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Határozú:

52D013. (Iv,24.) A jegyzőkönyv hitelesítőinek
megválasztása
53/2013.(Iv '21.) A testületiülésnapirendipontjainakelfogadása.
54/20|3. (Iv '24.) 2012.évtbeszámolóelfosadása
55/2013.IY.z4') PolgármesteriHivatal aJapítóokiratanakmódositása
56/2013,(IY.24.'1Juhász
Dávidnébérletidíirendezése
57lz0|3. ov.24,|Vezöőrök tanozásának
eienqedése
58/20l3.( ry.24.)közbizonság-növelopá|yáza'ron
r a]ó részvéte]
59/2013.(IY.24.,leszközvásárlás
60/20|
3. (N.24.| r etómagvásarlás
67lz 013,(Iv.24.) Lngatlanvás
arlás
62/2o| 3. (|v,24.|ilgatlanrásár|ás
63/2013.(Iv.z4.) felajánláselíogadása

Csány' 2013.április 24.

Crú! kö zség onhormán! za|úftak
Polgúrmeskfttől

W"

-,:::;iÍ:'#:i: ::"Lonl
ine.
hu
MEGHIVO

biáosítottjogköröEbeIr a Csrínyközségi
]'2011. él,i cl-xxxlx. tv. 45.s (2) bekezdésében
onkormányzati Képviselő-testiiletü1ését
2013' április 24.én(szerdán)14.00órára
iisszehivom.
.V üléshelye:Polgármesteri
Hivatal szentLászló Terem(Csány,Kossuthút2.)
Kérem,hogy az ülésenszíveskedjen
pontosanmegjelerrrri.
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Napirend:
1. Javaslat2012'IV. negyedéves
előirrínyzat.módosításra
ésa 2012.évikö]tségvetési
rendelet
módosításfua
E]őadó:M9dveIstvánpolgármestel
PénzügyiBizottság
2. Beszímoló az Önkomlínyzat 2012. év| költségvetésénekvégehajtásáról, javaslat
ziírsziímadásí
rendeletelÍbgadására
Előadó: MedveIstvánpolgfumester
PénzügyiBizottság

3 . Pályázatilehetőségek
települési
közbiztonságjavításríra
Előadó: Medve Istvrínpolgiámester

4 . Javaslatmezőgazdasági
gépekvásárlására
Előadó: MedveIstvánpolgármestel
-\

5 . Egyebek

Csány, 2013'április l9.
Medve István sk.
polgármester
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JEGYZIKONYV
r.E-:
csán} község onkormányzata Kélviselő-testtiletének2013. április 24-én,14.00ómi kezdette]
-ErtE.es.ü]etiüléséről.
po]glfumestel,Gál Tibomé, dr. Ködmön
|i---Tk=M"1*.I'st]án
.E!d' \íe&'e Ev4 Szabó Malgit képviselők.(6 fő)

Levente Gergely, Iózsa Zso|t

joggal megjelent: Dr. Szentivánfl.Csomós Szilvia jegyző
oláhrréGál Erika pénzügyielőadó
Dá\id képúselőigazoltanvan távol.

T-artfzási
Eá9

}|Gdfe lst\án poIgármester:
.{ L.piselülestii]el üleselmegn}itoLE.kös7önlötte a megjeIente|el.
Megá|lapitotra.
bog) a lestti]etj|iles
báozadiépes, mivel 5 képviseiőjelen van'
|a: l "' hoel a megielentképviselőkjegyzökön}n }ite]esitöknek\,álasszákmeg Józsa Zsolt József és
Gil Tiboméképviselőket.
1 iepriseló-testiilet ajavaslattal egyiangúlagegyetéItett,
ésmeghoztaa következő hatá.Tozaíát:
cs.in.l-'k6zségonkormányzaÚa Képviselő-testiiletének
51D0|3 Qy '24.) gzámúhatározata
fsáay Község ontományzatának Képviselő.testülete a. 20'|3.04.24-éamegtartott üléséIő]
készült
megválasáotta Józsa Zsolt József ésGá] TibomékéDviselőket.
-.€]zóköÍ}"v hitelesítőjének
!Íedle lstváDpo|gárm€ s ter:
,:r asolja.hogy a meghívóbankiküldött napfuendipontok megtá.gyalásátfogadják el.
.\ képviselő-testületajavaslattal egyhangúlagegyetértett,
ésmegh.oztaa köv'etiező halrírozatát:
Csány kiizsóg ÖnkormányzataKépYise|ő.testületének
5320|3 {IY.21.) számÍ!batáÍozata

I
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CsrinyKözség onkormányzatának
Képviselő-testülete
2013. április 24-i testületi illéséneknapirendjéta
;ö\ etkezólszerinláIIapilona
meg:
\apirend :
1. Javas]at2012' Iv. negyedéves
előiÍínyzat-módosításla
és a 2012. évi költségvetési
rendelet
módosításlíra
Előadó: Medve Istvánpo]gfumester
PénzügyiBizottság
2. Beszámoló az tnkormányzat2012. évi költségvetésének
javaslat zárszrímadási
véglehajtrásáról,
rendeletelfogadásríra
E]őadó:Medve Istvánpolgármester
PénziigyiBizottság
3' Pályázali lehetőségekte]epiilésiközbiáonság javítására
Előadó: Medve Istvánpolgámestel
4' Javaslatmezőgazdaságigépekvásfulasala
Előadó: Medve István polgámestel

:.rpiretrdi
Pont:

]' t\.- neg}edéveselőilányzat-módosításraésa 2012. évi költségvetésirende]etmódosításiáJa

.,].: Isn án poIgármester:
:: -::'.] Bizottság táIgya1taaz előir.ányzat-módosításól s7óló napirendi pontot. Fe]kéri a Pénzügyi
...: :.:l.ikét.hogy ismertessea bizottság á]]áspontját.
megismerte annak
j-.. E\a: Köszönti a megjelenteket'A bizottság megtárgyalta az előtcl.jesztést'
- -: - .s e]fogadásrajavasoljaa képviselő-testületnek.
.:1 ÉIsn án polgármester:
. :- L].áhnéGal Erika pénzügyi előadót, hogy részletcscntájékoztassaa képviselő-lestü]etetaz
: .sz!ésről.
.i.hnéGál Erika pónzüg"Yielőadó|
tagjait' A kikü]dött (ielen jegyzőkönyv mellékletétképcző) tájókoáa1ót
: : t: a képvis..lő-testii1et
hogy 2012. novembeÉben a szociális alapú
].' ismerteti. Tájékoztatja képvise1ő-testü}etet'
':::ásokköZiilarenclszeresgyermekvédelmiked\'ezmén)tajogszabályváltozásaimiattmárErzsébet
:' =lban 1izetteki a Hivata1 gyemekentént 5800 Ft értékben.A szociális alapútűzifa juttatások]a
. jft.|t áZ onkormányzat. A megnyert pénzijsszegmár a lavalyi évbenmegérkezetta sziám]ánkra,aZ
és a tiizifa kios7tása 20l3' évben zajlott le' Az elkülönített állami pénzalapokból
".iolása
.:::]nánvzatunk a Munkaügyi központon kelesztiil ígényelttánogatást, me]yet tlaktor\'ásar1ásn
'.-oi1' Ez 274 eFt összeget jeientett. a traktor megváslíLását ezen íelül a költségvetésáltalános
-"'.ka te|héIeaz önkormiínyzat finanszíIozta.
:!s hozzászólás nem hangzik el'
1.d1'elstr'án polgármester:
:. a képviselő{estültet'hogy fogadja cl az előterjesztésbenkiküldött, a 2012' évi költségvetésIV.
a tettjavas]atot'
:..' edéveselőirányzat-módosításfu

a\

5 igen szavazattale]1bgadua javaslatotésmeghoztaa 2012. évi költségvetésről
..3pvise1ő{estület
:rl 4,/2012(II.22.)önkormán'vzatjrendejetmódositásáróIszóló 2l20l.3. (Iv'25.) önkormánJ-zati
képezj'
:.ndeletét,amclyezenj egyzőköny.rmellékletét
napircndi pont:
:.
végrchajtásáról'javaslat zárszámadási
]:.izán,to]óáz ontormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásiía
:::]de1et
\1ed1e Ist!'án polgármester:
szóló beszÍno1ó napirendi pontot' Ielkéd a
,1 PénzijgyíBizottság tárgyalta a 2012' évi k.jltségvetésről
?:nzüg}'i Bizottság elnökét, hogy ismertessea bizottság ál]áspon{át.
\lectve Éva: A bi7ottság megtárgya]taaz előtedeslést, megismefie annak ta]talmát, és eltbgaclásra
..r aso1jaa képviselő.testü]etnek'

\Ied\ e Ist\án polgármester:
a kép\'iselótestületetLV
tájékoztassa
]:.lLédoláhné Cá1 E ka pénzüg}.ielőadót. hog!' rész1etesen
:lclerjesáésről.

-!E

'

',,'i1]I'e\,e Íe
Get,selyképviselőnegétkeziktt terenbe'

:.iOPpályázatára'anljt2008-bann\e ünkrneg'nóg2012
évl,tnkaptunk296 eFt-ot.
: .szli\ál e]sziimolásujs e|húzotLo1t'
ig1 az LLtófinaÁzirozdsrer]dszeiében
mcgkapott
-- :. .rkezett ]neg a szánrlárr'Lra.A tcrr'ezetthezképcstl'á11ozás
tová|rbá.hogy a llat\,ani
.::: T.irsu1ásmozgókön!\'1ár^szo1gá1tatásra
11},íljt;ft
tánogatása csak 44%-ban teljestilt.
.'']::ier1ezett350elthelyett.Sikc.esenpá.lyáZottaZo1rior;án]'zataNemzetiKtl]iur.ítis
i:nogatási összcgből a.I.ön}'vtáI bútorza|átÍrjítoltuk
fe| asztutokat es poicokui
.: '
'
cFt-ból' Nem telve7ettkiadás ós bevéte]volt még a r,iharkár
következtébe; beázott
.. : ':tal biztosításidíjából be1.olyó l'465 cFt i1sszeg..{bevétel
nem fedeáe a helyreállítí
:':.ziatia a képvisclő-testü]tet'hogy a kar't,tatbevJtelként
fe]tüntetettosszeg a számlán
: :].-.i.]ékok után jfuó kamat,nely azonbannem léclezia számlavezetés
költségeit'
.

.

.

-: ^;p\iselő:
:'nál kórdezi. rniér1ekkoraösszegű a taftozás,ésmiértÍiemIett
mcg behajtva.
'. .(.omór Szihia jegy/o:
: : .:.p\'ise]ő-testü1etet.
hogy így is várakozáson feli]]i volt a beéIke7őjárulék1.izetés
más
:::.: rapaszta]ataihozképest'A lartozások Zömében abbó]
clednek' hog! sok eselben ncm
: j
.:.iinál l,ielv.eté\'eaz örijkléssel' bóI'ettcl \'agv adásvétellel
erintettfolaiula;aonot het,zete,
: . ::rszonbérbekiadott ]i]de}' cseteben i..lobeteli(, mi]e mcgtc]áljuk
áá a személ:t,akit a
. :. : \óte]cznitudunk.Vélemén1em
szerjntezck c problemal'ajlioben r.észbcn
rcldezőClni
'' az e]ső évünka mezőőrséggelkapcsolatban.
::.1,:|i/ásnefi hdngzik el'
. j..' !n polgármesteri
.. . ]j clij.tcstii]tet.hog'"-fogadja el az előterjcsztésben
kikii]dótt beszámo1ót és a 2012' évi
: ]]::!j1sZóIó lendelet ellbgadásáratettjar aslatot'

rt

.: . i.Sni]et ajavaslattal eg1'lrangÍrIag
eer'etél1eLl,
ésnegbozta
"
. .

a kd\'etkcző hat.írozatát:

.:,izségonkormányzata Képvise]ő-testiil€ t értek
: ' I \ . : J . )\ / á m úb a l á r o / a t a
:':zség Öúormányzatálal( Kép\,iselő-testüietce]Íbgadjaa 2012'
évi költseg\,ctés\,óglehajtásáról
' ' . .' ,ár n'or
.:io-testület 6 igen sza\.azattalelfogacltaajar'aslatot ós nrcghozta
a 2012. é!i záNziimadásról

.

és
:::Jr án1''.jóvrihagyásriról
szóló 3/2013.ilv.25.) onr.u.ilao}""ri'""ndeletét!amely
ozen
.:iil\f' me]lókletét

képezi.

- -'::ntir'án1'i-Csomós
szilvia j€ g yzii:
' ]iatJaa képviselő-tes|ültet
anó1, hogy jogszabályi
r,áltoziisokmiatt szükségesa Polgárnesteri
-hcb.í
. 91nelezésének
módosítása'A
ö'ún'lr.án;u;;i;ól szóló töNény úgy
'MagyaÁr.szág
. ]:.7ik.hogya polgilrmesteú
hivatalo](
neve a tcleprilósinc' e, n pátgJ..".r..i hi\,ata]einevezés
. eta. Jelcnleg aZ e]ne'ezésüd!: Csány Közsóg ilnrn""a,n1".utu
KépviseIó-testti]etének
. ..lcsteriFlivatala.a módosítás
UtánaZelnevezés
Csán1iPolgár*".'.J H;.*oi r".,'

I

j:.-:

: ]:\as]ar(al
egyhangúlag
egyetér|ett,
ésmeghoáaa következő hatiÍozatat:

.b|rg í|nliormán}zata Képviselő.testiiI€ t ének
= trl :l. !z.mú határozata

''i.]rmán}'zat képvisolő-testülete
*l:':
a Csány Község PolgfumesteriHivatala Alapító
.]
>].':sáiésegységes
J]J.:.
szeltezetbefogla]ásáta 2013. május 31. hatállyalelfogadjaáal'

.]j :':'..:-! a Költség\'etésiszeN elnevezésében
a ,,csány Község ÖnkormiínyzataKépvisclőj(::É1 ::'::j..nesteli Hivatala'' helyébc a ,'csányi Polgámcsteli Hiva1al,.szöveg
iéo és a
nL. j:.] '::.-' ..]\idítettelnevezéseszöveg.észtörlésrc keúl.
r{. tl polgármester:
'':- :.:::- 3] a kintlévőségekkclkapcsolatostáiékoztatómeglal1ásaitlejére.
_ jj : ... :.léje után kihirdeti a z.t1 ülésenhozott határozatokat:
.:. .:: l(I eg t \angú dÜnles Íre]el. negho,/td|.ö\ elke,,ó hatxro,,.lál'

.':r
-:r.!g ÖnkormányzataKépviselő-testÍiletének
;; :' : :\.:].' száD0ú
halározaIa
.. . : -3 onlormányzatánakképviselő-testülete
ílgydijnt,hogy JuhászDávidnébér]etidíitartozása
. -.- . : -.: a a fe]ajánlotttraktolpótkocsit.Felhata1mazza
Medve lstvlin polgfumestefia szerződós
.. . :\.::. :: aláírásiira.
-:3:iü1et egyhangúmegl,iozta következő hatiírozatát.

Ziégonkorrnányzata Képvisető-tcstületének
n.]J.) számúhatározata
:.]-.js Képviselő-testülete
úgy dönt' hogy elengediPlónai Janos ós Petik Zoltán mezőőIök
.=-:..zását.
elismerveegészéves1evékenységük
hatékonyságát
éseledmén'vessegeI.

.

Eapijendi pont
j.j
.hetóségeklelepülésiköZbiáonság javításáÉ
-

.:- e Isn án polgármester:
-_::':::id5zel kiépítésére
van lehetőségújra pá1yázni. A tavalyi évben mál nyújtottluk be e.'e
-.:.'i. de akkor Íbnáshiány miatt a páiyázat kiíroja nem tÜdta tlímogatniM ön}omán'vzatunkat.
- önkományzatok, akik nem részesiiltekadósság elengedésben.100 o/o-osfinanszírozásmel1ett
:ralr be kérelmet
3 terü]etrea 8/2013'(lll.29-)
-) B
BM rendeletalapjan' A ]ehctőségekköZiil az e]ső a
. ::.i öl]](ormáDyzatifeladatot ellátó intézményekícjleszlése'felLrjíiása'a második óvodai. iskolai ós

" : : .:s spor1ir'rfrastruktura
fejlesztése'
felújítása.
ésa hamladik a közbiztonság növelésétszolgáló
:.-jjek megvalósítása.
A lrarmadikcéltelÜlltet
javaslom,meft ez aZ egésztelepiilósérdekét
szolgilja
.:' szükségiink
van rá' mertezena télenis gondjainkvoltaka falopáiokkal,éi problémát
okozrr"ak.u
.-:::]ók is. Megtapasáaihattuk,hogy a hulladékszedést
kö\€ t ő;n miíI megint sok helyen van
. . :. a szemétaz utakmcnténésaz árkokban.
. .'rzokl<a]a leltételekteltehetidénis pályáZni,minttavaly?
'.J'r T.n polg:írmesÍer:
in

\

].:-.' . .\ ben sokka1jobbak. A támoga|ottság100 %-os lelret náunk' mefi csányoli nem
]il]|l]l'Ú!L
]' iil...': :] ::. \ lakosságba! is tudatosítanike]],hogy pl' ezeknéla pályáZatoknál látszik enrreka

. :.' .::li önrésá hozzátemi,nenrkell pénztelkülönítenia költségvetésből'
Tájékoztatja
a

'] .:. '.:::- 1.lg1 9 db árajá1latot szelzctt be' és több szempontból összevetve mérlegelteaz
hogy aZ
ti'l: -..:': aZ á]tala legjobbnak tatott aján]atot.Tájékoztatjaa képr'iselő-testtiletet,
']]'|]
pá1yázat
páIyá7,a1
ha1áridejo.
A
bcnyíütási
nint a tavalyi évben.Május 2. a
'!]]ll' 'j: :::..k.

*:

teNezzük, hanerr-ra mezóőrök felszerelését
.:.': .:* kamerarendszerkiépítését
.
.:.
kár1ya
vásárlása
is sziikségesiesz hozzá. A kameliík
::r,i GPS a1apú'így SIM
:
ncnl internetalapúval,aninek az az e1őnyetöbbek között,
J . r:.:trlógiálal múködnének,

díiakat'
-:..Z előÍizetési
-.:.
.. j..:'::s:1]1etet'hogydöntsönarró]'résztkíváí-evenniazönkolmiííyzatezenapályá7aton.
'. - :: - :! a.javas]attaleg}üangú1ag
egyetéiottésmeghoztakövetkezó hatlíozalát'

-i.:!.<: tnkormányzata Kópviselő'testületének
,l,ÍÍ:.
qi:|:
. ' . : : . | s z á m úh a t á r o z a t a
. .':= i.p\'jselő-testülete kinyilvrínítja' hogy résá kír'án venni az egyes ör (ormányzati

]

részietesszabá]yaifólszóIó 8/2013.
.:.:;solódó fejlesztésitánogatás igfuybevételének
elkülönítettfejlesztési
alapjána 2013. évikőZpontiköltségvetésben
::]J.letrendelkezései
pá1yazatban'
kiírt
fejlesztések
megvalósítására
e közbiztonság növelésótszoIgáló

.. -' község Ör <omlányzata nem részesiiit töIlesztési célú tfunogatásban illetve
: .:Jációban' így a hivatkozottBM rendeletalap.jáD100%-ostámogatási összegre pá1yáZhat,
' i ...'iinítése
mcllett'
''..::
Óntormányzatának Képliselő-testiiletc fe]hata]mazzaMedve lstl.rn polgármesteft a
'..]iásá|a.
]:

:-lairendipont:
: .;azdaságigépekváslírlásfua
i.it án po]gármest€ r :
-.:.'iaprogra1n kereténbe1ül szcrctttinkvolna gépeket\'ásáIolni. A pá]yáZatotbenyújtotflrknem
' :. ::l1zetti
L : s l e r ' é Bhátrányos
l l ' ' r j r ) o \ helyze|ű
h É l j / É l itelepiiiéseként
i
földmíLvelésle és ál]attartásra. A
: ' ' '] / e r u kistérség
.:: -ilmal egyeáettem több a]ka]omma] is' Tetszik nekik a kidolgozott program. de az a

'". ::og1'egyelőre
Í.olTáshiány
miattnem indul el a program.éstalán őszlc lesz be]ő]evalami' Az
végigkel1 csinálnunk,amíte]kezdtiink.Tr.ktor.unkmiíÍvan' a
- :.'::lem. hogy mindentéppen
el tüdja végezniijnálióan ís. Hortról
és gépesítéssel
'j]':ia! a7 öntotmányzat önkén|eseld<ei
'.]:::i ] eszköZt megvásíroini:egy kumpliültctőt, egy künplipeígctőt és egy szírzúzót.amit
. .'.l is nrdnált használni'Nagyonkedvczően.áIun alu1tudjukmegl'ásárolníaz eszközöket egy
:::.:ló1.

l Tibornéképviselő:
: :.::ir dinrrye elgyepelésévelvégeáünk máI, Mák Zsolt ad:a hozzá a gyepct. Az el agolást is
ésa magok már ki is
.:: :Jk önkéntesalapon képviselők,mezőőIök éspolgá.nester úrrész\'ételéve1
..: E]jndu]ta tem]elés,nem szabadmost l.eiadni'az eszközökre szükségvaí'

!: Zso!t alpolgármester:
földeket
Nem javaslom,hog}'.|zútme11etti
:- :lóbb ki kellenejelölni' hogy hol legyena dinnye1ö1d.
. '..iuk errea cé]ra'
képl'i.elól
. ' Tiborné

-]égedetlena közmud<ások muntájával
ésteljesítményével'
amit a gyepelésnellanúsítottak'
].1edveIstvánÍrolgármestel:
-':Ienlegönléntes közmuntások
végzik ezeket a fe1adato]<at'
':'nogatás
akik nem kapnak érÍefizetést,
megtaftásáhozsziiksóges.
a munka a
.\3n, l,iogyaz eszközvásiir]ásravonatkozó javaslatot
a képviselő-testiiletÍbgadjae]'
'. képviselő-testíilet
ajavaslattal egyhangúiagegyetértett
ésmeghoztakövetkező hatiirozatát.
C:á n1'lözsóg Önko rrnáÚ) Zala
Kepr Iseló-leslüleÍéoeL
59/]013(IV.2.t.) s7ámútraterozata

.3ny Közscg Képvjse|ó-testijIete
úsv
..^(egc5nc(ianjcalnc7öga,/dasag'..'l-::;l"9,'",ön(orn1ál]\,/ulce|jainc|.megralósttásaérde\

esz|.özö|
.j: ö's/cgelkülöfuleI
a,/állal..no\
i,|..;iil...]il:í"'*"dhcLctJen ..c'"*|-rxai.'"r).k;..iio

.3nJ, Közseg onkományzatának Ké
..l.rjretel]ebonyo]ítasa.u
e, u .,",,oae. f,tuj;:i?;:.'*"

|e]hatalmazzaMedve ]slviínpo]gánnesteft
áz

5. nápirendi pont
: -r ebek
\ Íed}'e
IstYánpolgármest€ r :
' .\oztadac ltép\
iseld.resn,]let
*^.og9Tünyzat 2.5 hektir tefiilctre
:.llet|e pe(lignapraforgó.u".":].'.PqI
diDnyét,a fellrrmaladó
2j8' 760 Ft \ olt. cmjbea vetőmag
::--Jletet,
terült.,Ké.i; dil;";:
hogyhag)/ja;oua
u ti"JJ|'.."g"
- .'ep\.iseló-testiilet
a javaslattalegyhangúlag
egyetéÍett
ésmeghoztakövetkezdhatározatát.
C.ánr liü-seg ÖnkormányzataKépvise|ő-testütetének
:''|]0t3 (1v.24.)számúlratározata

'
jl

. l-1] Község Kép\'ise1ő-testii1et(

.::magr,ásá:1ás',:8'ó
érdekében
tölténó
il;;;;;.í5:i"'.J*jll]:J.ffii,.*-ut:Í:.H:*'*ot

',teavetstvenpolgármester:

|
j

: ijnkormiínyzat
céijaiközött s
::'. i]n]ottak2 Íöldeúltet.t".,", 11i|:.].,!i.. 'Íöldelet rásrlroljtlnk.ésazokon gazdálkodjunk.Most

.

':1 sön a megvételiikő1.

, ,.r,,n,un.
r"ra
--aa'y
u.a.;i'J-rffi;;
i.j*
ffi:il:ff_::iJ*
..' .'.'..'r9! !!é4udr
;:,:i:*f,T.:?1tl
lEttermenteS'
l(el€ ü ",d "gy*képvi5e]ő-testti1etet'
hogy
'.:.:f\iselő-testiiletajavas]attalegyhangúiagegyetértettésmeghoztakövetkezóhatalozdtit'

.'.
KépviseIő-testüIetéuek
t Íii]..*.'"c,g"korrrlányzata
1013(TV.24.)
szán Í!h^tároz^ta

-..' J'ö,,"éeKefv;5eId-ic"lj]ele ú!,\ d'inl h,'".
''' ''. le.n|és7elben
j::l'
]\4ihal.yri
tulajdonar
kepezcj.
|12| helt,rajzi
|.':t
'I.álh.Pá|
-, lay t .a..'i)
ható
l4Jq
m2te-i.|etü
.

Iniesr.llarja
czacl"."","l
1'u'il.ioJ"li.'"

.. .Jla]njazzaMedve Jst\,iinpolgán]esren

te|el'ingat|ant
so
..g ii1#í"
"lie"

az adás\ételjszerződésaláíIásiÍa'

\ Í.d\ e Isf!án polgármester:
] : '. hog! döntsön a tépviselő-testület
a Monostoti útonlévő ingatlan
meg\.ásár]ásáial kapcsolatbanis'

T

\ tépviselő.testiilet
ajavaslattaleg}.lrangúlag
egyetértett
ésmoghoáakövetkező határozatát.
Csán1'községÖnkormányzataKépvise|ő-testülctének
6] 20i3 (IV.24.)számúhatározata
.-j:n\.községKélviselő-tostü]ete
úgydönt,.hogyTó1h-PálMihárrynétulajdonátképező,1507helyrajzi
.::.:1ú.
temészetben
a Monostoriútonta]álható1439m2 tertiletírielekingatlant
5o.eFt-ért
meg kivánja
..rrolni ésvállaljaaz adásvétel
költségeit.
j- latalmazzaMedve ]stvá]polgfumesteÍ
az adásvéte]i
szerződés
aláírásáIa.
}Íedle István po|gármester:
..rrgó olsolya kérelmét
mfu tárgyalta'aképviselő{estület'
amelybenkáte, hogy oldjuk fel az építési
..'.;::]: N."ql
tulajdonában
1é\'ő
iugatlan
vonatko;ásába-n.
melt páyázni szeretnei.a]usi
lt9i 1alálható,
.-]]áshe'yekkia'akítására.
A képvise'ő{estület
hatarcZatot
hozottebbenaz ügyben,ahogyazt korábban
:. :3tteindokoltesetben.Jelen esetbenaz építéshatóság
lendeletnódosítást
k3rt, ahogyLt a kérclmezó
.: ]ölte.'Kérem a képviselő-testij]etet.
hogy a váltoáatási tilalom ellende]ésérő:
szi[s ltzott. 1v.za.1
:-.{ormányzati
leídelet 1. mel]ók1etót
egészítsük
ki
tuza1.l'ogy
a
\,áltoztatási
tilalon' nem vonatiozik á
.:.:1 út46. számalatti
ingatlanra'
:- iép\iselőtestület 6 igen szavazattalelfogadta javaslatot
a
és meghoáa a változtatási tila]om
: :::rde]éséről
szó|ó 7/20|I. (v.26.) ö.kormányzati iendelet nódosítá;fuó szóló 412013.(|v.25,)
. nkormányznli rendeletét,
amelyr:zenjegyzőkönyv mellék]etét
képezi.
. : . S z e n l iár n )i - C . o m ó !s / i h i a j e $ 7 ó :
: '.é1tbgadásomon
felkeresettNagy Ferenc,aki azza, a felajánlássalfor.lult a képviselő-tostiilethez,
: .-\ Szeretne
egy vasból készülthintátkészíteni
a településnek
ésl.elállítani
a piactélT;.
':tl Tibornéképviselő|
: ..ellenefogadnunk,de a piactérnem megfelelőhely, melt nagyonbalesetveszéIyes
lenne.Az ivoda
: ':rábanjobbhel1enleme.

s

./Jbó Margit Lópt ireló:
:.]\égrejavaso]ná
elhelyezni.mefi sok gyerek1akikanalélé'
éski is tudnákhasznrílni.
\ I.d1e István polgármest€ r :
: s1om. hogy a gyógyszcltiÍnelletti telekrekerüljön a hinta.híszenkorábbanarról volt
szó, hogy ott
:.::nön Leventeképviselőj átszóteletszeretne]étesíteni'
: - ' K ö d m ö n L e r e n t c e r g e | )k é p \ i s e l ó :
.:. ka mellettilelketcsakabbanaz esetbenj avasolja, ha aá az öntolmán}zat használatba
veszitőle' és
: . kir itclezővállalja,hogy szabványoksze.intkészítiel a hintá1,hogy az ne legyenbaleseneszólyes
a
. ...\ekre néZve.
\IÉd\e István polgármester:
.:..\ iselő-testtilet
döntését
kéíia..ól. hogy elfoga<tjuk-e
a felajállástaz Alany .Tános
utca l ' szí,''alatti
1::: anla.

. . -:físe]ő.testiiletajavaslattal egyhangú]agegyetéfiett
ésmeghozla köve&ezó határozatát.

-!

ry községonkormányzata Képviselő.testületének
1-l(w.24.) számúhatározata
iózség Képviseló-testiileteúgy dönt, hogy elfogadja Nagy Ferenc felajánlását ana, hogy hintát
r a te1epülésenélő gyermekek számára, amennyiben a felajánló válalja a hinta szabviínyok
ésa szükségesminősítésmegszezését'A hintát aZ Arany János utca 1. sziímalatti
elkészítését
engedélyezielhelyezni.
17:49-kolbezfuta'
= több k&dés,hozzászó]ásnemhangzottei az i,ilést

Ifno{',lt

MedY€ István
polgáimester

jeryzókön}.v hitelesítő

jegyzőkönw hitelesítő

