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JEGYzoKÖNYv

Készült: csány község onkormányzataKépviselő-testiiletének
2014. szeptembel15-én,
15'00 órai kezdettelmegtartottrendestestiileti üléséIől'
Helyszín:A Csányi Polgármesteri
Hivatal SzentLászló terme(csány,KossuthLajosút2.)
Jelen vannak: Medve Istvrínpolgrírmester,Józsa zsolt József alpolgármester,Gál Tibomé,
szabó Margit, dr' Ködmön Levente Gergely, Juhász Dávid képviselők.(6 fő)
Tanácskozási joggal megjelent:dr Szabó Tamás he]yettesjegyző, DÍ. szabó Mónika
hríziorvos,Tassy Mrítiavédőnő
Jegyzőkön}-wezető: Dávid Gábor
Medve Évaképüselő igazo]tanvan távol.
Medve István polgármester:
Aképviselő-testiiletülésétmegnyitotta'köszöntötte a megielenteket.
MegáIlapította,
hogya testtiletiüléshatározatképes,
mivel 6 képviselőjelen van
Javasolta'hogy a megielentképvisetőkjeg)zókönyvhitelesítőknek
válasszákmeg Józsa Zsolt
József a]polgánnesteltésszabó Malgit képvise1őt.
A képviseiő-testület a javaslattal egyhangrúagegyeté1tett,és meghozta a következő
haté]rozatélt|
Csány kiizségonkornányzata Képviselő-testületének
113/2014(Ix.l5.) számúhatározata
csány Község onkományzatlínakKépviselő-testülete
a2014' 09.15-énmegtaÍottüléséIől
készült jegyzőkön).'' hitelesítőjénekmegválasáotta lózsa Zsolt József alpolgármestertés
szabó Margit képviselőt.
Medve István polgármesteri
Javasolja, hogy a meghívóban kiktl1dött napirendi pontok megtárgyalását fogadja el a
képviselő.testület.

Szabó Margit képviselő:
Indítványozom'
hogy mivel védőnőnekilyenkortanácsadásaszokottlerrni,il1etvedoktomőt
bármikor siirgős esethezhívhatjak'vegyiik a kétbeszámolót az első kétnapirendiponta.
Medve István polgármester:
Ennek semmi akadálya.Mi a képviselő.testületvéleménye?
A képvise]ő.testti]eta javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghozta a következő
hatátozatátI
csány községonkormányzata Képviselő-testiiletének
114/2014(Ix'15.)számúhatározata
csány Község tlkormrínyzatrínakKépviselő.testtilete
2014. szeptembel 15'i testületi
ülésének
napirendjéta következők szerint állapítottameg:
1' Tájékoztatócsány községegészségügyi
helyzetéről
Előadó: dr. Szabó Móíika háziol.vos
dr. Varga Zsuzsauna fogorvos
TassyMária Anna védőoő
2' Ja!as|,t a2oÍ1. éyiI. féléves
költségvetési
előirányzat-módosításra
Előadó: Medve István polgármester
Pénzüs.i Bizottság
3. Beszámoló az tnkormányzat 2ot4. I. félévköltségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Medve István polgármester
PénzügyiBizottság
.|. Javaslat2015.évibelső ellenőrzésütemtervére
Elóadó: dr. szabó Tamásjeryzö
5. Egyebek

1. napirendi pont
Medve István polgármester:
Felkéri Er Szabó Mónika hi2iorvost a csány község egészségügyi
he1yzetérőlszóló
beszámolómegtartására.

Dr. szabó Móíika háziorvos:
IsmeÍtetiképviselő-testülettel
a beszámoló részleteit,
mely jelen jegyzőkön).v me]Iékletét
képezi.
MedYe István polgármester:
Megköszöni a részletes
besziímolót
ésDr. SzabóMónika háziorvosáidozatosmunkáját'
Szabó Margit képviselő:
Rendkívii] hasznosnaktafija a helyben töfiénő vérvétellehetőségét,
hiszen sokka1
gazdaságosabb
ésrengetegidőt meg lehetspóro]niezzela lehetőséggel'
MedYe István polgármester:
Ismétmegköszöni a részletes
besziímolótésDr SzabóMónika házioNos áldozatosmunkáját'
Javasolja,hogy a beszámolóta képviselő.testü]et
fogadjael'
A képviselő.testilleta javaslattal egyhangúlagegyetétett'és meghozta a következő
haÍáíozatát:
Csány kiizségÖnkormányzataKópviselő-testületének
115/2014(IX.15.)számúhatározata
csány Ktjzségontormrínyzatának
Képviselő-testiilete
úgy dönt, hogy Dr Szabó Mónika
háziorvoscsány községegészségügyi
he1yzetéó1
szóló beszimolójátel|ogadja'
Medve István polgármester:
Ielkéri Tassy Mária védőnőta Csány község egészségügyi
helyzetérőlszóló beszrímo]ó
megtartására.
TassyMária védőnő:
IsmeftetíképviseIő.testülettel
a beszámoló részleteit,
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi,Hozzáteszí'hogy nem taÍtjaszercncsésnek
a gyermekekesetenkénti
kiemelését
a
családból,hiszena gyemekneka szülő mel]ettvan a he]ye.
Medve István polgármester:
Megköszöni a lész]etesbeszámolótésTassy Mária védőnőmuúáját. Hozzáteszi' hog)' a
szülőnek kell a gyermektesti-1e1ki
fejl(jdesetbiztosítani,
ésvalóban a 5züló mellettvan a
gyermekhelye' viszont ha a gyermeknern megfe1előneveléstkap ésa szülői minőségnek
nem fe1e1
meg valaki,aktorjobb, ha a gyermeketkiemelika családból'Nem át egyetazzal,
hogy a gyermekmindenáron családbantaltásávalbizonyosesetekbenáldatlanéstöNénytelen
helyzetetlegitimízálunl.Kéria védőnőt'hogy ezekfigyelembevéte1ével
végezzea munkáját'
Javaso]ja'hogyTassyMlíriavédőnőbeszámolójáta képviselő-testület
fogadjael.

A képvise]ő-testlllet
a javaslattal egyha'1gúlag
egyetértett,
és meghoáa a következő
hlatározatát.'
Csány községOnkormányzata Képviselő-testületéíek
116/2014QX.15.)számúhatározata
csány Község onkormrínyzatának
Képviselö-testülete
úgydönt, hogy Tassy MáÍia védőnő
csány községegészségügyi
helyzetéről
szóló beszámolójátelfogadja.
szabó Margit képviselő|
Tájékoztatja
a képviselő-testiiletet,
hogy a magyarvédőnőiszolgáat a hungarikumokközé
kerüIt,mivel ez a szolgálata világonegyedü]állómódona terhesség
időszakátóia gyermek16
éveskoráigkíséÍi
figyelemmela fejlődéstéslátja eI az egészcsaládottanácsokkal'
A képviselő-testület
köszöni TassyMária védőnőeddigimuntájátésa továbbimuúához sok
előt ésegészséget
kíván.
Medve IstYánpolgármester:
A község fogorvosa,Dr VargaZsuzsa,ta sajnosnem tud résá venni a testtlletiülésen,de
mivel a képviselő-testiilet
az anyagotidőbenmegkaptaésmegismerte,
javaslom,a beszámolót
fogadjael.
A képviseiő-testiilet a javaslattal egylrangulag egyetértett'és meghoáa a következő
hatá|ozatát|
Csány községÖnkormányzata KépvíseIő-testületének
11712014
(Ix.15.)száÚfÍ!hatáÍozata
csány Község tnl(ormányzat|áíakKépviselő-testületeúgy dőnt, hogy Dr' Varga Zsuzsanaa
fogoívosCsány községegészségügyi
helyzetéről
szóló beszámolójáte]fogadja'
2. napirendi pont
Medve István polgármester:
Felkériolríhrré
Grí Erika pénzügyielőadót a 2014' éviI' fé1éves
köitségvetési
előirányzatmódositasró|
szóló beszámolo
ismenetésére'
oláhné Gál Erika pénzüryielőadó:
Ismeltetia 2014. éviI' fé]éves
költségvetési
előiiányzat-módosításról
szóló javaslatot.mely
jelenjegyzőkönywmellék]etét
képezi.
MedYe István polgármester:
Megköszöni o1áhnéGál Erika pénzügyie1őadónaka pontos beszámolótésaz ezze!)iltő
Iengetegmu!]<át.Javaso1ja,hogy a képviselő-testü1et
aZ e]őirányzat-módósításlól
szó1ó
javaslatotfogadjae].
4

A képüselő{estü]eta javaslatot6 igen szavazattalelfogadtaésmeghozta5/2014(Ix.15.)
számú r€ n deletét Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014.(II.19)
önkormányzati rend€ l et módosításáról,me1yj elenj egyzőkön}.vmel]ék]etét
kepezi.
MedYe IstYánpolgármester:
Felkéri ollíhnéGlíl Erika pénzügyielőadót az ontományzat 2014. 1. félévköltségvetésének
végrehajtásfuól
szóló beszámolóismeltetéséIe'
oláhné Gál Erika pénzügyielőadó:
Ismeltetia beszánoló részleteit,
melyjelenjegyzőkön}.vmellékietét
képezi.
szabó Margit képviselő:
tlömét fqjezikí,hogya bevételek
egyensú1yban
varrnaka kiadásokkal.
MedYe István polgármester:
Ismétmegköszöd olríhé Gál Erika pénzügyielőadónak a pontos beszrimolótésaz ezzeljáró
rcngetegmunkát'Javasolja,hogya képviselő{estiilet
a beszímolótfogadjael.
Csány közsóg önkormányzata Képviselő-testül€ t ének
118/2014(X.15') száfií határozata
A 2014I. FÉLÉ\']KÖLTSÉGITTÉSIGÁZDALKoDÁS vIGRIHÁJTÁSÁRóL
Az önkományzat képviselőtestülete
a 2014.I. féléviköltségvetési
beszímolórólszó]ó
_
tájékoztatót a szövegeséÍtékelés
ésa mel1ékelt
1'8. számútáblázatalapjiú_ az abban
iogIa]taknak
neg[eleIden
rudoná!ul\ es1i'
MegbízzaapolgármesteÍ,
hogya hátlalévőidőszakbana pénztigyiegyensulybiáosítása
érdekében
tegyemeg a sziikségesintézkedéseket'

Határidő: azonnalésértelem
szerinl
2 0 1 4d. e c e m b e r . l l .
Fe|e|ős: Medve Istvdn polgármester
4. napirendi pont
Medve István polgármester:
Felkéridr Szabó Tamás belyettesjegyzőt a napiíendipont ismertetésére'

dr' szabó Tamás helyettesjegyző:
Ismertetia 2015. évi belső e11enőzés
muntateNét,mely jelen jegyzőkön).V mellék]etét
képezi.
MedYe István polgáÍmester:
Javasolja,hogy a 2015.évibelső ellenőrzés
munkatervét
fogadjael a képvi5e1ő-testii]et'
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéftett,és meghoáa a következő
hataÍozatát|
Csány községtnkormányzata KépYiselő-testületének
1l9/20I4 (ÍX.75.)száll1ű határoz^1a
Csány Község tlkormányzata Képviseló-testillet
úgydönt, hogy a 2015.évibelsö ellenozés
munkatervételfogadja.
Medve István polgármester:
Van mégvalakinek kérdése,hozzáfílzlwalója?
Miveltöbb kérdés,
hozzászóIásleqthalgzott el, az illést16:39-korlezfuta.
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