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Ezen jegyzőkön;w az alábbi rende|etlek/et
éshatározatoklt tart^|mazzai
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IJatározat2

'

70/2014(.28.) J egyzőkön1v hitelesítőkmegválasztása
7|/z0t4(Y.28.)A testtiletiülésnapirendipontjainakelfogadása
72/2014N.28.) A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
szóló
beszrímolóelfogadása
73/20|4(Y,28.)A helyi szociáis alapszolgá.ltatásokTól
szóló beszámoIóelfogadása
(Petőfi S. u. 8.)
74/2014(.28.)Ingatlanbérbeadás
7s|20|4(v.28:},A,'Megújulnak
köztereink!''pályiázatilehetőségen
való Íészviiel
részesítése
76/z0t4 (v.28.) Cető Józsefrré,,CsanykÓzszo|gálatáért'kttiintetésben

Csány' 2014.május28'

C,ó r köí54 inko mónw,ón at
Pokd.meÍeÁii,
3015Csán!' KossuthLljos úl2,/ÍaÍ:37B57'001.
e-Í,,a i I: igaz gatascsahy@gmai I.corh

MEGHIVO
A 201l. évicl,x)c(D(. törvény156.$ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogköIömbeqa csátly
községi tnkományzati Képviselő.testiiletre4desiilését
20l4. május 28-án (szerdán)15.00órára
iisszehívom
Az iiléshelye:PolgármesteriHivatá Szent László terem(Csány, Kossuth út2.)
KéIem'hogy az ülésenszíveskedjenpontosaÍlmegjele'li.

N4p!rc!C:
1 . Beszámoló a CsalrídsegítőésGyermekjólétiszolgálat 2013. évitevékenységéről
2 . Besz4moló a helyi szocíáis alapszolgáltat]ísokól"
módosításától
3. A lakráséshelyiséggazdákodrísról
szóló 2012012Q(. 30) rendeletet
4. Egyebek

Csány'2014'míjus21.

Medve István s.k.
polgármester

Csó,,r hö?l'é9lnkoft,ón'utdnak
Polgórmes,érétő|
301s Csd|1!'Xossulh Lajos út2.
,,fax: 378 57-001.

e-mail: igazgatascsany@gnail. coh

MEGHIVO
A 20l1. éviclx)o(x, törvény156'$ (2) a) bekezdésében
biztosítottjogköIömben
a csiány
községi tDkorm|ínyzatiKépviselő-testiiletrendesiilését
2014.május 28-án (szerdán)15.00órára
összehívom
Az iiléshelye: PolgrímlesteriHivatal Szen1László tercm (csány, Kossuth út2')
Kérem.bogyaz iilésensziveskedjen
pontosanmegjelenni'

Naoirend:
l . Beszrímoló
a Családsegítő
ésGyeme}dólétiSzolgáat 2013'évitevékenységéről

2. Beszárnoló ahelyi szociális alapszolgáltatrísokól'
3' A lakáséshelyiséggazdálkodt{sról
módosításától
szóló 20l20t2 CxI.30) Iendeletet
4. Egyebek

Csány' 2014.május 21.

Medve István s.k'
polgármester

JEGYZóKöNYv

2014.május28-rín'15.00órai
Készült:Csány községonkományzataKépviselő{est|iletének
kezdettelmegtartottreídestestiileti Í|léséről'
Helyszín:A Csránl PolgámesteliHivatal szentLászló terme(Csány,KossuthLajosút2.)
Jelen vannak: Medve Istviín polgárÍÍester,Medve Éva, Gá Tibomé, Szabó Margit, dr
KÓdmön LeventeGergelyképviselők.(5 fő)
jegyző
Tanácskozásijoggal megjele[t:dr. szabó Tamáshelyettes
Jegyzőkön}.wezető: Dávid GáboI
Józsa Zso1tJózsef alpolgrármesterésJúász Dávid képviselőigazoltanvannak távol.
Medve István polgármester:
Aképüselő-testiilet ii1ését
megnftotta" köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította,hogy a testiileti ülés.határozatképes,
mivel 5 képviselőj91envan.
váasszák meg Gál
Javasolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkönyv hite]esítőknek
Tiboméésdr Ködmön LeventeGergelyképviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyha.rtgúlagegyetátett, és meghozta a következő
haÍéúozatátl.
csány községonkornányzata Képviseló-testületének
70D0I4 (Y.28.) számí ll.atározata
Csráay Község ÓnkormrányzatánakKépviselő-testüle1ea 20|4' 05.28-áÍr.megtaÍtottiilésérő1
késziilt jegyzőkönry hitelesítőjéíekmegválasztotta Gál Tibomé és dr. Ködmön Levente
Gergely képviselőket.
Medve István polgármester:
Javasolj4 hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását fogadja el a
képvise1ő-t9stiilet.
A képviselő-testület a javaslatta] egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
haíitozatát:

Csáuy kózséglnkormányzata Képviselő-testületéuek
71D0|4 N,28.\ szímúhatározata
csány Kózség tnkományzatának Képviselő-t€stiilete 2014. május 28.i testÍiletiijlésének
napircndjéta következők szerint állapítottameg:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a Családsegító ésGye.mekjóléti szolgálat 2013. éviteYékenységéről
Beszámoló a helyi szociális alapszolgáltátásoknól
A Petófi sándor u. 8. sz a|atti lakóingatlan bérbeadása
Egy€bek

1. napirendi poBt
Medve lstván polgármester:
szóló
FetkériR.áczJánosnécsaládsegítóta Gyemekjóléti szolgálat 2013. éútevékenységéról
beszámoló megtaúásláIa.
R.ácz Jrínosnécsalódsegítő:
szóló beszáÍnolóÉszleteit,mely
Elóadja a Gyermekjólai Szolgáat 2013. évitevékenységeíől
jelen j eg}zőkönyv meuékletét
képezi.
Medve István polgármester:
hogy a beszámolót fogadjael.
Megköszöni a beszámolót. Kéri a képvisatő.testilletet,
A képviselő'ttstlilet a javaslattal egyhangulag egyetéItett'és meghozta a követÍező
hatÍEozaté,t|
Csány közxég Önkorrnányzara Képviseló-testületének
határozata
1212014N.28,\ 9záLmú
Csány Község ÖnkormányzatránakKépüseló-testül9te így hafuoz' hogy a Gyemekjóléti
szóló beszímolót elfogadja.
szolgálat 2ol3' évitevékenységéről
kitaxtást
€ddigi munkáját ésjó egészséget,
A képviselő.testiiletmegköszöni Rícz J{ínosné
kíváúa további munkavégz€shez.
Medve István polgármest€Í:
FelkériMolnámé Pádár Hajnalka családgondozóta helyi szocilális alapszolgáltatásokrolsáló
beszímoló ismeitetés&e.
Molnártré Pádár H&jnalka családgondozó:
Előadja a helyi szociális alapszolgátatrisokól szóló beszímoló Íészletgil,amely jelen
j egyzőköqv mellékletetképezi.

Medve István polgármester:
hogy a beszámolót fogad.jael.
Megköszöni a beszámolót. K&i a képviseló-testtiletet,
A képviseló-testiilet a javaslattal egyhangulag egyet&t,ett, és meghozta a következő
hatáúozatát:
Csány község Önkormányzata KépYiseló.testületének
13n014 g,28.) szá!Úúhatározata
csány Kőzség ÖnkoÍmányzatánakKépviselő.testiileteígy búároz, hogy a helyi szociális
alapszolgáltatásolaól szóló beszámolót elfogadja'
\4edvelstváo polgárríester:
A postalakrísügyében kell dönteniink. Hlírom Jelentkezó van a 1akiá6la:Diós Ev4 sós
Malietta és FÍizeséÍiLászlóné. A posta dolgozói Fiizeséd Láslónét javasolják, mivel
ldsogítőkentnáluk dolgozik és így sokkal könnyebb vo|rra az ottani feladatok ellátása is
ez.íltal.Magam is aá javaslom, hogy FÍizesériLrászlónénakadjú ki a laklist.
A képviseló-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyat&tett, és megbozta a következő
batáÍozatát.,
Csány község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
74D014 N.28,\ szímúhatározata
Csány Község ÖnkormrinyzatrínakKépviseló-testiilete így hatáltoz, hogy a csiány, Petőfi
sándor utca 8. szám alaffi, önkormányzati tulajdonbanlévő lakást haví 8.000 F1béIletidíjért
bérbe adja. Felhatalrnazza Medve lstv!ín polgárÍnestefia bérleti szerzódés részleteinek
kidolgozására ésa szerződésalríírására'
Gál Tiboméképviselő15:58-korelhagyjaa termet.
Medve István polgármester:
3000 fő alatti településekvehetnek
volna egy páyázati lehetóségköáertiletek télkövezésére.
a pilyázatoÍ1.ALeíer HungráriaKft. ésa LAIARGE Cement Magyalolszág Kft. válalja,
Íészt
bitÍasítjaa sziikségesteÍkövet.
hogy a nyertespÉlyázóáltal m9delölt köá9I tétkövez,esébez
Ha mi nyeriink, nekilnk csak a munkaerőt és a további anyagköltségetkell biáosítanunk.
Elképzeléseinka biszhó elótti ter járófelületenek, a l.:ultúrhaz91ótti teriilet' a gyógyszert{T
melletti parkolónak használt teliilet és az önkormányzat előtti teriilet térkövezése.
Konzultátam a tervezőkkel, ők azt javasolták, hogy az önkormányzat előtti teíü1et
adjuk be a pályázatot, mive1a térkövet biáosító cégekszámríranem jó reklrítt
térkövezéséÍe
az, ha egy lepuszhrlt épiilet,vagyis a biszhó előtti teÍettérköveznékle. Javaslom, vegyÍink
Ész| ez'ena pályiuaton, hogy az önkormányzat épiil€te előtti téItakövezésétbiáosítbassú
ésaz anyag-ésmunkaköltségek finanszírozásárakiilönítstink el 500.000 Ft-ot az általrinos
tartalékterhére.

A kepviseló-tes|rilet a javaslattal egyhangúlag egyet&t,ett' és meghoáa a következő
hatÍúozatát|
Csány község Önkormányz{ta Képviselő.testiiletének
15D0l4 N.28.\ szímÚ hatá/Íozsta
cslíny Község tnkomán}zat|ínak Kepviselőt€stülete úgydönt, hogy lésztkíván venni a
Leier Hungária Kft. ésa LAFARGE cement MagyarországKft' által meghirdetett
500.000Ft-ot
,,Megúju]nakköáereink!,' telkövezés plílyázaíínésönerő biáosítrísajogcímén
a pályázati
kiilönít el az áttalánostartalékteúérc.FelhalalmazzaMedve Istvánpolgrírmestert
adminisztÍációleboDyolítísríra.
Medve IstYán polgárm€ster:
a képviseló-testtiletet,hogy megérkezetta pályáaatot nyelt suzuki sx-4 sTéiékoz|atam
de ez mrírcsak részletkérdés.
Cross terepjrttó.Még a sziikségesmatic|ázástmeg kell ejteníiít<'
A képúselő-testiiletaz elhangzottakattudomásulveszi.
Medve István polgármester:
adott
szabó Margit képviselőa Csányi Szent GyöIgy Általános Iskola igazgatói minőségében
bejavaslatot cető Józsefirényugdíjaspedagógusgyánántdiplomájának átadísaügyébeL
Ismefieti szabó Malgit képúselőjavaslatát.
Szabó Margit képviselő:
Az átadás az iskolai évzáró iinnepségentörténne meg 2014. június 21.én. A diploma
'
ügyintezésejól halad, továbbá javasloÍÍLhogy egy ''Csrínyközszolgráiatáért emlékplakettis
kerüUön átadá$a cetó taÍáIneni áldozatos munkájáéÍt.
Medve Istvón polgármester:
ajavaslattal éskérema képvíseló.testület€t,hogy szavazzameg az emlékplakettet.
EgyetéÍtek
A képvis€lő{estiíet a javaslattal egyhangulag €gyet&tett, és meghozta a következó
'IratiÚozatáLt|

Csány község Önkormányzrta Képviselő-testületének
16120|4N.28.\ számúhalározata
csáíy Község lnkormrínyzatinak Képüselő-testülete úgy dönt, hogy Cető Józs€fné
n1ugdíjas pedagogust érdemei és áldozatos munkája elismeréseképpen,,Csány
lészesíti.
kitÍintetésben
kt'zszo1gálatíért''
Medve István po|gármester:
Felkéridr. Szabó Tamás helyettesjegyzót a lEfut hatfuidejiíhat|átozatokisme{etésáe.

dr' Sz-abóTanás helyettesje5zó:
Ismertetia lejá* határidejiíhat.ározatokól smló beszámoló Íésáeteit.
A képviselő.te$tiletaz elhangzottakattudomásulveszi.
M€dJ€ István polgárm€ster:
van mégvalakinek k&dése,hozzrífilanivalója?
hozzászó|ás reÍiha|ryzrtt e|,az í|ést|6|22-koÍ|ezÁtt^'
Mive1 több kérdés'
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