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MEGrrÍvó
A.2011. éviCLX)C(|X' törvény 156. $ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogkfuömbeÍIa csány
községi onkormályzati Képviselő-testtiletrendkíviili iilését
2014.március 06-án (csiitörtökön) 15.ooórára
Az íiléshelye: PolgánnesteIi Hivalal szent Llásáó terem(cslíny,Kossuth út2.)
Káem" hogy az iilésensáveskedjen pontosanmegjelenni.

Nrpirend:
1' szavazatszáÍaó Bizottságfelál1ítása
2, Pélyazailehetóség
megtaÍgyalása
3. Egyebek
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JEGYZOKONYV

I\€ s ziilt: csiínyközség tnkonnányzata Képüselő-testületének
2014. március 06.án, 15.00
:-. kezdettelmeglaltottlendkíviili testületi ü]éséről.
..3]}'szín:
A csánl PolgármesteriHivatal szentLász]ó tenne(Csány,KossuthLajosút2.)
Jelen vannakl Medve IstvánpolgármestetJózsa Zsolt József alpolgfurnester,
Medve Éva'
Gi] Tibomé,SzabóMargit képviselők.(5 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: dr szabó Ta.'násjegyző, Ba'rgó Lászlóné
kisebbségi
önliormányzati elnök
. Yll7óLönywe7elö:DávidGábor
.ruhászDávid ésdr Ködmön Levente Gergely képviselőkigazoltaa vaanak tívol.
}ÍedveIstván polgármester:
'\ képviselő.testület
iilését
megnyitotta'
köszőntötte a megjelenteket'
\íegállapított4hogy a testületi üléshatározalképes,
mivel 5 képviselőjelen van'
Javasolta,
hogy a megjelentképúselők
jegyzőkön}'vhitelesítőknek
válasszákmeg Józsa Zsolt
József ésSzabóMargi1képviselőket'
{ képviselő-testiilet a javasiattal egyha,1gu1agegyetéItett,és meghozta
a következő
I\atiEozaÍát|
Csány községÖnkormán1zataKépviseló-testíil€ t ének
3.1/2014
(III.06Jszámi! határozata
csány Község od<ormrínyzatínak
Képviselő-testülete
a 2014' 03.06.rínmegtaltottüléséIőI
készült jegyzőköí}'v hitelesítőjénekmegválasáotta Józsa Zsolt József és
Szabó Margit
képViseloket'
}í€ d Ye István polgármesteri
Javasolj4 hogy a meghívóban kikiildött napirendi pontok megtrírgyalásátfogadja
el a
képviselő'testiiiet.
A képviselő.testtilet a javaslattal egyhangulag egyetér'tett,és meghozta a
kövelkező
haÍa$za|át:

Csáu1.községönkormányzata Képviselő'testületéIek
]5:01J (Iu.06.)számúhatárczata
:!::\ Község onkormányzatlínak
Képviselő-testiilete
2014.mrírcius06-i testii]etiülésének
:j:.Iendjéta következők szerintállapította
meg:
1. szaYazatszámlálóBizottságfeláIlítása
2. PáIyázati lehetőségmegtárryalása
3. Eryebek
1.napirendipont
}íedÍeIstván polgármester:
::jéri dr Szabó Tamrishelyettes
jegyzőt a napirendipo[t ismertetéséIe.
dr. Szabó Tamás helyettesjes/zó|
j' szavazatszfunláó Bizottság
tagjairaa Helyi válasáási Iroda vezetője, vagyis ajegyző tesz
-:-'aslatot.A törvény nem biáosít lehetőségeta módosításla,a Helyi választási Iroda
. ezetőjénekfeladat4 hogy lelkiisoeretesen jrír.jonel a bizottság
tagjainak kivrílaszt.ísában.
A
szr.azókölöknél is ésa póttagotná is településszintú
meghatározást
ír elő a jogszabály'A
-'-itagok mmkájrínakigénybevételére
akkol keriil sor, ha a pártok nem delegá]naklegalább 2
iit. \.agy ha a Szavazatszámláló Bizottság bármely iagja bármilyen okbói
kifolyólag nem
|udjaellátni feladatát.A bizottság5 főbóI kell, hogy á1ljon'ebből 3 tag a
képviselő.testület
ad válasáott tag, 2 fő delegált tag. Díjazásuk a jogszabálybarr leírtaknak
megfelelően
illnénik.A szavazatszámlflóbizottságoktadai|a éspóttadairaajavaslatomat
az atábbiakban
iaszemmeg:
I. Szavazókör: csán)', Matom u. 1' (IdősekK1ubja)
]. Elnök: MolnárnéPádár Ilajnalka
csány,BaÍtókBélautca 12.
]. E]nökhelyettes:
KékesiLászlóné
csány, vasútutca 43'
]'. PernyészRóberfué
Csány,Móricz Zsigmonclutca 16.

I]. Szavazókör: Csány Arany János u. 6. (ÁltalánosIskola)
.'
F'nök: Langó sáDdoroé

-: ' BudaiNagyAntal út14lA
. .:iiel}ettes: Mák zo|tán László
:gf}'. vasútút19.
P.tainéGuf'a Katalin
C!án}',Ady En&e utca 94-

m sz2Yazókör| csány' szövetkezet u. 2. (Kultüotthon)
. E]nök:GergelyÁrpádné
Csiny, Gyöngyösi út7.
:. Eloökhelyettes:Bohács
Ágnes
Cyiny,Nagy út36.
:- Simonl Anett
c!áry' Aíany JáIos utca 5'
Póttagok:
: - Kerek Attila
caiay, KossuthLajos út16.
:. Budai Istvánné
Cviny, Bartók Bélautca 8.
]. Bartók Jánosné
Csány,CsokonaiVM u. 13.
.i. Gutyás Ágnes
Csány, Nagy út36.
5.' Petik Álexadra
Cs.ány,Ady Endre utca 84.
6-:Penczi Andrea Felicia
C$íny Monostori u' 68.
Kérem a képviselő{esfiilettagiait, hogy az e]dte'esáésben fog]attak szerint a
szayazatszáÍnlálóBizottság tagjaitj előlj ékki '

}4edv€ |stváí polgárE'ester:
Ké a képviselő-testiiletet,hogy a javaslatot fogadia el.
A képviseló-tes|rilet a javaslattal egyhangulag egyeteltett, és megbozta a következő
baráIoZatát:
Csány község Onkormán}zata Képviseló-tesfiiletének
36/2014(III.06.)számúhatározata
^,
-... , *,
csáíy Község onkormányzatánakKépviselő-testiiletea hivalá jeg)zőjénekelőterjesáésében
szereplő személyeketytl'asztjafieg a szAyazatszámlálóbizottságoktagjai éspóttagjaikent.
I. szavazókör| csány, Malom u. 1. (Idősek Klubja)
1./ Elnök: Mo|nárné Pádár llajnalka
csány, BaÍtók Bélautca 12.
2'l E]nöktelyettes: Kékesi Lászlóné
csány' vasútutca 43.
3./PenyészRóbertné
csá y' Mólicz ZsigÍ|ondutca 16.

II. szavazókör: csáry Arany Járrosu. 6. (Áldátros Iskola)
,_i:..-"
-f
"--_,

1./E]nök: Langó sán.lorné
Csíny, Budai Nagy An1a1út14lA
2./ ELnökhelyettesiMák Zo|tátl Lász|ő
csány, vasútú119.
3./Patainé Guba Katalin
Csány,Ady Endre u1ca94.

m' szavazókör; csány' szövetkezet u. 2. @ulturottlron)
l./ ELnök: G€ r ee|Y ArDádné
csany.Gyöogyösi út7.

. ::'lkhe1yettes:Bohács
Ágnes
Ci{íny,Nagy út36.
-:- Simonyi Anett
csány' AÍaIy János utca 5'
Ftugok:
l-l Kerek Attila
caány, Kossuth Lajos út16.
2J But|ai Istvánné
csíny' BaÍók Bélautca 8.
3./ Bartók Jánosné
csány, csokonai v.M u. 13.
+J Gulyál Agnes
cs|ány,Nagy út36'
5-/Petik Alexailra
clány. Ady EndÍeutca84'
ó./ Penczi Ándrea Felicia
ulÍllly vonoslon u. oö.
I{aá.rrdő:.2014.mfucils 17'
Felelős: dr. Szabó Tamás helyettesjeg5zó
2. napirendi pont
}ÍedveTstÍán po|gármester|
Idénis szeret!énkdinnyefesaivált tartani, eb}rezá Nemzeti Krrlturális Alaprr.ílpáyáznrink a
szükségesösszege. A Kultunílis Fesaiválok Koilégiuma páyázati lehetöségetkimondottan
ftsáivlílok meglendezésélefuták ki. Be kell vállalni 20yo öfiészt és'a rcndezvényrek
mioimum 5 mil1ió Ft összköltségvetésíínek
kell lenrde és bevételtis kell reatizálnia. Mi
miategy 3,5 millió Ft-ra pályázlínk éskb. 1 millió Ft öryésá válalnáok' Aprogramok a lépinemzeti kultwá1 domboríta ík ki, illetve a csányi dirrnye kultuszát. Lenne lovasbemutató,
Eéptíícegyiittesek,
velük eg}'titta helyi tehetségekis fellépheb:ének.
Kiegészítőprogramkent
6zóvelseny és futballkupa keriilne megrendezéve.ZenekaÍkénta Ghymes vagy a Csí<
z€nekart kéménkfel. A nevezésidíj az igéqyeltösszeg lolo-aplusz 2?o/oÁFA, esetünkben

. :' ami sajnoselúszik'ha nem nyeriink' Javaslom,hogy a páyrázatonveg)iin} Iésá és
: ' .Jk el a sziikségesösszegeket a fesáivál megl€ndezésérc.
!- iepliselő-testiilet a javasiattal egyhaagulag egyetértett,és meghozta a következő
5áIozA1á|i

Csíay község Önkormán;zata Képviselő.testületének
57I2Ilt4 (Ill.06.) számúhatározata
csfuy Község ontornányzat|ínak Képviselő-testtilete Í4y hatfuoz, hogy a Nemzeti
rJlfurális Alap KlÍturrílisFesztiválok Kollégirrmapáyrázatánrésztkíván venni éspályázatot
A Nernzeti
l.srúÍbe a 2014. évi Csrányi HagyományőÍző Dimyefesáivtál meglendezésére.
rnftEális Alap1óligényelttámogatasösszege 3.580.000Ft. az Ölkornányzat I.020.000Ft-ot
lúbaít e1 öorésae, toy6bb6 45'466 Ft-ot nevezési díjra az átalanos taxtalékterhéIe'A
Medve István polgfumestert a pá|yázaltal kapcsolatos
tÉpviselő-testiilet felhú.,)ÍÍr:az^a
ésa pályázat benÉjtására.
dd.@entáció elkészítésérc
}IedYe István po|gármesler:
l'a mégvalakinek kérdése,
hozzáfiznivalója?
hozz^zóléó nemhangzottel, az iilést15:25-korlezáría.
\fivel több kérdés,
lrln.
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