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Késziilt: 200]'június l8-án 9 00 orai kezdet|el nregtanott kép\'iselótesttilcti ii]esról

Jelen r'nnnak: Morvai lstván polgárlnester. Deák Tibor' Fentol László. Gal Tiborrré. Hubainé
Szalró }{aÍgit, Nlagj]aÍ Gyorgy, N1agyaI \rilnrosné' Megg1'es Attiláné, Pádár István képvise1ők
(9 tő)'

Igazo|tan tí\'olmallrdt: Pádfu sándoÍ a]polgármesteI

Tnnácskozási megielent: Dr'Balázs Lász1ó jeg'vző

NIoÍr'ti István polgáÍnrester:

Köszönt] a kóp\'ise]őtestület tagjait és a tanácskozási joggal megielent jeg'vző urat'
Megállapitja' hogy a testtileti ulés határozatképes. mivel a megválasztott J0 |ó képr.iscló
kozül 9 fti je|cn r.an
Jar'asolja a kép\'iselótesttilet tagjainak. hog-v a meghivón fcltiinteterr rrapirendi pcrntokat
lbgadja el és az tárg1'alják meg

A képviselótestület igen szavazattal, el1enszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza

33/2003.(vI. l 8.)sz.öDkorm.képy.test.határoz!r1:

1 i Jelentés a lciáI1 h4tárjdeiű testt]leti hatál ozatok \'égreha]tásiiÍól'
Elóadó NloÍ\'ai lst\'án polgármester

2 / A koztisztviselők munkavisz..lltyából eredő |eladatok végrchajtása,
ELőadó] dr Ba]azs Lász]ó,]egyző

.1 i Regionál is hu1ladék gazdálkodási lendszeÍ társulasi sleÍz.idése
Előadó Mon'ai Istvan polgálenester

.] / lndit\ ánvok, beJe1entéSe

l.naPiÍendi pont tárgya|ása:

.\ lelárt hatáÍidejrj testü]eti határozatok \'égrehajtásíÍól készu]t jelentéshez scm kórdés Senr
| . . ^ . . t r c ? ^ l .  e  n . m  h ' n Ú ? n i i . ]



- 49

2.n2Pirendi pont táIgya|ása:

NIorvai István poIgármester:

Elmondja a testü1et tagjainak. hogy a napirendi ponttal kapcsolatos beszálnolót írásban a
testÍilct tagiai megkaptá.k A maga részéról a beszámolót annyiban kivánja kiegésziteni, hog-v
a hir.ata]i dolgozókka] elégedett. mindenki Lelkiismeretesen és |agY g\'akorlattal vé8/i a
i.eladatát a7 úgy|e]ek mege1égedésére

Kóri a tesÍü]et tagiait. hog'v a beszámo1ót veg!'ék tudomásul

A kép\.iselőtestület tagjai 9 igen szavMattal, el]enszavazat né]kül az alábbi hataÍozatot hozza:

3.l/2003.(\. l . l  8.)sz.ötrkorm.kép\'.test.hatáÍozat:

Csán1' Község onlormán'lzatának Képviselőtestülete megtáÍg}.alta és ellbgadja a
polgárn1esteri hi\'atal tevéken1'ségérői szóló beszámolót

Nlegállapítja' hogy a hil'ataL dolgozói feladatuk e]látását' szakmai tevékenvsegtike| a kozponti
és hel-vi rendelkezések a1apján végzik
A beszámolóból kitűnik a feladatkörök sokrétűSége és az ezekból credő túlterhe]lség Ennek
cl lenére lakossági panasz, elégedetlenség rrincs
A kép\'iselőtestl'1let a hivata1 dolgozóinak koszoletét |ejezi ki es tor'ábbi nrunkájukhoz sok
sikcrr kir'án

3.nnpiIendi pont tágytlást:

Y
}lol1'ai Istv'in polgírmesteÍ:

Elnrondja a képviselőtestület tagiainak. hogy az egri regionális hul Iadékgazd álkod ási
program megvalósítására iránvuló társulási negállapodás ten'ezetét a kép\'ise]őtestü]et tagjai
n regk rp tak  a  rne , . :h i r  o r : l  e5yu t t
Elmondja továbbá. hogy az ontoÍmánYzat máÍ többszol megtárg.valta a korábbiakban a
korrrmLrnális elhe11'ezés lehetőségét N{indvégig arÍa az elhatározásla ]utottak. hogY a
kommunális hulladékkezelést csak társrr]ás foÍnájában tud,juk megvalósirani EZéÍt a lnaga
részéről kéri a testii]etet' hogy |ogadja el ezen negállapodást m€fi Csánv nenl maradhat ki a
kommuná]js hulladékkezelésból. ezen feladatot pcdig eg'Yedül nem tudja ellátni
Kéri a testület tagjait, hogv ezzel kapcsolatos kércléseiket. észrevételeiket tegyék meg

A kép\'iselőtestület 9 igen szavazattal. ellenszavazat nélküI az aLábbi határozatot hoZZa'



35/2003.(vt. l8')sz. önkorm.képv.test.határozat:

Csán\, Közsés Önkornányzata elibgadja az egri r egioná1is hulladekgazdálkodási fendszeÍÍel

kapciolatosan elóterjesz|ett szakmai koncepcjót

Jóváhagyja az egri regioná1is hulladékgazdálkodási rendszer társulási szerzódését és annak

"gl,.eg!'.."arz"ix" "ján 
fellratal azza a polgarmesten annak aláirásála

Fclhatalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen .javaslatot a pro]ck1

megvalósitásálroz sztikséges rendszerelemek helYenek kije]öléséÍe, biztositásal a

Határidől értelen] szerint. 200].december 31

Felelős: N{onai lstván polgármesteÍ és
Dr Balázs László 1eg1'zo

.Í.n:tpiIendi poÜt tí|.gyalísa: lndit\.ányok. beje]entesek

}loI1'ai lstvín po|gárnrester:

F|mondla a keDvlselotestule! tagjaÚak, hogy az önkormányzat 2003-ban \'állalta az u]

*"a"'"l, .....'at..zlttelesel E;ZÉl kapcsolatban pál},ázatot nYújtott be a rendezest ten.

koltségei eg'Y réSzének |edezésére, ehhez azonban ónrész szükseges

re.i u.t",tír"t tuguit" hogy a korábban elfogadoit önrésa biztosító ]ú|ározatukat módositsak

A képviselőtestület tagiai 9 igen szavazattal. e]lensza\,azat nélkül az alábbi határozarot hozza:

36/2003.(vI.1 8.)sz.i 'nkorm.képv.test'határozat:

Csán'v Kozség Képr.iselőtestülete megtáIgYalta és elfogar1ja a polgárnrester áltaL elótelesztetl

pályázatj önrészre vonatkozó javaslatát

Ennek nleg|elelően a község rendezési ten Jneg\'alósitási költségét pa.l!'ázat útián (TEKI)

"r'''"'- ",i'"gr)or 
kir,ánja biztositani Ezer] összegéhez SzükSégeS önÍész. a pálYázatj cclra

e]klllónített céltaJta]ék keret terhére tlzetendó meg

i"t*'r."io.",*r". megbizza a poigáÍnlester. hogy az előirányzat ̂ módositást 
2'000.-e'lFi

;;*;! ;.;i"€ G"'ze. el, figyeleimel a Heves N4eg5'ei Tenilet|ejlesztési Tanács által

megitelt és 1ó"'ahagyott támogatás -qlo-os arán)ára

i\legbizza tor.ábba' hog-v - szukseges esetén a |orrás éS eszköztáblát módositsa tl saját eíö

igazolása cé1jából.

Ihtáridő: éftelem szeÍint' 2003 december ] 1

Felelős: Mon'ai lstván polgarmestel
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}Íon ai István polgármester:

Elmondja a képviselőtestűlet tagjainak. hog1' a 200j évben elószÖr nvilt Leherősége aZ
önkormányzatnak hosszú él'ek óta arr a. hog!'jutalma| |eln'ezzcn Ezt jogszabálY teszl SzámaI a
kötelcZővé.
Kér'i a testúlet tagjait, ho$, a kozelgő köáisztviselői napra a jeg-vzó jutalnát másfél havi

bérének meglélelóen állapitsa meg'

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, el]enszavazat nélkúl az alábbi határozatot hozza

37/2003.(vI. l8.)sz.i 'nkoIm.képv.test. határoznt:

Csánv Kozség onkormányzatának Képviselötestülete Dr Balázs László jegyzó kö7tis7t\'iseIij

napi jutalmazását - polgiúmester j avaslatáÍa másfél heti bérének megfelelően 9] 300'-Ft,

azaz: kilencvenhétezer.nyolcáz forint osszegben ál1ap1tja meg' anel'vnek kifi7etéséÍe

2003 jú1]us 1-ig kenll j ön sor

]\ kép\.iselőtestüIet lllhir'ja a po1gármestel figyelmét a kiflzetéssel kapcsoIato\ intéZkedesek

megletelere

Határidő: 2003,jül ius 1
Fe|e|ős: lvlorvai l st\'án polgárnester

Huba iné sznbó  \ l a rg i t  Pü .B i z . e |nőke :

Javasolja a képviselőtestület tagiailak, hogy a polgármester jutalmát ugyancsak másté] heti

bérének megl.e1e1ően álIapitsa meg

A kép\'ise1őtestúlet 9 igen szavMattal. ellenszavazat nélkül az a1ábbi hatáIozatot hozza:

38/2003.(vI. 18.)sz.öDkoÍm.képv.tes..határozat:

csán]' Község Ónkornrányzatának Kép\'iselőtcstülete \4i:.rn'ai lstvan polgi|rmesteÍ

iutalmazását a - Pénzügyi Bizottság elnökének jiLvaslatát eL|bgad\'a- 107 800'-Ft -'balr

ál1apítja rleg' amelv kifizetésére 200]'júlis l-ig kerülj ön sor

A képviselőtestület felhíl.ja a jeg-vző figyelmét a kiflzetéssel kapcso1atos intézkedések
megté!elére

H;rtáridő: 2003,jú1ius l.
Felelős: dÍ Balázs László ]egyzii
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N|o11'ai Is1!'án poIg'írmester:

lsnefteti a képviselő testülettel dr Jusztin Ferenc levelét' ameiy \'ételi ajánlatot tartalmaz a
cSányi őnkorlnánvzat tu]ajdonában lé\'ő kűlten1]eti vonatkozásában' Szó szerint isrlerteti az
ügwéd levelét
KéÍj a testúlet tagjait. hogy fbglaljanak a megkeÍeséssel kapcsolatban á1lást'

Gá| Tiborné képviselő:

Javasolja a tesrü]et tagjajnak. hogy az ajánlatban szerepló. az önkoÍmán),zat tulajdonában lévő
küiteru]eti ;ngatlant egyenlóre ne éftékesitse ugyanis Várható. hogv az EU-ba r'aló belépés
kapcsán a termó|öld ára drasztikusan nregerlelkedik

| }Iorv'ai Istr'án po|gármestel:

Egyetet a képviselótestület tagjaival azzal kapcso1atban, hogv a termólőldet egyen1őre ne
éfiékesitsék. bízva abban, hogv annak éftéke nclvekszik

A képvise]őtesttilet 9 igen sza\azatta]. ellenszavazat nélkűl az alábbi határozatot hoZZa:

39/200J'(VI. l8.)sz.őnkornr.képv.test.b.táÍozati

Csány'Község onkormán},zatának Képviselótestülete dÍ Jusztin Ferenc lig!'!éd köz\'etitó által
tett kültenlleti terrnóióld l'ételi ajánlatát elutasltja. mi\'el a testúlet egyenlóre nenr kír,ánja
énékesiteni a tulajdonában lévó tcn]letet

A képr'iselótestu1et Í.e]hi\'ja a poigarmesteÍ Íjg-Ye]nrét. hogY dóntésérijl - dr Jusztin Ferenc

I 
ugvveden kelesztű] a vevő| |ájékoztassa

Hntíridő: azonnal
Fe|e|ős: i\{or\'ai Isrván poIgármester

}Ioryai lstván po|gáÍmester:

E1norrdja a képt'iselótestüIet tagiainak. hogv e1készult a polgámlester'i hivatal alapitó okilata.
anrit a képviselótestulet tagjai a meghivóvai együtt megkapta].i
Kéri a testúlet tagjait' hogY ezen alapitó okiratot fogadják el

.A. képvíse]ótestület az eltlterjeszréssel eg}'etén és 9 igen szavazatta1, e1lenszavazat nélhll az
alábbi határozatot hozza
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.l0/2003.(VI.l8.)sz.önkorm.képv.test.határozat:

c.sány Közséc Önkormányzatanak Képviselőtestúlete jóváhag1ja a Po]gánnesteri l{ivatal
((.sán}'. Kossuth u' 2') alapitó okiratát

NIon'ai Istvá|l polgármester:

Elmondja a testület tagjainak. lrogv jogszabálvi \'áltozások köteleZóvé tcszik a7 ónkonlánvzar
á]tai 1énnta].to|| jskola és óvoda alapitó oki|atának módositását (A kinevezctt \ez(Iok ne\et
cs krnevezésük időtaÍtamát is l'el kell túntetni az alapitó okjlatban )
Kéri a testl.i1etet, hog} az alapitó okiratokat ig!'módositsák.

A képViselőtestulet 9 jgen szavazattal' elleNza\'azat nélkül az alábbi hatáIozatot hozza

' l l12003.(\'I. l  8.)sz.öI lkorm.képv.test.határozat:

csfuly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 18/1994(\, l|| l5 )sz halározat|a]
jóváhagYott ó\'oda alapitó okiÍatot a kőVetkezőkkel egészíti kl:

ovoda \.ezető. Gergelv Ácpát1né sz Józsa Zsuzsanna csány, Gyöngyosi u 7
Kinevezési icleje 2000 október L{ől 20o5-szeptember 3o-]g (27' l200o (lX 12') sz'
onkorm kép\' test határozat

A képviselótestü]ete felhi." ia a.iegyzi i l lgYelnrét ezen l 'á1tozások alapitó okl lalon tonénó
átYezetéséIe

IIirtlíridő: azonnal és folyamatos
Felelősl Nlon'ai István poigármester és

DÍ Ba]ázs László jegvző

{2/2003.(\'|.18.)sz.önkoÍm.képv.test.hntározatl

Csány Kozség onkoImánYzatának Képviselőtestű]ete a l7i1991 (Vll l  |5 )Sz hatáIozattal
jóváhagyott általános iskola alapitó okiratot a következőkkel egészíti ki:

Altalános iskola vezetóje Deák Tiborné sz Czank Ntária Csánv' Rákóczi u 5.1
Kl e\.ezési ideje 1999 szeptcmer l{ől '  2004 augusztus ]l- ig( 35i l9s9(lx2l )sZ' onkonl
kép\' test hatáIozat'

A képvise]őtestület Í.ellrilja a jegvző figvelr,nét ezen változások a]apiró okiraton töÍenő
atvezetéseÍe

Határidő: azonnal éS folyamatos
Fe le l ó . :  \ |onaI  l 5 | \dn  po l ! a lme i l e r  ( s

Dr Balázs László jegvzó



\Ion'ai István po|gáf mester:

\Ii\.el tÓbb kérdés. hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestÚleti ülest l l 00 órakor
]eüezettnek nyi lvánitja és minden egie]entnek jó pihenést és kel lelnes nvar'at ki\ ín

Kmít.

\ÍoÍ!''ti Tstvín
polgáImester

i

dI.Bnlázs László
Jegyzo


