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JEGYZoK öNY\

Készű|t: 2003' augusz1us 12-én 9 00 órai kezdettel meg1artott rendkjvúli kép\iselótestületi
ülésről.

Jelen vannak: Mon'ai István polgármesteÍ, Fentor Lászió' Hubainé Szabó N{argit' N4ag}.ar
G1,örgy' N4agyar Viimosné. Megg}'es Atti]áné, Pádár lstvan képviselók (7 fő)

lgazoItan tívolmaradt: Pádár Sandorne alpolgármester'
Deák Tibor képviseló.
Gál l iborné képviseló

Tanácskozási joggal megielent: dr Balázs Lászlójegvzó

.vIon'ai István polgármesterl

KTszÓn|i a kép\'iseiőtestület tagjait és a tanácskozási joggal rnegjelent jeg}'ző urat
\'Íegállapitja. hog)' a testületi ülés hatáÍozatképes' mivel a megválasztott 10 fő kepviseló
kozúl 7 lő jelen van'
.larasolja a képvise]őtestület tagjainak, hogy a meghivón |eltüntetett napirendi pontokat
fogadja e1 és azt táígyalják meg

-{ kép\'iselőtestület 7 fij igen sza\'azatta1' ellenszavazat nélkül az alábbi szavazatot hozza

13/2003.(VI II.12.)sz.önkotm.képv.test.határozat:

l / .'elentés a lejárt határidejű testü]eti határozatok végrehajtásáról
Elóadó N{on,ai lstván polgármester

2 / A köztisztvise]ői tőn'ény 2003,július 1-től töÍént változásainak megtáÍgYalása' elfogadása
Előadó: Mon'ai lstván polgáÍmester'

Dr'Balázs László jeg1.zó

3./'Egyebek

l ' napirendi pont tárgyalása:

A le]án határidejű testúleti hatáÍozatok végrehajtásáról szóló jelentóshez sem kérdés, serl
hozzászó]ás ncm hangzott el
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2. napirendi pont táÍgyalása:

]!lon'ai lst\ án polgármester:

Tájékoztatja a képviselótestű]et tagjait, hogy a 2003 évi xl-v'tv' módositja a KtV-t és a
po]gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiról és az őnkoÍmányzati képviselók
tiszteletdí járó1 rendelkező töNélrYeket
Rőviden ismerteti a képviselőtestűlet tagjaival a tön,ényi váitozásokat, \'ala int azon
kÓtelezettségeket. amelyek a tol1énYi változásból a képr'iselótestúletet éíintik
Elmond'ja. hog!' a 8/2002 (x 29 )sz helvi onkormányzati rendeletének 2.s (2) bekezdését a
2í 'U ' {  ( \ :  \ L \  l \  a ]ap lan  Ie | |  Í jodos I t xn ia
A testület tagjai a rendelet módositásáról szóló ten'ezetet a neghi\'ó\'a] e$/ütt negkapták
Keri a testület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos kéÍClést, hozzászólást tegYék meg,
Ámennyiben a tervezetben szeÍeplő szorzót jóváhag1'jak, úgy kéri, hogy a r endelet-tcn'ezetet
fogad,ják el'
A kép\'iselőtestűlet 7 igen sza\'azattal. ellensza\'azat nélkü] az alábbi rendeletet alkotja:

csÁNY KóZSÉG oN KoRNrÁNYzÁTÁNA K
s/2003.(vr .12.)sz.
RE}*DELETE

A 8/2002.(X.29.)sz.rendelet - helyi önkormányzat táÍsadalnli megbízatásíl
alpoIgármester, és képviselők tiszt € letdíjáIó| és juttátásairóI- módosításáró|.

1 .  $ .

A képviselótestület a 2003 év] XLV'tv j8 $ (S)bek, rendelkezéseire figye1emme1 a helvi
onkoÍmánYzat táÍsadalni nregbizatású alpolgárnrester és képviselők tiszteletdi.járól és
]uttatásaiÍó] szóló 8/2002 (x 29.)sz helyi rendelet 2 \ (2)bekezdését az alábbiak szerint
módosit]a'

A telepü1ési képvise]ő abban a hónapban amikor a kép\'iselőtestület testuleti ú]ést tar1ott az
abban a hónapban tallott ri]ések számától 1üggetlenül havi tislteletdíjra jogosult' anrirrek
összege aZ önkoÍmánvzati illetményalap éS a 0'7645-as szorzóSzám szorzata (a továbbiakban
alapdij).

2. S.

Ezen Íendelet a kihirdetés
alkalmazni

Csán-v'2003 augusztus 12,

napján lét hatályba, de rendelkezéseit 2003július 01-tól kell

' ' - '\.-

dr.Balázs László
jegyzó

Nlorvai István
polgírmester



dI'Bálázs László jegyző:

E1mondja a képviselőtestület ragjainak' hogy a 2003,é\'i Xav tv módositotta a polgármesteri
tisáség el]átásainak egyes kérdéseiról és az önkormányzati képviselők tiszteletdijáról szó]t)
lg9,1 éVi LXIVlv-t Ismerteti a testúlet tagiaival a po1gáÍmesteri tisztséggel kapcsolatban
bekövetkezett változásokat
Kéri a testület tagjait' hogy lbg1aljanak állást a polgármester jlletményével' illet\,e a
po]gáÍmester kőltségtérítésével kapcsolatban

Hubainé szabó NIargit Pü.Biz.elnök:

Elmondja, hog'v a maga részéról javasolja a testúlet tagjainak, hogy a polgármester
illetmén'Yét 9,5 o/o-os szorzóval állapitsa meg. Köllségátalányként pedig 20 1ó keniLjun
rnegállapitásra

Mi\'e] a |entiekkel kapcsolatban sem kérdés' sem hozzászólás nem hangzott e]. a
kép\'iselőtestüLet 6 igen sza\'azatta1, egy taJtózkodással aZ alábbi hatáÍozatot hozza:

14l2003.(vIII'12.)sz'őnkoIm.képv.test.határozat:

Csáry' község Önkormárryzatának Kép\'iselőtestülete az t994'évi LXIVtv3 $-a alapjan
2oo3jú]jus o1 napjától N{oÍVai István polgárnrester illetményét 3'l] 100,-Ft-balr a7az:
háron,NzáznegyVeneg!'ezeÍ-eg'vszáz 00/ l 00 ibrintban állapítj a meg.

A képvise1őtestület iélhír'ja a jegyző és a gazdálkodási elóadó frg.ve1nét az
i11etményváltoZással kapcsolatos intézkedések megtételéÍe

H1táridő: azonna]
Felelős: dr Balázs László jegyzó,

Ezsiás Tíborné gazd'ea

46/2003.(vm.l 2')sz.onkoÍm.képv.test.határozat:

Csán-v Község Önkonrrányzatának Képviselőtestúlete aZ 1994 éVi I,XII\I lv
l8 $,(2)bek alapján 2003.július 01 napjától \4on'ai Istr'án polgármester kőltségátalányának
méftékét a polgáÍmester illctményének a 20 %-ban ál1apítja meg' \'agyis 68 200.-Ft-ban. aZaZ:
hatvann!'olcezer-kettószáZ |orintban állapit]a meg

A képviselőtestűlet lélhíl'ja a jegyzó és a gazdálkodási előadó figyelmét a költségáM]ánn!'a]
kapcsolatos adminisztráció elvégzésére
H^táridő: azonna]
Ielelős: dr'Balázs László,jegyző.

t zsL ts  l roorne gazo ea
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]\'Iorí'ai István poIgá|.mester:

Elmond]a a testü]et tagjainak. hogy a jegyző illetményét jogszabály határozza meg. melyról
tájékoztatja a testúlet tagjait Kéri a testület tagjait, hogy a jegyző illetmén}'éról határozatban
dörrtsenek

Á képviselótestület 7 igen szavazattal. e1lenszavazat nélkü] az a1ábbi hatarozatot hozza

17l2003.(\r I.12.)sz.ijnkoym.képv.test.hatíÍozati

Csán}' KÓzség onkormánvzatának Kép\'ise]őtestülete az 1992xxIII,tv. valamint a
kép\'iselőtestület l l/200l (X 30 )sz rendeletének 2 s-a' valamint a l/2003 (II l l )sz
rendeletének 5 {'(2)bek alapján 2003 július 0l napjától dr Balázs Lászlri jeg1'ző illetmenvét
295 500.'Ft.ban' azaz: kettőszázki]encvenőtezer-otszáz fbrintban állapitja nreg
Ebből az alapil letmény 2]1'250,-rt, i l letmén,vkiegészités 23 ]25,-Ft, \'ezetői pótlék 23 i25.-
Ft. kepzettségi pótlék ] 7 950,-Ft, ami kerekitve 295 500'-Ft

Á képvjselótestü1et lblhir'.ja a po1garmester és a gazdálkodási előadó Íig1'elmét az
i]]etményváltozással kapcso1atos intézkedések megté|eléIe'

Határidő: azonnal
Felelős: Mor-r'ai lstván polgárfu ester.

Ezsisás TiboÍné gazd ea

3.napirendi pont táÍgyalísa: Egyebek

dr.Balázs László jegyző:

Tájékoztatja a képviselőtestúletet, hogy néhai Forgó JóZsef csány, Tinódi u' l9 sz alatt lakos
halá]át kó\'etóen téritési díj hátralék maradt Í.enn Mivel az elhunyt után hagyaték neln
maradt. Vagyona nem vo]t az onkormányzat temetette el' igy ezen hátralék behajthatatlan A
hátÍalék ősszege 6.12].-Ft KéÍi a testűlet tagjajt, hogY a 2911993 (lI'17 )sz KoÍm rendelet,
\'a]amínt az 1957 e\'i lv tv i11etve 1990'éVi xCI tv alapján törölje el a fenti összeget

A kép\'iselótestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza
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.l8/2003.(V I.13.)sz..inkorm.képv.test.hntározat:

Csany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete néhai Forgó József Csanv.I.inócli
u ]9 sz,a lakos . aki 2003 április l2-én e1hun}'t halála Lltán 6'423.-Ft teríési dij hátra]ek
ü1aradt fenn Szociáljs étkeztetés cimén' melvet a képYiselótestulet mint |.enntaÍó
bebajthatatlanság cimén torol'
Felh1lja a polgárnresteÍ és a jegyzó lig've1mét a torléssel kapcso]atos adminisztÍációs
'el adatok elvégzésére,

IIatáridó: azonna]
FeIc|ós:]\{on'ai István polgármesteÍ'

Dr Balázs László jegvzó

\Ion ai lstván po|gármester:

Ta1ékoztatja a képviselőtestület tagja]t. hogy 200j augusztus 30-án sorla kerulő
Dinnr ésnap'. eseménveive1 kapcsolatban'

\legkerdezi a képlise1őtestület tagjait, hog} van-e r'a]akinek kerdése. hozzászóiaSa
\l]\el seln kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, igy a képv]selőtestületi ü|ést 10 l0
..rakor bete.j ezettnek nyilvánitj a

\lon'ai lst\án
polgálmester

dr.Ba|ázs Lász|ó
jegyző

Kmft.


