőkön}"v mellékletét
képezí.
Medve Évaképviselól
Megköszöni Kovácsné Tóth Dóra kuatóriumi elnöknek és a L:ulatóriumi tagoknak az
áldozatos ésha1ékonymunkát. Gratulá az eddig elértsikerekhez ésa továbbiakban is sok
sik€rt kív|ínaz AlaDítvánwak'

Medve István polgármest€r|
Megköszöni a beszámolót. Kéri a képviselő-testiiletet,hogy a beszrímolótfogadja el.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangilag egyetéÍtctt,és meghozta a következő
hatiúozatáÍ|
CsrínykózségÖnkormányzata Képviselő.testületének
82n0|4 (\1,25,) 3zőLaúhatározata
csány Község tnkormrá:ryzaíának Képviselő-testiiiete úgy dönt, hogy a csány&t, a
FaluközösségértAlapítvrányévesmukájráról szóló beszámolóját elfogadja.
Medve István polgármester:
Felkéd Bitaróczkiné Czudarhelyi zsuzsamát' a Csrányiak csányéIt EgÉtt Faluszépítő
Egyesiilet e]nökét hogy az egyesiiletévesbeszrímolójáttartsameg.
Bitaróczkiné Czudarhe|yi Zsuzsannr elnök:
Ismertetia beszínoló részleteit,melyjelelrjegyzőkön}.v mellékletét
képezi.
Medve úvaképviselő:
Megköszöni a FaluszépítőEgyesiilet eddigi munkáját éskéri,hogy ajövőben is fol}tassák a
faluszepítést.
Medve István po|gármester:
Megköszöni a beszámolót és az Egyesiilet munkáját. Fontos[ak lartja az Egyesiilet
tevékenységét'
hiszen az ádozatos munkának köszönhetően a falu lá1kép€ sokkal szebb lett'
Mivel több ké|dés'hozzászóIás nem hangzott el, kéri a képvise1ő-tes|ri1etet'
hogy a
beszrámolót
fogadjael.
A képüselő'testiilet a javaslattal egyhangűag egyet&tett, és meghozta a következő
hatáúo.zAtát|
Csány község tnkor.máryzata KépYiseló-testü|etének
832014 MI'25.) számí határozata
Csr{nyKözség tnkormrínyzatrínakKépviselő-testiileteúgy dönt, hogy a csányiak csányéÍt
EgÉtt FaluszepítőEgyesület évesmunkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Medve István polgármester:
Felkéri Gá Tibomét,mint a csányi Diruye.és Zöldségtermelő védegylet elnökét, hogy a
védegyletévesbeszrímolójáttartsameg.

Gá| Tiborné elnö|c
Ismertetia beszámoló lészleteit,mely j elen jegyzőkön}-v mellékletét
kepezi'
Medve Évaképviselő:
Megköszöni a Védegyletmunkáját ésa további muatához kítart'ástésjó egészséget
kíváÍI.
Medve Irtváu polgármester:
Megkószöni a beszámolót. Fontosnak taÍtjaa védegyletműködését,hiszen több prályazatotis
sikerÍiltnyemiiik ésa védegyletenkercsztiil több zöldségtermelőis biáos felvevőpiacot talált
az egyk r,€]gy élelmiszerlríncnríl.
Mivel több kérdés'hozzliszólás nem hangzott el, kéri a
képviselő-testiiletet,
hogy a beszámolót fogadjael.
A képviseló.tes|rilet a javaslattal egyhaogulag egyetéÍtett,és meghoáa a következő
hA|áúozatát|
Csány község tnkormányzata Képviseló-testiiletének
8412014NI.25.) számúhatározata
Csáay Község tnkormrínyzatánakKepüselő-testÍileteúgy dönt' hogy a Csárryi Dinrrye.és
ZöldségtermeióVédegyletévesmunkájáÍól szóló beszámolóját elfogadja.
3.napirendipont:
Medve István polgármester:
Felkéri Bohács Ágnes óvodavezetót, hogy a Napközi Otthonos óvoda évesbeszámolóját
ülltsa mee.
Bohács Agnes óvodavezető:
Ismerteti a Napközi otthonos óvoda beszrímolójrárrak
részleteit,mely jelen jegyzőkönw
mellékletét
képezi'
Gál Tibortréképviselő|
Javasolj4 hogy jöjjön létre az ivoda részérőIis egy alapíwrányvagy egyesület, hogy a
jövőben ők is pályááassanak az óvoda kfutilményeirckj avításacéljából.
Medv€ |stvánpolgárBester:
Megköszöni a beszrímolót.Mivel több kéIdés,
hozzrászólásnem hangzottel, kéri a képviselótestliletet,hogy a beszámolót fogadjael.
A kepviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghoáa a következő
hAtfuozatú:

csány község Önkormányzat. Képviselő-testületének
85/2014(VI.25.) számúLh^táLÍoz^|a
csány Kózség tnkományzatának Képviselő-tesliileteúgy dönt, hogy a Napközi otthonos
Övoda évesbeszámolóját elfogadja.
4, napirendi pont:
Medve István polgármester:
Felkéri dr' Szabó Tamrás helyettes jegjzőt a Polgírmested Hivatal munkájáról szóló
tájéko^^tóÍnegIartáf'é,ra'
dr. szabó Tatnásbe|yettesjesrzó:
]smertetía beszámoló részleteit'melyjelenjegyzőkön).v mellékletét
képezi.
Gál Tibornéképviselő:
trömét fejezi ki, hogy d!. szabó Tamás ,'hazatÁilt,, hiszen csányi sziiletésíí,
és a további
munkáhozkitaÍtástésjó egészséget
kíván.

,

M€ d Ye IstváI polgármest€ r :
Megköszöni a beszámolót és dI. szabó TarnrásmuDkáját' orömét fejeá ki, hogy dr. Szabó
Tamás személyébenegjr lelkíismeletes és pontos munkát végző szakembeÍ éÍkezetta2
tnkormányzathoz. Mivel több kéIdés,hozzászólás rcm halgzott e], kéri a képvise1ő.
testiiletet.hogy a beszámolót fogadjael.
A képviselő-testii]et a javaslattal egyhangúlag egyet&tett, és meghozta a következő
hatiúozatátI
Csány községÖnkormán}zataKépviselő-testületének
86/2014(VI.25.) számú határozata
CsrányKözség tnkorrn.ínyzatánakKépüseiő-tesflileteúgydönt, hogy a csányi Polgármesteri
Hivatal évesbeszámolóját elfogadja.
5. napirendi pont: Egrebek
M€ d ve IstváDpoIgármester:
A Monostori útontalá'lható az 14,17btsz.-Ítingatlarr.Ez egy belterüieti Íijldíngatlan,amely
Csordás Gyulá:é tulajdoíát képezi. A trÍajdonos eá a fiildingatla,nt kínálja eladásra
Javaslom,hogy a szóbaÍlforgó inga ant 50.000Ft-ét vásfuoljuk meg'
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetátett, és meghozta a következő
hataÍozatát..

Csány község Önkornán}zata Képvise|ő.testiiletének
87120|4N|25.\ számí határozrta
Csárry Község tnkormrínyzatrínakKépviselő.testÍileteúgy dö(It, hogy az 147| hrsz.Ít,
temészetbena Monostori útontaliílható, csordás G}dáné tulajdonát képező ftjldingatla,nt
50'000 Ft.ét megvásárolja" FdhalaJmazza Medve István polglírmesteÍtaz adásvételi
szerződésa|áítására.
Medve István polgármester:
Felkéridr Szabó Tamríshelyettesjegyzőt a lejrárthatíridejűhatrározatokismertetéséIe'
dr. szabó Tamás helyettesjeryzó:
Ismerletia lejáÍthatáÍidejíí
határozatokrólszóló beszrámolórésáeteit.
A képviselő-testiiletaz elhangzottakattudomlásulveszi.
Medve István polgármester:
Van mégvalakinek kérdése'hozzéÉíznvaJója?
Miveltöbb kérdés,
hozz^zóIársÍlembar\gzottel, az ülést15:12-korlezárta"
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