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JEGYZ( JKONYV

KésziiIt: ]998.november 13-dn 9.00 órai kezdeltel mestartoft RENDKIvÜLI
képvis e Iőtest ületi ülés ről.

A7 iilés helye: Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak: Morvai Isnnán polgitrmester, P ddár Stindor alpolgtirme,ster, Fen|or László,
Gál Tiborné, Pódár Isniin, Sőregi Ferencné, Tassy Mi1ria képviselők
(7 Jő)

Tdvolmaradúsának okrit bejelentette: BL|g!.i László, Hubainé Szabó Margit' Mák István kép-
viseIők (3 fő)

TanricskoztÍsi joggal megjelent: Nagy Sándorné ig.ea.,
BohtÍcs János P ij' biz.kül' tűg,
Me ggyes Áttila P ü. B iz' kúl' tag,
Józstl ,IózseJné, trÍeggves Át tilt,iné. Sinka Istvánné NapJén.v
Klub tagicti

Morv a i I stván po lgármes te r :

Kösztnti u képviselőtestület tagait, ya!umint a tneghivottakat és megielenteket'
\éyszerint is tidvözli a }'iapféry, Klub tagiait.

\Íeg(tllapitja, hogl a testületi ülés hatdrozatképe'y, miyel a 1() me;ytlla.sztott képvisető közül 7
fő megelent. A rendkiviili képl',iselőtestületi íilést me gn1,'itj tt '
Javasolja, hogy a mai rendkivüli ülésen eg,l napirendi pontot ttirg)aÜonak meg, amel1' a
meghiún fe l lett tüntetye.

,Vlivel tÓbb jayaslat nem hangzott el a szavazasru Jéltett kérdés uttin a képviselőtesti.iLet tagiai
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkul az alábbi határozatot hozztjk''

29/ 1 9 9 8. (XI. 1 3.) sz.. ö n ko rm. képv. íest. h atórozat :

Csány kazség onkormányzatának Képvisel őte'stüIele L] mai rendkivüli
ülésen az alábbi napirendi pontokat tárglalja meg'.

], Az árvizkáro.súltak megsegitésére indult kezdeményezés meg-
tdrgyctIása.
E l őadó : Mo rv ai I stván pol gtir me s t er

2. Egtebek
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1. napirendi pont tárgsalása:

Mo rv ai Istv dn p olg tÍrmesíer :
Títjékoztatja ajelenlevőket arról, hogy a mai rendkiyüli iilést miért kellett tsszehi,-ni.
A településen megalaktilt ún. Naplény Klub kezdeményezésére a Kárpátaljan élők
megsegitésére indul egl gyiijtési akció. A gyűjtési ttkció a Voröskereszl és crz onkormúnyzat
iiltol létrehozoIt ad-hoch bizottsdg ktzreműkodésével valósul meg' amelyet meg keLl
szerveznr.

A meghivó mellé csatolt lakossági felhívás a glűjtési akció előzménye' amely azt hivatott
biztositctni, hogy ne érje vóratlanúl a lakossrigot, amikor a megbizólevéllel rendelkező
személyek a hazuhuil megjelennek.

Tíyékoztatja a képviselőtestületet, és a jelenlevőket arról' hogy a milotai Tnkormtin1,zat
polgármesterével kapcsolatot létesitett, aki az adományok szaltitását koordinúlja és bizttlsu1ct
azok meghatározott helyre tTrténő SzálIitáSát.

Az összegyiitÖÍt adományokct a KárpataÜtin lévő és a Tisza áradása folytán elmosott Vart e,s
C s ettJalva lakosai Jbgj ók megkapni.
KÓszÖnetét Jbjezi ki a Napfény Klub tagiainak azért, hogy_ esziikbe jutotlok az drví:ktirostthak
és kezdeményezésükkel elősegitették ezt a Jóntos akciót'

,IavaSIatot tesz az árvizkárosúltak megsegitésére létrehozott ad.hoch bi:ottsitg tagjaira'

Javasolja' hogy tt tagból álljon a bizottság' három testületi, és kettő kultag szerepeljen benne'
Bizottság tagjának j avasolja: Fentor Laszló' Pádár Isnán és Sőregi Ferencné képviselőket,

Józstt JózseJné és Sinka Isnúnné ktiltagokat'

'1 képviselőtestület a javaslatot megtárgalta, me1,-ilatta és 7 igen szt1|{tzűttal, ellenszayazat
nélkal az alitbbi határozalot hozza'.

3 0/1 9 9 8. (XI. 1 3.) s z, ö nko rm. képv.test. h űt tirozat :

C s áry, kazs é g o nkormrinyzat ának Képvi s e l ő t e s tül et e a
FeIső-Tisza vidéki óradás miatt az árvizkórosúltak megsegitésére
ad-hoch bizottságot hoz létre,melyre ajavaslat alapjtin Ót tagol
viilaszt meg egy elnökkel, és négy taggal.
A bizottság elnTknek választja Padár Isnán képvisetőt,
tagjainak Fentor Lr|szló, Sőregi Ferencné képviselőket'
Józsa Józsefné és Sinka Is\ánné küItagokat.

A képviselőtestület felhivja a bizottstig elnTkénekf glelmét, hogy
az cirvizkárosúltak megsegitésére indult adomány g,,iíjtést a
VörÓskereszttel együtt bonyolitsák le.
Hatúridő: azonna], ] 998.november 22.
FeleIős: polgármester és biz. elnöke
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Morvai Isnán po lgdrmester :

Grarulál az ad-hoch bizottság tagjainak a megválasztílsukhoz, és munkóiukhoz sok sikert és
eredménye ket kiván.

Bejelenti, hogl az előzetes megbeszélések és eg;eztetések alapjan a gyűjtési akció egy_ hetry
tart' vagyis noyember ]6]ól, november 22.ig bezárólag. Ezen idő atatt kell a gyű]tést
Ieborylolitani, majd a gűjtés után november 23-án, vag1l 2|-én elinditják a sztillitmtinyt a mór
emlitet! önkormányzathoz (Milotára) és onnan tovább viszik a megatlott helyre azt a ruhct
mennyiséget és élelmiszert, ami! az adomórylokból gyiijtottek ossze.

2. tt cpir e n d i p ont tárgy alás a : E gy e b e k

Sőregi Ferencné képviselő:

Erdeklődik a háziorvosi és jeg,,zői átlás betc;ltésével kapcsolatos pttlyázatok kiirása irant'

Morvai István p o lgár meste r :

fálaszként elmondja' hogy a pályázatokat megeLentették' Áz orvosi palyózato: egészségugyl
és belügyi közlönybe. a jepyzői pcilyázatot pedig beltigyi és a magyur kazltnybe, yalamtnl a
helyben szokásos módon a hirdetőtóblára való ki'íiiggesztéssel'

'1 páIv/tzatok pontos megielenéSéről még nincsen tudomása, azonban ez már napok kérdése és
tttána lehet a pálytizatokat mindkét ítllásra gyújteni és maj cl ezt köyetően te!;lület elé
terjeszteni-

Miyel tabb indinány, bejelentés, kérdés nem hangzoÍt el megkÖsztni a képviselőtestiilet
tdgjainak, valamint a meghivottaknak a megjelenéSt éS a teStíjleti ü]ést ]].30 órakor
b e fe j e ze tt ne k nyi lv ánitj a.

Kmft.

1

Momai Istvdn
polgdrmester

Nagy Sdndorné
mb.jeglző


