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IEGYZiKÖNYv
2012' oldóber 17.én.14'00ót.aikezdettel
Késztilt:csány községonkományzataKépviselő{estiiletének
iiléséről.
-.glafiott testti]etj
Józsa Zsolt József alpolgármester'
Medve Éva,dr. KijLIInöIl
IeIenvánnal(: Medve Istvánpo]gárrnesteÍ,
-:r enteGergely,Gál Tibomé,Júász Dávid képviselők.(6 fő)
Tinícsl(ozásijogg.l megie|ent:Dr. Szentiványi-csomósszilviajegyző
zőkön1.wezető:simonyi Anett
...:1
\ÍedveIstván polgármester:
] liépviselő-testü]et
megnyitotta,
Megállapította,
hogy a testületiüIés
ii]ését
kőszöntötte a megjelenteket'
'.:ározatképes'
mivel 6 képviselőjelenvan'
jeleztetávolmaradását,
Medr'eÉvaképvise]ő
későbbÍbgérkezni.
> :bó Margit képviselő

\'

\'álasszákmeg JuhászDávid ésdr.
.iasolta, hogy a negje1entképviselőkjegyzőkönyv hitelesítőlo,rek
:' idmön LeventeGerge1yképviselőket'
.. .ép\'iselő-testii]et
ajavas]attalegyhangúlag
egyetáÍett,
ésmeghoztaa követtező határozatát:
r!sány községonkormányzata Képvise|ő-testü|etének
160/2012.(x.17.)számÍrhatározata
-énnegtaltott üléséIőlkészült
Kép\'ise1ő-testü1ete
a 2012.10.I,7
..:nJ. Község Tnkormányzatlínak
megválasztotta
JuhászDávid ésdr. Ködmön LeventeGergelyképviselőket.
..1zőkön}.v lrite]esítőjének

Á
L

'

\'Íed\'e
Ist!.ínpo|gármester:
kiküldött napirendipontokmegtfugyalását
fogadjákel'
- :.:solja, hogy a meghívóban
'. .:jpl'ise1ő-testiilet
ajavas1attal
egyhangÍllag
egyetéItett,
ésmeghoztaa kö\'etkezőhatározatátI
Cián'v l(özségonkormányzata Képviselő-testületének
i ó1,2012.(X'11') számúhatározata
2012' október17-itestületiii1ésének
napirendjét
a
..r1' Közseg onkonlányzatánakKepvise]ő-testü1ete
meg:
. .'elkező](szerintállapította
\spirend:
krpcsoIatos
teendók
l ' Járásokkal
dr'
Szentiváíyi-Csomós
Előadó:
szilvia jegyző
l'

óvoda házirend,pedagógiajprogrammódosítása
Előadó| &' Szentiványi-Csomós
Szilviajegyző

j' CoTIJEC szerzőclések
újrakötése
E]őadó:Med\'eIstvánpo]gármester
-1. Egyebek

ripircndi pont:
teelidők
...kkal kaDcso1atos
. !zentiványi-Csomósszilvia jegyző:
a a megielenteket.
hogyjárási rendszerkertilkialal.ításla.
A jelenlegi44 ezerköztísztvise]őből
. :.:ozlatj
jsi
rcnclszelben14 000 fő köztisztviselőt kívánnak foglalkoztatni.Minclen önkományzatnál
:.
' . :rtározták'hog1'hány főt ke11átac]niajárási rendszer.be.
Ez Csány esetében
2 főtjelent' A t.eladatok
ismeretében
állapítottákmeg ezt a számol. Az átadáselső köIben önkéntes,de
. ie]en1egilétszá11l
-.j]}ibenönl(éntnenljelöliink ki valakit,akkol a Kományhivatal \'álaszt'Mi egy va1ós1étszámot,
és
jár.ásbanEszközöket is át kell adrri'Az épil]etet
Hatvan
- l|es státusá adunkát' 55 fő ]esza l,]atvanli
'.s adja,a mostaniokmányirodaépülete]eszaz, al'rolKormányablakis fog mÍiködni2012'júniusától.
'jzjit' a bérletidíjatHatvanfizeti' a bútorokat,
ésaz összes eszközt azonbanaz önkonnányzaloloak
iilaján1ani.Létszámarányosan
ke1l átadni az eszközöket. (Bútor,számítástechnjkai
eszközök'
jön
:.reg' fiiggöny stb.)Az őíkormányzatok,ésa Komlányhivatalközött nregállapodás ]étle,ésa
foglaltakszerintkell minclentátadni.Varrlehetőség
ama,hogya teiepiilések
ügysegédet
:-.li1apoc1ásban
-,
in1iastruktúrát
kell biztosítani.Meghatározott
. :nek mi kértünk akinek irodát, számítógépet,
ésná]augyanolyanügyel.et1ehetmaid intézni'mint Hatvanban,ígya
. ']ntban lesz a telepiilésijnk.jn,
. loknak nem feltédenülkell Hatvanba lrtazni ügyeik intézésemiatt. A jáíásokhoz a 1.eladatfo1yamatosan
töIténnekmajd.Fontosnaktarton e1mondani'
hogy az átadotteszliözök
:..portosítások
.:.:..enneln tulajdon.átruházás
töfiénik,hanemtafiós haszlálatbavétel'Akkor kapjukvissza ezeketaz
. ...izőket'ha aiárási Iendszermegsziinik,vagy ha már nincsrá szükségajárási hivata]ban'
Azonbanaz
gépeket,
Í.eladata
]esz
eszkőzöket
felcínrkézve
ezeketaZ eszközöket karbantartani'
A
:::s utánajárások
is nyonon követhető leg'ven,hogy aa meJyik ónkomán)zat adta'
. átadni'hogy a későbbiekben
a megál]apodások.
: ':epi naponkeriilneka]áírásra
::Ji e Istvín polgármester:
al(kot,ha va]ame]yikönl(ormányzat ezt nen1sza\'azzameg?
]]1énil(

. :' izentiványi.Csomós Szi|viajcgyző:
]:i önkormányzatitöÍvényszerintezt a hatáto7atota Kormányhivatala saját hatáskörébenpótolja
. ..'': kíséretében.
mellettegyTe1jessegi
nyilatkozat,ésegy Ugysegédi
megá1lapodás
is aláirásrakerül.
1:gállapodás
)
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.:. szentiyányi-csomós Szilvia jegyző:
tárgyi eszköz kartonok, illet\'e infokommunikációs fe]mérések
r'o]tak
: :gészévesadatszolgá1tatások,
me l l e k l e t e n ae l\a p j a .
. r o ., i d o l , u r r e n t um
.' Kiidmön Le\ enle Gergel1 |réprire|o:
:: r.n feladatolGtvisznek e1?
. -' \7enIil'án}'i-('somóssZiIria jcgy7ó:
hatóság ]esz. Tő]ünk köZgyógy e]]átási,ápolási
: : :si hatósági feladatok egy része.illetve saját építési
a1an-vijogontörténik. Az FHT, illetve a
. :]letőlegminden olyan ügyet átveszuek,amine]<megítélése
.:::iinntafiási támogatás továbbla is az önkormán}'zat hatásköIében marad. A gyánrhivata]i,
nyilvántartás átkeriilnek ajárásokhoz, de az anyakön}.vi nyilvántaftás,
. ..rhatósági feladatok' népesség
, .:g\ atékiiigyel(,i]]et\'ea keleskeclelmiigazga1ásmarad nálrlnk'
.. K;ilImön Lcrente Gergt|1 képri.clő:
. :]epüIésiűgysegédmit fog csiná1ni?

Ir' s7entivánvi-Cromós
Szi|viajegyzó:
.1\ eszi a kéIelmeket,
felvilágosítást
ad' Meg kell hirdetni,hogya laltosságtudja,mikor lesz itt pontosan.
\l.dve István PolgármesteÍ:
]::ri.hogy az előterjesztésben
kiküldöft jáIásoklól szóló hatfuozatijavaslatota képvise]ő{estiilet
fogadja
. képviselő.testület
a javaslattal5 igen, és l ta1tózkodásmellett egyetéfiett
ésmeghoztakövetkező
_::aloZatat:
-

.jnr ktiz:.ég
onkormány7aln I(ép\iseló-lestÜ|eléne|(
|2012.{X.I1.) számÍlhatározata A járásokiól
":

..nt' Község Képviselő-testületeúgy dönt' hogy a jfuási hivatalok kialakításáhoznegállapodást köt a
j: 'es Megyei Kormányhivatallal jelen
hat&ozat mellékletétképező Megá1iapodástaftalma szednt, és

ingatlaneszközt,
valaminta lnegjelö1tszemélyiállományt.

iep\'ise]ő-testü]et
felhatalmazzaMedve István polgfumesterta Megállapodás dokumentumainak
:::asála'
.: 3]ósIMedve Istvánpolgánnester
::.:ridő:folyamatos
l. napirendiponl
\-]pki'zi otthortosóyoda SZMSZ-e, házirendjeéspedagógiaprogramja.
' !.d\ e István polgármester:
nalközi otthonosóvodamiiködéséről.
: .ioztatjaa ]negjelenteket
::.]nellenőrzésvolt az óvodában,mely kapcsána^ a baÍátozatot
hoztnk,hogy az óvodai fér.őheiyek
.-áf csőkkentsiik.illet\'e3 csopofihelyettcsak kétcsopofimi1ködjön' A jelenlegi75 ftj helyettcsal(
- ] l íő után kapiuktnega normatívát.
Belső e]lenőrzés
is töItént,illetvemi is végeztiinkellenőrzést
a
- .::désti]]etően,nert a konyha folyamatosveszteséget
genelál. végül azonbaunem a férólrelyek
:-_jt csökkentettükle, l,unemkevesebbóvóíőt fog]a]koztatunl!
illetve módosítjuka nyitvatatást' 9,5
: -- 3l].ett8'5 órás nyitvatafiáslesz'
javaslatota képvise]ő'
kikiildött az óvoda nyitvataltásfuólszóló lratfuozati
i ::.. hogyaz előte{esztésben
':-- , :! fogadjael.
' ''..\'iselő{esttiletajavas]attalegyhalgíllagegyetéftett
ésmeghoztakővetkezőhatlirozatát:
f 'Jn1 kiizségonkormányzata Képviselő-testtiletén€ k
::-: ]012. (X.17.)számúhatározataA Napközi ottbonosor odan}itvatartásá!ól
f i:]. Község onkományzatánakKépviselő-testülete
úgydönt' hogy a Napközi otthonosÖvodanyitva
időtaftamban
8,5
órás
határozza
:=..ji
meg.
h..szentiványi-csomósSzilvia jegyző:
L::1e1i a Napközi otthonosovoda Házirendjében,
SZMSZ-ébenéspedagógiaprogramjában
eszközölt
:..:l:osabbváltozásokat'Az em]ítettdokumentumokban
átvezetésle
kerüIteka törvényi változások.
terubefoglaltelőíIások.
: : az intézkedési
díjbefizelésére
:j.]].ultaka térítési
vonatkozószabályokis. Iliányzás esetén
az étkezés
lemondható,de
követő naptól. váratlan hiáíyzás eseténételhordóban
Ei..: : bejelentést
haza lehet vinni az ebéoer.

r:eínyiben a szülő nem jelzi, hogy gyermeke felgyógplt' úgy csak az első óvodai nap utáni naptól
:'':^''íott számáraaz étkezés.
.' Fdagógrai programbabelekertilta magyar nyelven folyó nemzeti efuikai kisebbséginevelés,illetve az
,--t -ndszer.
l. :.entimódosítrísokkalkapcsolatos egyeztetések€t az óvoda lefol}.tatta a szükségesszervekkel, a
jelenjegyzőkön}.vmellékletét
képezik.
!:;osított dokumentumok
r{.dse István polgármestef:
.'- hogy a Napközi otthonos ovocla Pedagógiai programjáró1szóló hatfuozatijavaslatot a képviselő.esíet fogadjael.
'. i+Yiselő-tesflilet a j avaslattalegyhangúlagegyetértett
ésmeghoáa következő hatáÍozaiít:
(*in1 kiizségonkormányzaIa Képvise|ó.testiiIttének
Ir4 20l2. (x|7.) számúhaÍározata
.r-a}. község e)nkormányzatánakKépviselő-testiileteelfogadja a Napközi otthonos ovocla Pedagógia
:-'..ramjának módosít
ását'
{.dt.e lstván polgármester:
r::i. hogy a Napközi otthonos Övoda hrízirendjérőlszóló határozatíjavaslatot a képviselő-testiilet
-:.3.lia el.
.. i+1'iselő-testii1eta j avaslattalegyhangúlagegyetértett
ésmeghoztakövetkezö halfuozatát|
c..j!!' község onkormányzata Képviselő.testiíletének
|ró20| 2. (X.l7.)számÚhatáro.aIa
Cer1. község tnkormányza1ának Képviselő-testiileteelfogadja a Napközi otthonos Övoda módosított
-3. napircndipont
szerződések
újraktitése
IsÍvánpolgárhester:
ket e|önyelen szerzödés|inlvan az islola. az óroda. illetve a polgármesterihivaralfijtésére
vizsgrílat
mégfolyik. 2013.januí1ól az álam
. Ez ügybenazonbana renclőrségi'
ügyészségi
az iskola működtetését,így célszeú lenne' ha a közüzemi szerződéseknem a polgármesteri
hanema megfelelő felhasználói helyeke lennénekkötve. Mivel az üzemeltetésálkeflll az
nevéÍe,
, így a szolgáltatlisokatis az ríllamfizeti, de ebhez rendezni kell a szerződésesviszonyokat. Az
fel kell hatalmaznia szerződésekújrakötésére.
Tibornéképviselő:
fo$ak az újszerződésektartalmazni?
.eIstván polgármester:
ügyanaá, ami a jelenlegi szerződésekbenvan, hiszen a coT}mc
Tibornéképviselő:
torténik,ha nem írjaalá az irjl.énlényvezető?

Ín.ísképpen
ezt nem haj]andó

'JÉnrhányi.csomós szilvia jegyző:
- . ]:e1laz aláírástmegtagadni.
de ezt csakakkortehetimeg.l]a ez tö1YénÍséIt'

a saját nevéIekösse nleg a szerződéseit'
. j..]ilitási törvény is azt íÍjaelő, lrogy minden intézmény
-:.,éIsti'án polgármesÚer:
: ':: eZ évmárciÜsábanmeg kellett volna csinálnunk, csak mi az egyházi tárgya1ásokmiatt nem tettiik

. -.:. Továbbáaz iskola ésa tomateremfűtését
de az állan úgyveszi
szerettiikvolna szétvá]asztani,
.:-j az épületekaz öítormányzat fulajdonábanmaladnak.ezértnem sziikségesn]osta.endszel
. :.-aását megoldani,amikb. 1,5millió Ft-bakefiilne.

t

Tihorné|<épvise|ő:
mint eddig,p1',foci, stb.?
- . úgyigénybelehetmajdvennia tornatermet,

! - izentiváÍyi-csomós szilvia jegyző:
kérdése,
de nemakadályozhatjúvele az olftatást'
: : ::egá11apodás
' ' :.Jre István polgármester:
díjatke'-nrajdfizetni'
. .L.hog)bérleli
.. Ködmön LerenÍeGerge|J|(ópvisc|ó:
hogy írjaalá. Ugyanolyanbiinös
de az igazgatónőtaÍa utasítjuk'
:: I testülettámadjukezt a szetződést,
:al.

:r. Szentiványi-CsomósSzilvia jegyző
:!!tód]ással az egyik szerződő fél fog módosulni,a szerzódésvá]tozatlanhatállyalmaradfent. MáI
. . ]bszöI tárgyalturkelTől.
\Íedl'eIstván polgáÍmester:
a szerződést'
akkof elszámolásiviszonybafogtrnkkerülni ésnagyonlosszüljáÍunk,mefi
': Í.e1mondjuk
Bí|óságfog dönteni er|ől.
. önkományzat hibájavolt' hogy2009-bennem íftki közbeszerzést.
,r. Kö(tmiin LevenleGerAeh kép\ise|ó:
..3ken csakaz a fuIcsa'hogy előszöI támadjuk'utánapedigkényszerítjiik'
hogyí{a alá.
Szi|viajeg)ző:
lr' s/entiványi-Csomós
szeződésünkis val,Lezek hatályosszerződések.
Tény,
:.1ásilyen, az önko nányzat1anézveelőn}.telen
képviselő-testiilet
nem
éft egyet ezekkel a szerződésekkel,
és az e11er'rérzéseit,
véleményét
:ogy a
ki is fejtette,de a szeüődésekmegtámadására
kiilönböző okokbói nemkerü1tsol. ugyanis
rtározatában
..ak jelentős anyagikár árán tudnánkmegtenni'Á szerződő feleketazonbandecenbel 31-ig rendezni
állapol.amiLlnegkelIszüntetn|in|.'
.. Il' EZ íg)eg}5zabál},1alan
\Íedvclit\ án po|gármester:
töIvénylelenel(
voltak'de magaa szelződésátadásanemttjrvénytelen'
:zek a szerződések
Gál Tibornéképviselő:
ezéItvalamilyenfe]elősség?
Terheli-eaz intézményvezetőket
}IedveIstván polgármesteÍ:
\rem.December31'ig aZönkományzat fizeti a számlát,utánapediga tor'ábbifemtar.tó,azazaz áIlam'
Gál Tibornéképviselő:
I]aDozitívilánvúlenneez a szerződés.
aktol is át kelleneíratni.

i: i:irfil án]'i-csomós szilvia jegyző:
:.. - .:r-n közüzemi szeződést,ezt is át kell íIatni'
-:. ÉI!f\ án polgármest€ r :
]j} a Napközi otthonos ovoda CoTHEC köziizemi szerződésénekintézményretörténő
.-'
-. ::.sjró] szóló határozatij avaslatota képviselő-testiiletfogadja
éselfogadtaa következő hatlírozatát:
:. 1=lo{estiilet ajavaslatot egyhangúlagegyetéfiett,
.J.\ liözség Önl(oImányzata Képviselő-testületének
.: :'1l2. (x.17.) számú határozata
.-:-. Község Kép\'iselő-testii]eteelfogadja. hogy a Napközi ottltc,nos ovoda fűtésérevonatkozó
az intézményvezető
kösse át az intézmény
nevére.
_:.]:j szerződését

.::.'iseIő-testiilet
felhatalmazza
éskötelezi BohácsAgnes óvoda \'ezetot.hogykösse meg a coTI.lEc: :: 3Íe vonatkozónegállapodást'
.

l.l\ e István po|gármester:
intézmén)'re
töfiénő
:-. hogy a csáÍyi szent György Álta]ános Isko]a ]<őzüzemiszerződésének
javaslatot
szóló
határozatí
a
képviselő-testillet
fogadja
-:::é5érő1
egyetéftett,
éselÍbgadta
a kö\'etkezőhatározatát:
...rfiselő-testületajavaslatotegyhangíllag

Képvise|ő-testiiletónck
. lán1'kiizsóg on|<ormínyznta
''1- 2012.(x,17.)sz^múhátározata
elfogadja'hogy a csányi szent GyöIgy Általúlos lskolc futésere
..l) KöZség Képviselő-testiilete
az intézmén}./ezető
kösse át az intézmény
nevéIe'
:rkozó közüzemi szeÍződését
]' iépviselő-testületfelhatalmazzaés kötelezi Szabó Margit iskola igazgatót' hogy kösse meg a
tTHEc-kel az eÍe vonatkozómegállapodást.
1[edveIstván poIgármester:
intéznén1're
tör1énőújBkötésé|őlszóló
.':i. 1rogyPolgármesteriHivatal köZiizemi szerződésének
fogadja
.:jrozatijavaslatota képviselő-testijlet
] iépvjselő-testiilet
aja\'aslatot5 igen'és1 nenl szavazattal
elfogadtaa kővetkezőhatfuozatát:
onkormányzata Képviselő-testiiletének
f sÍny|<özség
. 6812012,
(X,|1,) számúhatározata
elfogadja,hogy Polgámeste Hivatal fÍítéséIe
vonatkozóközüzemi
.-sányKözség Képviselő-testülete
a
hivatalvezető
kösse
át
az
intézmény
nevéIe'
!]erződését
felhatalmazza
dr' Szentiványi-Csomós
Szih'iajegyzőt,hogykösse meg a CoTFIEC- képviselő-testület
i.l az eÍe vonatkozómegá]]apodást.
4. napirendipont
tgyebel(
\IedveIstván polgármester:
l tornaterem felújításávalkapcsolatosantájékoztatoma képviselő{estiiletet,hogy hosszasan
hogy a legkedvezőbberr
szerezhessiikbe. Jij\'ó
annak érdekében.
oglalkoztunk az anyagbeszerzéssel
ahogyteÍveztiik.mefi
éIkezik
meg
az
anyag,
és
kezdődik
a
felíÚítás.
Kicsit
drágább
lesz,
mint
iéten
iófogó is lesz,ésalá is kell fóliázni.

.. oedagógusfö]dörrlealattuka kukoricát,ami kb.86mázsa ]ett'Nem adtukmége]. váduk, hogy kicsit
::.lkedjen az iíra.
Köszönet JuhászDávidnaka festéséft.
l oNo taka tásaZajlik,elkészülta festés.
..jhász
Dávid kópvisclő:
megcsínálták
a festést,
de losszul.ígynehézvolt összehozni'lrogyszéplegyen.
: '.r!temmfu egyrétegben
r1edveIstván polgármester:
) ':p ]ett,köszönjiik.
l'JhászDívid képvis€ l ő|
::,llosaz ab]akoknagyonrosszállapotbanvainak.
\!edveIstván polgáÍmester:
r] talán majd páIyazatjpénzbőItudjuk kicserélni.Sok baj van azonbanaz ételminőségével.
Sok a
.fasz. Beszéltemaz óvodavezetőasszonnyalésaz élelr,nezésvezetővei,
éskdelült' hogy sok ételpoÍból
illetve hagymahe1yettis fagyasáottlragymakockáthasználnak'A
:.züi, pl. a leves, a krumplipüré,
-::yaros ételmagyarosfÍiszelbőlkészülstb'Nem csak az a baj,hogy rosszízúaz ilyen alapanyagokból
i'.
. ' ^i|lélel.de drágábbis ésegészségtelen
i.rhászDávid képviselő:
i :..ki nem nézettutána?
-. szcnti\án}i-csomó. Szilviajcslzó:
: :: hetejutotta tudomásüíía,hogymireljtbőlfőznek.
: 0aJózsa Zsolt Józsefkiment a lerefiből.
.-. s/enli\ányi-Csomóss7ill i:rj€ g }/ő|
j erme]őkis megl(eresték
az óvodát' de az óvoda nemvásfuolttőliik.
\ !edveIstYánpolgármester:
is, a rosszn'rinőség
miatt.
: <anlemondtákaz étkezést
: ,11Józsa Zsolt JózseJ |isszaiótt a terembe'
\!edveÉvaképvisclő:
Azok, akik teljesáratfiZetnek?
-.']imoncltákle az étkezést?
lÍedveIstván poIgármest€ r :
utasításbaadtam a fentiek azonnal
i::r' sajnos. Az óvodavezetőnekés az élelmezésvezető]lek
: :] . 4 ] n l e l é s é l '

!l.dve István polgármesterl
-. e mégkérdés?
:...
. Ködmön Levent€ G€ r gely képviselíiI
szolgálatotfizetnikell-eannakis' aki magaőrzi a teriiletét?
::ezőőri
:
István polgármester:
ÍÉd\'e

i
tudulí('A mezőőröknek a követl.ező felaclatokat
kell
. . r . n e r L í 3 ys z ó | a r e n d e | eet t. t ö |e l r e | i r t e nnem

1':niuk: teménylopás,falopás. külteÍületi szemetelésmegakadályozása,illetve ezek ielentése'
::denkinekhozzá kelljárulni a közérclekhez'

Gil Tibornéképviselől
= najd újÉkell tfugyalni, mert nemjó, hogy az is ugyanannyitfizet, aldnek a gyümölcsösét őzik, mint
= :l'ilek csaka mezejét.
u.dve István polgármester:
i':lr engedélynélkiili fakivágás éskrúoricalopásis'
c.il TibornékéJtvise|ő:
.-:a baj.hogy nemvolt engedell?
ir. szentiványi-csomósSzilr ia jeg1zró:
: az volt a baj, hogy önkormányzati hrlajdonúföldről vágták ki a fát.
\|€ d v€ lstvár Í'oIgármester:
halóságtól.
az erdészeti
-..:liaz erdő kivágáshozkell engedély
il.. szentiYányi-Csomós Szilvia jegyző:
t.5 engedélytnem adunk, csak fudomásul vételt.A szrillításhozszállítási jegyet kell kémi az erdészeti
Éóságtól.
Gál TibornékéPviselő:
r mezőőrök méga nyfuon összeírtiik a lendezetlenpoltákat' Jó hosszúvolt a névsor'Mi töIténtazokkal a
Jajdonosokkal?
líedve István polgármester:
:e!, nyifuonkaptunk ilyen névsort,de az egyébteendők miatt qae mégnem jutott időnk. Rövidesen
:eÚnekki a feIszólitólere]eL.
.lizsi JólseÍ ZsoIl |{épviseló:
.'i ellenőrzi a tíizgyújtást?
Honnan tudják az emberek,hogy mikor lehe1tüzetgJújtani?
\Íed\e Istvánpo|gárm€ s ter:
.:z erről szóló rendelet a helyben szokásos módon kőzzé Iett téve.Más|ésd az újságbanfog enől
-:egjelenni
egy cikk.
l|edt e Évaképvise|ő:
: tanúvalkell igazolni, hogy mítörtént' ésbe kelljelenteni.
szi|via:
dí.szentiványi-csomós
hivalalban'
\ anerÍeDyomtaNány
a
\ledveIstvánpolgármes|er:
Be kell jelenteni, ha valaki tudomást szefez erÍbl'ésa jegyző ki fogja vizsgálni köZigazgatási eljfulis
te.etében'Kihallgatás lesz, majd hatfuozathozatal.
Józsa Józsefzsolt kélr iselő:
módszel nem túlszimpatikus.
\ mezőőmek kellene ellenőÍizni.A bejelentéses
lledt e Istvánpolgármester:
Be kelljelenteni' me1tha valakit zavar valami, arrrrakea fel kell vállalnia.

!

'.t-!!r'tr.{ {iTm ós szih.ia:
.]lí$r|ri]..-'
: :]:adoft közösségel1enesmagatar1ásokrólszóló rendelet sokfé]etényállástölel fel,
'tFr isel'i:
Tlrre
-: .Z a köztudatba.
! !ü:: n.*.
acldignen lehet én'ényesíteni.
A jegyző asszonyí{on elről pár sofi

IIBqL

.*arr-r:-{
omós Szilvia;
1 a:'': :.].Ios bejelentés,
n'e.t ]ninéltöbb a.latottudunk'aünái lratékonyabban
tudunkfellépni.
: -:. :::.ág szabhatóki az eljárássorán'
^ ' -- :. : .:-:ó11
Le\,enteGergelyképvíselő
kimenÍ
a tefeuből.
:eg\ üg}.véd,ald tanácsotadott az embeíeknekjogiügyekben' es 1'ellehetettkénijogi
l --.i-j
.,|:-.r
js lerrnerá lehetőség,ha van rá igény.Beszéljek
i'' ..- :
veló?

1:! i-csomós szi|via:
"rÉÍr:' 'l, '.:._ ::i biaosítani'
-.: lolgármcster:
! -5"-.
- : ::-' ie]lene neki lizetni. Bevissziika köztudatba,ésfieglátjuk' mennyienveszik igénybea
. ::'.::, iJ eióre e]églenne,ha kéthetente
j önne'
: *: -'

-. :. )c,lön LeyenÍeGergely képl,iselő|is;zajött a terembe'

. . : . ".:-:ánr'bái
volt a Falu]rázban,
de senmifé]egondnem volt. Minden renc1ben'
tisztánkeni]t
. ]-... {Juciót fizetteka bál előtt,de rrrivelnen volt gond.enneka teljesösszegétvisszaa.ltuk.
.: .:::jés.hozzászólásnemhangzottelaz
ülést15.3o-korbezárta.
knff.

Í,"|,,.'|.{L_-

]Iedve Istrán
polgármestcr
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qftrász5li' iil
j eg}'őkön}ryhite|esítő
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dr. Ködmön Levente Gerlely
jegj''ző|(ön}-v
hite|esítő

