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JEGYZOKONYV
K é s z ü I t: CsrínyKözség onkormányzataKépviselő.testiiletének
2014. október22-én
14:00ónkol tartottalakuló testiiletiü1é5én.
Jelen va,rnak: A mellékletjelenlétiív szerint
LakosságrészéIől
11 fő
Jewzőkönw"vezető:Dávid Gábol
Medve István polgármester:
Köszönti
az alakuló ülés iésávevőit' Elmondja- hogy a Magyarország he1yi
önkomínyzatairóI szó1ó 2011. évi CLxxxX.
törvény (továbbiakbm:Mötv.) 43.s (2)
bekezdéseszerint a képviselő.test|iletalakuló üléséta polgáÍmestelhíia össze ésvezeti.
Megá]lapítja,hogy valameniyi váIasáott képviselőésa polgármesteIis j elen van, így az ülést
hatiírozatképesnek
nyilvánítjaésmegnyitja.
Átadjaa szót Zölei sándorGyörgynének,mint a He1yiválasáási Bizottságelíökének
Zölei sándor Györsr'né HvB elnök:
Köszöíti a megjelenteket
és elnondja, hogy a jogszabríyielőírásoknakmegfelelően,az
önkorm.ínyzatiképviselőkés polgármestelekválasáása eredményének
jogerősséválását
követő háromíaponbeliil,2014.o}tóber17-énmindenképviselőnek
ésa polgármestelnek
is
átadtaa megbízólevelet'
Ismeltetia Mötv. 28.$(2) bekezdését,
mely sze.int,,azönl<ormányzati
képviselőa képviselőtest|lletalakuló ülésén,időközi válasáás eseténa megválasztásá1követő iiiésena képviselő.
testiiletelőtt az 1.me11éklet
szedntiszöveggeleskütteszéseríőlokmán}'tír a1á'''
Eá követően a Zölei sándor Gytirgynéelőmondja az eskii szövegét'
pedigletéiZik aztÁtiit, májcÍaláírják az enől szóló esküokmán1t.
dr' szabó Tamás jegyző:
FelkériZölei SríndorGyöÍg}Tét,hogy a polgánnestel eskiijéte]őmondja.
Zölei sándol cyörs.né IIVB elnök:
Előmondjaaz eskü szövegét,a polgfumester
pedig a képviselő.testület
előtt letesziaz esküt,
majda]áiia aZerö| szóló esküoLmány'
Atadja Medve Istvlínpolgámestemek az ülésvezetését.
l. napirendi pont
Medv€ István polgármester:
IsmeItetielképzeléseit,
programját:folÍatódna a falúözösség építése'
számíta helyiek
összefogásiára,elvégzettmunl(ájríra.Az önel1átás, .jnfenntaÍtásirányába kell lépéseket
tenni,
hogy aZ önkolftínyzat ne vállalkozókkal végeztesse!1
minden feladatot, hanem önerőből is
képes]egyenmegoldaniezeket' olyan beruházásokbakell kezdeni, amelyekjövedelmet
hoznak: gaját |o1dekművelése,álattar|ó gazdá1kodás,sajtiizem létesítése'
Áz önkormányza1
intézményeitovábbra is magas szinten fognak míiktjdni' fejlesáésiikÍe minden pályázali
lehetőséget
ki kell használni.Kardinríliskérdés
csányon az út.és
a
iárdahlíózatrcndbetétele:
jráÍdahálózatjavítása jelenieg is zajlik a közmu <a.programkeretein belii1' az inháIóza|
rendbetételérepedig aktor nyílik lehetőség, amikor megérkezik az á||amtóI az

.

adósságkonszolidric.ióbólkimaradt telepiiléseknekfolyósított tá'nogatás, Csány esetében41
millió Ft. Fontos kéIdéscsány vízelvezetőrendszerénekrendbetétele,
ez csak pályázati úton
]ehetséges'amint lehetőségnyílik rá, príyázni fogunk. A hulladéktezelésmodemizáiása
zajlik, Csány is tagja annak a hulladékkezelőtrírsulrásnak,
amelyik pályázott ésnyelt, így
többek között Csányon is egységeshulladékgyűj
tő ed'ényzetkeriil kihelyezésre minden
hááartás elé,továbbá csupán a produkrálthulladékmenrryiségealapján kell hulladékszá1ításí
díjat fizetni. A kőzbiáonság fennlaltása is további feladat' szelencsére kirívó
bíincseleknényeknem töíéntek, megielentazonbaÍra drogterjesáés-ésfogyasztás Csrínyon,
minden erónl<kel azon vagyunk' hogy ezt a jelenséget csínájábanelfojtsú. Fontos a
rendőrség,polgrírőrség,mezőőrség és a lakosság együttműködése'Faluszépítés
és
köáisztaság teIénkomoly előrelépésektörtén1ek,az önkomfulyzat továbbra is sziímíta ciül
szervezetek,a faluszépítőegyesiiletésa lakosság segítségéIe.
A temető elhanyagoltrészeitaz
öntományzat rendbefogja tenrriésa lavatalozó felújításátis tervbevette.A kulturáis életis
beindult csányon: éven1edirrnyefesztiválok kedlltek megleídezésle, télen ijnnepvlíró
Iendezvényekettaltunt, alapítványi,egyhrizközségibálokon vehetiink lészt, ame1yekszéles
köríi összefogással valósulnak meg. Ezek megrendezésefelajánlrásokbó1,illetve pályázati
fonásokból töIténik. A közeljövőben zöldségfeldolgozó iizemet' naperőmű-parkotszeretnénk
létesíteni,
a szenn}.vízhríózat,
közvilágítás korszeriísítése
is szÍikséges.
Fenti célokeléIéséhez
kéÍia képviselő-testületésa teljes lakosság támogatását.
Átadja a szót dr' Szabó Tamrásjegyzőnek.
2. napir€ n di pont
dr. szabó Tamás je5/ző
Elmondja,hogy az 1501- 10'000ffi lakosságszímú
településeken
a főálású polglármester
illefu!ényéta Mötv. 71'$ (4) bekezdésehatáltozza meg pontos összegben, nevezetesena
helyettes államtitktt közszolgalall tisztviselőkől
szóIó töNényben meghatározott
alapilletményéből,il1etÍnénykiegésátéséből,
vezetői illetmén1pótlékábólrilló i11etrnénye
60
%-ánakmegfelelő összegben.
Az e]nondottak alapjrína polgármester illetményénekhavi összege loo Ft'Ia kelekítve
448'700 Ft. melyíek kéáez kapottíettó összege ttátthatóan293 '900Ft. lesz.
A törvény alapján a polgifumesterulat havi költségtérítés
illeti meg, mely a polgámesteli
illetrnéÍy
i5%-q vagyis67'305Ft.
Csány KiizségÖnkormányzataKépYiselő-testiiletének
130l20t4 (X.22.) számúhatározata
csány Község onkormányzata Képüseló-testiilete így hatáÍoz, hogy a MöL 7i.$ (4)
bekezdésealapján Medve István polgármesterhavi illetményétbÍuttó448.7oo Ft-ban, nettó
293.900Ft-banállapítjameg.
Továbbá megálapít a polgíírmester
ÍészéIe
havi kö1tségtérítés
címénhavonta a polgáÍmesteri
illetmény15%-ot,vagyis67.305Ft-ot.
Felhívja a figye]Ínet az illetmény megállapítiíssalkapcsolatos adminiszhatív feladatok
elvégzésére.
Hatríridő:azonnal
jegyző
Felelős:dr. Szabó Tamrís
Medve István polgármest€ r :
Ehlondja, hogy illetményébólbruttó 27.300 F1 vagyis a képviselői tisáeletdíjnak megfelelő
összeg erejéiglemond.A lemondónyilatkozatjelenjegyzőkönyvmellékletét
képezi'

3. napirendi pont
MedYe István polgármester:
Javaslatottesz a tifusadalmimegbízatrísú
alpoIgármestedtisáségreGál Tibomészemélyében'
MegkérdeziGál Tibomét'hogy megválasáásaeseténválalja-e a tlfusada]iimegbízatíísú
tisáséget?
Gá| TibornékéDviselő:
Megválasáása eseténválalja a m€gbízatást.
dr. Szabó Tamás ieevző:
A Möt. 74. $ (1) bekezdéseszeíint a képviselő-testii]eta polgifuanester
javasiatfua' titkos
szavazással,minősítetttt'bbséggela polgfumesterhelyettesítésérc,
munkájának segítésére
egy
a]polgáÍmesteÍ(
válasá, több alpolg|írmesteít
válasáhat' A képviselő{estiilet legalább egy
alpolgármesteIt
sajáttagjai köziil váaszt meg. Az alpolgármester
jogai éskötelezettségei
a
megviálasáásávalkeletkemek. a megbízatásmegszíínésével
szinnek meg.
Minősítetttöbbségetigénylőjavaslat eseténaz önkormlányzali képviselők - ami je1enesetben
a polgármesterel együtt 7 fő - több mint a felénekigen szavMata sztikséges.
Medve István polgármester
Javasolja, hogy az alpolgrármester megválasáásához a képviselő-testiilet vá]asszon
sza\azatszáÚ]á7ó bizottságot, anely bizottság lebonyolítja a titkos szavazást. Elrrökének
KovácsnéTóth Dóra képviselőt,tagjainak ovari Lászlóné és MáLk Zsolt képviselőket
javasolja.
szayaza$a t'eszifel az előterjesztést.
Eá követően a képviselő-testiiletegyhangúígel szavazatlalaz aIábbiha1átozatothozza|
Csány Kiizségonkormányzata Képviselő-testiiletének
131|2014(L22'| száÚ]úhatározata
AlD.oleármest9rmeqváasáásiíhoz szavazatszá'nláló
bizottsáq alakításfuól
Csány Község tnkormányzalának Képviselő-testiilete az alpolgármester válasaás
lebonyolításfuzaz alábbi személyiösszetétellelszavazatszánrlálóbizottságota]akít:
Elnök: KovácsnéTóth DóIa
l aglai:o\ an Laszlóné
Mák Zsoli'
Felelős: dr' SzabóTamásjegyző
Határidő: azomal
Medve István polgármester:
Felkéria bizottságota titkos szavazás lebonyolításlíra.
KovácsnéTóth Dóra képviselő:
A szaylzatszan]áIó bizottság elnöke _ a titkos szavazás lebonyolításautiín
alpolgiímesterválasáás eredményét'

ismeÍeti az

Elnondja, hogy a szayazás során 7 éFvényes
szavazatotsziím]álta bizottság,'mely szelint 7
igeí szavazattal,ellenszavazatnéIkülGá] Tibomé településiképviselőtalpolgáÍmestelré
válasáottaa képvise]ő
testlilet.
Eá követően a képviselő-testil1et
7 igen szavazattalaz alábbi határozatothozza|
Csány Község tnkormányzata Képviselő.testületének
13212014(X.22.) számúhatározata
Alpolgénn9slelszeaélYéÉ|
Csany Község onkományzatának Képviselő-testiilete a Magyalomzág helyi
önkományzatailól szóló 2011. évi Cl-x)oox' töNény 74' $ (1) bekezdése
a]apjánlaltott
tilkos szavazíssa]
Gál Tiborné
egyénilistásképviselőtalpo1gármestené
választotta.
Felelős: Medve Istvánpolgármestef
HatáÍidő: azonnal
4. napirendi pont
Medve István polgármester:
Előmondja az alpolgámesteli eskii szövegét,az alpolgármestela képviselőtestiiletelőtt
leteszi az esküt, mel}.rőlesküokmán].tíI alá'
Medve István polgármester:
Az alpolgármestel
lészéIe
a megvá]asztása
utríntiszteletdíjat
állapítmeg a képviselő-testiilet.
jogszabályi
Felkéridr' SzabóTamásjegyzőt,hogyaz errevonatkozó
előíIásokat
ismeltesse'
dr. Szabó Tamás jegyző:
tiszteletdíját
A Mötv. 80's (2) bekezdése
szerinta tfusadalmimegbíza1ású
alpoLgfumestel
a
polgláÍmestel
képviselő.testüIet
a társada]Ínimegbízatású
tiszteletdíja70-90%.a közötti
összegbenállapíthatjameg. A Mötv. 71.ö (5) bekezdése
a|auáD ez 15,I.045_ 201.915Ft
lehet.
Medve Istváí polgármester:
JavasoLja'
hogy a tfusadalmimegbízatású
alpolgfumestel
tiszteletdíja
201'915,.Ft legyen.
szavazásra teszi fel a javaslatot'
Eá követően a képviselő-test.iletegyhalgúigen sza,tazatta!az alábbi haté.Íozatothozza:
Csány Község tnkormányzata Képviselő-testületének
133l 201'4 (X.22.) számúhatározata
Alpolgfumestertisztele
Csány Község
onkományzatának
képvise1ő.testii1ete a Magyarország helyi
önkormányzatairólszóló 2011' évicLxxxIX' törvény804. $. /2/ bekezdés
b/poítjaalapján
aipolgármesterrészére201.911'Ft.azaz KeltősziLzegyezerkilencszíztizenegy1-orinthavi
bruttóösszegÍitiszteletdíjat
á1lapít
meg.

Felelós:Vedr e lsrván
Határidő: azonnal ésfolyamatos
Gál Tibornéalpolgármest€ r :
Ehnondja' hogy eddig is önzetlenii1' tiszteletdíjnéikü]látta el mur (áját, ami a jövőben sem
fog változni, ezétÍa tészércmegállapított
201'911 Ft tiszteletdíjról]emond'A lemondó
nllatkozat jelenjegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Medve István polgárrnester
Elmondj4 hogy az alakuló iilésfeladataméga bizottságokmegalakítása,
melyjelen esetben
hrírombizottság, igy
- Pérrzügyi,Ügyrendi ésvagyonnyilatkozat VizsgrílatávalFoglalkozó Bizottság
_ Szociáis, KulturálisésEgészségüglBizotíság
- Teiepillésfejlesztési,
Köáisztasági ésKömyezetvédelmi Bizottság
Javaslatot tesz a bizottságok összeállításám, megkérdeziaz édntetteket,hogy vríltaljrík-ea
tisáségeket'
Javaslatottesza bizottsl8összetételéIe:

tnkorm

Iogla]kozó Bizottságameqalakításáról
E]nök:

Medve Eva

képviselő

Tagjai:

M.íkZsolt

képviselő

Simonyi Anett

kii]ső tag

E]rrök:
Tagjai:

KovácsnéTóth Dóra
Lrvan Lasztone
Vereb Judit

képviseló
képviselő
kii]ső tag

Ehök:
Tagjai:

Mrik Zsolt

képviselő
képvise1ő
képviselő

szabó Malgit
BitaróczkinéCzudarhelyi
Zsuzsaana
külső tag
PataiTibor
külső tag

Medve István polgármesteri
Ajavaslatotfigyelembevéveszavazásnteszife1bizottsáeontént
az előteliesáést.

Eá követően a képviselő-testii1et6 lgen szdvazat?a1'1 tafiózkodás mellett az alábbi
hatátozatokathozza:
Csány Község tnkormárryzata Képviselő-testületének
134D014 (X.22.| számÍ!hatáfozat^

Foglalkozó Bizottság megalakításfuól
Elaök:

Medve Éva

képviselő

Tagjai:

Mák Zsolt

képviselő

Simonyi Anett

kiilső tag

Ielelős: dr. Szabó Tamásjegyző
Hatríridő: azonnal ésfolyamatos
Csány Község Önkornányzata Képviseló-testül€ t ének
13512014$..22.) számű!hatáÚoz^ta,

ELíók:
Ta&jai:

KovácsnéTóth Dóra
óvári Lászlóné
Vereb Judit

képviseló
képviselő
kÍilső tag

Felelős: dr: SzabóTamásjegyző
Hatifuidő: azonnal ésfolyamatos
csány Község Önkormányzata Képviselő.testiiletének
I36D014 (X.22.) számí határozat^

E]rrök:
Tagjai:

M.ík zsolt
óvári Lászlóné
Szabó Ma€it
Bitalóczkiné czudarhelyi
Zsuzsa,'rna
PataiTibor

képviselő
képviselő
képviselő
külsó tag
külső tag

MedYe István polgármest€ r :
Felkéria megváiasaottnem képviselőbizottságitagokataz eskü letételére.
Előmondia
eskiiszijvegét,
anem képviselőbizottságitagoka képviselő-testület
előtt leteszikaz esküt'

Csány kőzségonkományzatának9/2010'(x-18') szii'núíendeletével
módosított19/2004.
(IV. 27.) rendelete2'$ 1. bekezdése
szerinta települ.Ási
képviselőkésa bizottságiehökök
Iészére
tiszteletdíjat
a képvise1őtestület
nemállapítmeg.
5, napirendi pont:
Medve István polgármester:
EJrrrondja,
hogy a 19|2004(IY.27.)rendeletalapjána képviselő-testilleti
tagok havi nettó
27'300Fí4rótiszteletdíjban
részesülnek.
Javasolja'hogy a fenti összegeta képviselő.teslület
szayazzaÍneg'
A képviselő-testíilet
egyhangúigen szavazattaIaz alábbihati\tozatothozza:
Csány Község ÖnkormáEyzataKópviselő-testiiletének
81 D011 6..22,) számí |j^tározata
Csány Község tnkormányzatá,nakképviselő-testiileteúgydönt, hogy a településiképviselők
Iészérc
tiszteletdíj
címén
bruttó27.300F|ot állapítmeg'
Medve IsfváI polgármester:
Ugy éÍtesült,hogy erről az összeglő1 a Képviselő.testiilet tagjai az eddigi gyakollatÍak
megfelelőenlemondanak
ésaz összegetcivil szervezeteknek
ajánljritfel'
A képviselő{estü1et
egyeté.tését
fejezi ki' A lemondó nyilatkozatokjelen jegyzőkön}.v
meIlékletét
képezik.
6. napirendi pont: Egyebek
dr. Szabó Tanás jeglző:
Kiosája a képviselők és a po]giá.rmesteI
részérea vagyonnyila1kozatokat'
kéri, hogy
legkésőbb
a következó iilésrevisszahozniszíveskedjenek'
Medve István polgárnester:
Szabó Beáta 2014. nov. 29-én(szombaton)az oregek Napközi otthonát szeletnékibérelni
eskiivőivacsorameglartásacéijábó].
IsmeÍteti
SzabóBeátakérelmét'
Javasolja,hogy az tregek Napközi otthonát a Képviselő-testiileta fenti napra adja bérbeaz
eddigi gyakorlatnakmegfelelően.
A képviselő'testtiletegyhaÍlgú
igen szavazattalaz a|ábbihat.Ltozatothozza|
Csány Község tnkormányzata Képviseló-testületének
138/2014rx.22') számúhatá|ozala
Csány Község ÖntoÍnányzatrínakképviselő.testületeúgydönt. hogy Szabó Beátakérelmező
részéIe
2014'november29. napjára5.000Ft+ 10.000Ft kaució e1lenében
az uregeKNapKozr
otthonaépületét
eskiivői vacsoramegtafiásacéljábólbérbeadja.

Medve István polgárme5ter:
Kéri a képviselő-testiiletet'hogy lészéíekampányztó lendezvénymegtaltására a község
faluhtLának használatátengedélyezze'
Csány Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
|39l2o14(X.22.\számúhatározata
Cslíny Község on*onnányzatának kélviselő-testÍilete úgy dönt, hogy Medve István
kérel1rező
részéÍe
2014.október22. napján 5'000Ft+ 10'000Ft kaució ellenében
a Faluház
épiiletét
karnplínyzfuórcnd€Zvény megtafiásacéljábóI bérbeadja.
MedYe István polgármester:
Bitaróczkiné Czudarhelyi Zslzsanna 2014. októbel 25-énszeletnébéíbevenni a Faluhrízat
születésnapi
rendezvény
lebonyolítása
céljából.Javaslom,a fenti gyakollatnakmegfelelően
adjuk ki a Falúázat'
A képviseló-testületegyhangúigen szavazattalaz alábbihatirÍozatothozza:
Csíny Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
140D0I4 $.22,) számúhatározata
csány Község onkormányzatrínak képviselő-testlllete úgy dönt, hogy Bitalóczkiné
CzudaÍholyiZsuzsannakérelmezőrészére
2014' október 25. rcpjfua 5.000 Ft+ 10.000It
kaució ellenébena Faluház épiiletét
sztiletésnapirendezvénymegtartásacéljából bérbeadja.
Medve István Dolsármester:
Ktiszonti a Szent Korona Lovaglend megjelenttagjait, akik a szent Korcna mását hozták el,
hogy a képviselőkennekjelen1étében
is megerősíthessék
eskiijiiket.FelkéridI' Bakos Batu
Íag},nestert,taÍtsameg ezzel kapcsolatoselőadását'
dr. BakosBatu nagyme!ter:
olömét fejezi ki, hogy a Csányi onkomúnyzat is fontosnak tartja a szent Koloniít' Ainak
idején szent István az lntelmekben. melyet f1iíhoz,Imle herceghez í1, s amit legtöbbször
elsődlegesenval]ásos iratnak minősítenek,holott lényegében
nem az' a szokásjogon' az adott
trísadalombeiső szabályain alapuló töIténeti alkotmány néhrínyfontos pontját rögzítette le.
Az Inte]rnekutolsó mof'data|az a tíz pont, amit itt éIintettiink,alkotja a Koronát, ami nélkiil
sed<inem uralkodhat.sem az öIök uada]omba nem léphet.A szen1Korota a kirlílyi hatalom
közvetítő eszköze, köré j ogrendszer'ésmélylelki tartalomfonódik. Ezt késóbbSzent Kolona
Tankéntismerjilk.
A történetialkotmán}nál a szokásjog é1.Addig, amígaz adottközösségben mindenki betaÍtja
a régihagyományonalapuló szokásjogot,addig azt nem kell leími. Magyarországon az első
leíIásaaz akkori szokásjogoknaka Vérszerződésvolt' a második ilyen rögzítéseaz In1elmek'
szent István töNénye. A Korona a királyi hatalom közvetítő eszköze; amivel a kolonázás
történik, de ugyanaktor a maga méItóságában a magyaÍ nemzet töNényeinek és
alkotmányának lendszele. Az Intelmek 7. pon1jában leírt Tanács a mai országgyűlés
megfelelője,későbbaz országgÉlés a magyar nenzetet jelen1ette.A hatalom az Intelmekés
a töIténeti alkotmány alapján megoszlik: egyik oldalon a fő (uralkodó)' a másik o1dalona
tagok. Ennek értelmében
Magyarországorrsohasema1akulhatottki diktatúIa,melt a KoIoíáé
volt a teljhata]om,éseá senki sem sajátíthattaki. Az a hatalommegosztásielv, amit Diderotéka felvilágosodr{sidejénmegfogalmaznak,mfu több szfu évebevett gyakorlat hazánkban'
Magyarországoí a hatalom nem sajá1ílhatóki' mert a fő ésa tagok egyerrrangúak,
minden
koroniízáselőtt előIe megállapodnak
abban,hogy melyik milyenjogkört gyakorol'Az 1867-

es kiegyezéslemek példájaennek:Fercnc József ésa Deiík Ferenc által v€ z etett magyar
nemzetmegállapodtak,
hogy a nemzetmilyen feltételek
me]letthajlandómegkoroniázni
az
ualkodót.
szent István idejébena tagok (nemzet) egyértelmÍíen
a tözsfők leszámazottaiból' a
magasabbrarrgúispánokból ésfőpapokból állt' Az A1anybullábatreá máI kiterjesáettékaz
összes Íemesre.A szabadkiÍíyi vlfuosokkialakuiásávala városok lakói is bek€ d iltek a
nemzettestbe,vagyis a szent Korona tagiai közé' Az l848-as áprilisi törvényekbenminden
olszáglakóbekerültajogi magyarnemzetbe.1944-bena németmegszálláseá ajogrendszert
hatályon kívii1 helyeáe, mivel idegen neIt]zet csapatai tafiózkodtak az országban. Őket
követték a szovjet csapatok, majd miulán ők is elhag1'tríkaz oÍszáEot,a magyar nép
elmulasáotta helyleállítari a töIténeti alkotnán}'t, így jelenleg Magyalországban
tu]ajdo.képpen hatalmon krvűlí állapot va,r érvényben.A légi magyaÍ töNényeknek
megfele]ően az önkormiínyzatok szrímítanakminden szempontból törvéÍyes testiiletnek,
hiszen tagiaitközvetlenti],személyilegválasztjákmeg.A listán bekerü1tképviselőket
a régi
magyartöNény nemismeri.
Ha a szent Korona Tan ma is teljes mértékben
érvényben
volrra, Magyarország nem vo1rra
kifosztott,szelencsétlen,
szomszédjai
által is leköpdösótt ország.A SzentKorona Tan első
tétele szerint Magyarország örökké szabad. MagyarcIszág Íöldjei és minden erőfomása a
szent Kolona hrlajdona,bármilyen ffjldtulajdonbilokosa csak a szent Kolona tagjalehet' Áz
1956-os folradalom hívei is ehhez az ősi jogrendszerhezpróbá\tak visszatémi'Ezen
jogrendszer éÍtelmében
amerrnyiben a vezetők nem taÍják be a szent Korona Ta,nban
foglaltakat,a nemzetnektörvéíyesjogábaná1 éskötelességemegvédeni
jogÍendszerét.
A
kolonáé a pénzvelésés forgalmazás joga, a Magyar Nemzeti Bank más tulajdonát nem
képezheti,csak a korc íét.
oseink hite szelint a koÍonátangyal hoáa' ésfelsőbb erők védeLmezik.1945 után a koÍonát
az AmeÍikai Egyesiiit Allamokban'őriáék. Az er|ől készültjegyzőkönyv szelint az Egyesült
Allamok menedéketbiztosít szent Istvín koronájrhak' ami azértérdekes,mert menedéket
csak személyekneklehet biáosí1ad. Ugyanezzel a személyeknekjáró tisáelettel adták vissza
éskedlt vissza MagyaÍolszá$a. EÍől sziitetettegy jegyzőkön}.v is, a:nelyben1eíItrík,
hogy
az Egyesült Allamok visszaadja a Kolonát a magyar népnek.Ezzel a megfogalmazással
k1zéEtakazt' hogy Kádár János ésa szocialista lendsz€I yezeÍői tész|vegyenekaz átadási
ceremónián. A korona visszaadlís.inaktovábbi feltéteIeként
kiálíthatóvá kellett tenni a
koronrízásiékszerekkelegyütt.A haÍTladikpontbanleírtrík,hogy a kolonát vissza kell állítani
eredetimé]tóságába,amit elmulasztottunk.
A korona pénzbeliértékenem a 2 kg 56 g axanyban'nem a Éjta lévő féldrágakovekben
mérhető,ha,rema mjta lévő 19 db rckeszzomríncképekben.melyeklrez fogható művészeti
értéknincs a világon. A magyar n€mzet számlira pedig azéItfetbecsülhetetlen,mefl a kolona
jelképezi a magyaÍ államot, a magyal jogokat, töryényeket és az alkotÍnánÍ, a magyal
történelemteljességeiejlik benrre'A koronamögé kialakult tudás ésjogrendszeÍszinténpélda
nélküli' Az ősi mély' emberi tudásból' mely a hagyomáÍlyok'tadíciók és népmiivészet
szakaliLísábanlejtőzik, Európában mrírcsak a magyarnépőriz napjainkba.r.A Koronában ez
a mély,ősi tudás kistályosodik ki. orömet fejezi ki. hogy cs.iny község vezetőségeis
fontosnaktaíja ésápolni kívrínjaaz ősi hagyomán1't.
Medve István polgármesterI
Hozzáteszi,hogya SzentKoronabeavatókoronais egyben,ameLyegyedülállóváteszi.
dr Bakos Batu na$/mester:
Hríromlélekoronatípuslétezik:ékszerként
használtkoroía, állami funkciókioz kötődő
korona (pl. az angol korona),beavató kolona, amit csak koronázáskol viseLnek,egyébként
a
kolonaőrök őÉik.lI. Szilvesaer(magyar)korcná1kiildőbul]ájábanegyedülrílómódonleí{a,
hogy azértis küIdtelstván királynak az aposto]ikelesáet a koIonával együtt' mefi Istvánnem
rcstel]taposto]ként
mÍiködni ésIsten általa térítette
meg fuvei1'úgyszólvána pápa helyett jful

el a térítőmuÍkiban. A továbbiakban,ha Istvlínutódait szabályosan,előrc megválasztjákés
jáÍhatel' lgy p1'SzentLászló
ígykoronázzrík
meg,abbanaz esetbenis úgymondhe]yette
kíIá]yszenttéavattaIstvánt ésTmrét'Zsigmond király pápai zsinatothívottössze, Fercnc
Józsefnek magyal kilríykéntj oga volt beleszó1nia pápaválasztásba.
Medve Istváí polgármesteri
Fontosnaktartja,hogy a légiéÍtékeknek
megfeleljibt,hogya múltne csakelvi dologlegyen,
hanema múltatélővétegyük, éshogy fe]nőjiink ebhez a nagy felelősséghez.
Kéri a képviselő-testtilettagjait, hogy képviselői eskiijiiket a Szent Korona másolata előtt is
erősítsék
meg'

dr. Bakos Batu nagymester:
Előmondja az eskii szövegét,a képviselő-testiilet
pedig a koronajelenlétében
megelősíti
képvise1ői
eskiijét'
Az eskilszövege:
En'.. '.. ' '.. '........ esküszöm,hogy a SzeÍtKolon.íhozszentIstviínlate1meinek
szellemébenhúleszek, ahogy aá hős elődeink közül többek között maga szent
István1038-ban,
ésőseink 1693-bana magyalnépnevében
megfogadták.
Engedelmes
leszek MagyarországöI.'kös égiéi ftjldi Kiláynőjének, a Boldogasszonynak,
akiéa Szent
Kolona Községemetennekszellemében
szolgiílom'
Istenengemúgysegéljen,
ésNagyasszonyunk,
a BoldogságosSzűzMfuia!
Medr e Isttánpolgármesteri
Megköszöni dr. Bakos Bafu nag}Ínestemekaz előadást és a lehetőséget ezeréves
hagyományainkápolására'Mivel több hozzászólásn ]cs,megköszönve az aktívrészvételt,
a
testiiletiiilést17:34órakorbezrirja'
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