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G4sly képúselők.(4 fó)
nliGkozási

szilvia
joggal megielent: DI' Szentiványi-csomós

jegyzö

Jeggzóköoyvvezető: Dávid Gábor

igazoltan
képviselőésJózsa zso1t József képviseló
MaÍgit
Szabó
képviseló,
Tíbomé
@
Í.mak távol.
}I€dve István polgármester:
hogy a
Megállapított,a"
megjelent9ket.
a
köszöntött€
megnyitott,9'
iilését
-{.kepviseló'testüIet
mivel4 képüselöje]enva!.
aJtt.J tue.tlatá,o"art<épes,
hitelesítóknekválassziíkmeg Juhász
jegyzőkön}'v
képviselők
megjelen1
Javasolta,hogy a
képviselőket'
íaJj e'b' [oornooLeventeGerge1y
Aképvíselő-testiiletajavaslatta.legyhangulagegyetéltett,ésmeghoztaakövetkező
ha!ÁÍozalál'.

Csány kiizségÖnkormónyzata KépYiselő-testületélek
É8/2013(\.m.28.) sz6E.í hatíÍozata
m€gtaltott iiléséÍől
Képviselő-testiiletea 2o13.o&28-á!
ÖnkormríLrryzatának
Község
Csány
Gergely ésJúász
mJgu,ltas"tottaDI' Ködmön Levente
hitel"slto1en"t
késziiltiegyzőkön).v
Dávid képviselőket.

M€dve István polgármester:
fogadják el.
pontokmegtáÍgyalásá1
napiÍendi
kikii]dött
meghívóban
a
hogy
Javasolj4
Aképviselő.testiiletajavaslattalegyhangu1agegyetéÍett,ésmeghoztaakövetk€ z ó
hatfuoZatát:
tsány községönkormán}zata KépYiselő-testiiletének

..:' ]013 (wII.28.) számúhetáÍozata
- !.]} Község Öntolmányzatrínak
Képviselő{estiilete
2013' július3i -i testületiiiiésének
.=.:.odjéta következők szerintáilapította
meg:
1 . Hatvan KiirnyékeTöbbcélu Társulás vagyonálak vagyonfelos21ása
Eg-vebek
i. dapirendipont:
\Iedye Isfván polgármester:
:.beí a napilendi pontban a Hatva'l1 Kömyéke Többcélú Társuiás vagyonának
' asvonfelosztásáÍól
lesz szó. Mivel ez a titsulás június 30-i hatállyal megszí1nt,
el keil
vagyonna1,
amivel rendelkezett. A vagyon felosztásánál vagyonfeiosztási
:zámolni a
szerződéstke]l kőtniink' Az aiapelv, hogy minden eszköz, amit az adott fél használt' annál
aarad, így megkapjukaz eddig használt robogót. A pénzmaÍadvlíny
lakossága.r'ányosan
ken:il
'.elosáiisra.csány esetén106.145Ft jítt \.o]navissza.A MagyaÍÁllamkincstiirazonbana
:első ellenőrzéskistérségifinanszírozásakapcsiínvisszafizetésikőtelezettséget
állapítottúeg.
íely esetüíkben165.755Ft. A visszafizetési
kötelezettség
oka az, hogy a csrányijegyző, dr'
Balázs László 2010.bentévesadatokatszolgáltatottaz tDkonnán}zat intézményeiről
a
Kistérségfelé.Felolvasnám a l]atlírozatijavaslatokat.
Ismeltetiaz eiső hatálozatij avaslatot'Javasolja,hogy a hatfuozatijavaslatotfogadjríkel'
A képvjselő.tgstiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéttett'és meghoáa a következő
hatáL!ozatátI
Csány községonkormányzata KépYiselő-testületének
140i2013(\{II.28.) számírhatáfozata
Cslíny Község onkom.ányzatlának Képviselő-testülete megtfugyalta a Hatvan Körzete
Kistérségi
TöbbcélúTlfusulás2013.I' félévigazdlálkodásról
ésamak pénzügyiteljesítéséIől
szóió beszámolót.ésazt arrrrak
mellékleteivel
együttjóváhagyólagelfogadja.
Medve István polgármester:
Ismertetia mrísodikhatltozati j avaslatot.Javasolja"hogy a határozatijavaslatot fogadj{íkel.
A képviselő-testlilet a javaslattal egyhangúiag egyetéftett,és meghoáa a következő
haÍátozaÍáti
Csány kiizségÖnkormányzataKépviselő-testületének

.:: :0|3 (ulI.28.) slámúhatározata
Képviselő-testületeeifogadjaa Hatvan Körzete Kisté$égi
-'..} Község tnkormIányzatrínak
:::cétúTársulásvagyonmegosáásiszerződésének
szövegétésfelhatalmazza
Csányközség
r:-gárEesteléta vagyolfe1osztásiszerződésaláfuásaJa'
I oapirendipont:
lledr'e IstvánpoIgálmesrer:
. :fé.i Dr. szentivánf-Csomós Szílviajegyzőta napirendipontismei1etéséIe'
Dr.Szentirányi-Csomóiszilviajegyzö:
:2 e]őző testtiletiülésen5zó volt alaól,hogy sziikséges
egy szolgáItatási
éshasmáatbaadrísi
j*?hál}zatotelkészíteni.
Ez aÍapjánelkészítettem
a szabiílyzatot,a díjtételek
ésesetlegesplusz
:zolgátatások kapcsán vrírom a hozzászőI^okat, javaslatokat. A szabáIyzat batáIya az
-f:kormányzat és intézményei,ingó. és ingatlanvagyoohasználatba,bérbeadása ésa.nak
.i]lételei.A lakások nem taÍtoznakide' Ki kelljelölniint egy leltárcst, alri tételesenvezeti
::jd az egyesépületekleltfuát, a legkézenfekvőbbvélasztása'pénnittoskollégavolna'
.-alas]om' hogy a kiszabott díjtételeketa képvis€lő-testii1et minden évbenbírálja felül' A
Jjalat házi pénááIb4 csekken, illetve banti átutalással lehetne befizetni. A dÚakat az
á11apítottam
i:nÉJisárak a1apjrín
meg. az árak taiatmazzák az AFÁ-t'
I--oelteti a szabáIyzatban foglalt vagyontárgyakat' szolgátatásoka1, díjtételeket az
.lóierjesáésszednt.
-t.képviselő-testilleta polglimlesteri hivatal által ry.ijtotí szolgáta1asokatvitatja meg.
Dr. Ködmön l,€ v ente Gergely képvíseló|
'{ honlapoÍliévőhildetések&át is meghatlílozhatnlink.
!Iedv€ Istvánpolgárm€ s ter:
I\i lehet egészíteni
a szabáIyzatotezzel.
Dr' Szentiványi-CsomósSzilvia jegyző:
.1z újságbanmegjelentetetthildetésekdíjaitis idevehetjük'
M€ d ve István polgármester:
Felko.iDr. Szentiványi-Csomós
Szílviajegyzőta szabályzatmódosításaina}..
kidolgozásáÍa.
Dr. szentiványi-csomósSzilvia je5ző:
Isúerteti az önkormányzat által nfújtott szolgáltatásokat és anrlak díjléteieitifllnyírás,
hóe]tzlkaIttá..
bozotnyírás,

'l

. E\ a képviselő|
"1':
az íj bázasságkötőke is?
- - :::.állzat vonatkozzoÍ\Í11á!

]. i:. Dri\ányi-c!omósSzilviajegyzó:
csakaz evőeszközökéIt,táIyéíokéÍ,
.::'- :: lem kellfizetrriükaz asaalokértésa székekért,
:j ..:: .róból is biáosíthatjákezeket.
t!.L1€ lsn án po|gármesler:
a képviselő-testü1et
fogadjae1'
- =:..a. hogyaz újszolgálatiszabályzatot
. ..... ise]ő-testü]eta javasiattal eg)üangúlagegyetértett,
és meghozta a következő
.::'::. za,'áÍ|
i'.in1.-kiizségÖnkormányzataKépviselő-testületének
.-l: ?013 (VIII.28.)számí hatá!Íozata
.;..1}' Község tnl<orÍnányzatánakképviselő-testületeúgy dönt, hogy elfogadja Csrány
].:z:ég onkoÍmfuyzatának Szoigáltatási éshasználatba adásí szabá\yzatátaz előte{esztés

]ÍedÍeIstYánpolgármester:
.=.Iteti BuborékNelli kérelméta tányérokés evőeszközök bérlésre
a 2013.08.31-én
'-:.3ndó esküvőhöz' Javasolja,hogy a testiileta kérclmetfogadja el ésbiáosítsák a kér€lmező
jz.amfuaa szükségeseszközöket a szabályzatbanfoglaltak szerint.
a javaslattal egyhangú1ag
{ képviselő.testiilet
egyetéItett'és meghozta a következő
la|fuozatát|
Csány kiizségÖnkormányzataKépviselő-testületének
113/2013o4II.28.) számű határoz^ta
Község Onkormányzatának
C5a11y
képr,iselő-testiilete
BuborékNelli csányilakoskérelmének
hel}.tad, ésszámára eskilvői rendezvénymegtaltásáraa Faluház épilletét
a bennetalálható
eszközökkel bizÍosítja.
\l ed\e lsh án po|gármester:
Sós Marietta szeretnébérbevemi az Arany János utca 2. szám alatti lakást saját maga és
g;ermekerészere.
miveié|enársá\
al megromIon
a kapcsolanrk'
Ismeltetisós Ma ettakéIelnét.

\ÍÉdYe
Eva képviselő:
: ..i!rlakásról volna szó?
Dr. szeEtiványi-CsomósSzilvia jegyző:
:.l:.:etubejött hozzrímésazt mondta,hogy úgytudja'hogy Zöleiné Bea ki fog költözni
:.' ..-:-lakásbólésazt kémé.Mondtam neki, hogy ez nem megy azonnal.
\tÉdYeIstván polgármester:
>:.inlem napoljukel a dolgotaddig,amígBea ki nemköltözik a lakásból.
a javasiattal egyhangúlagegyetéItett'és meghoáa a i(övetkező
- <épviselő-testület
-.::fÍozaÍaI|
Csán1.községönkormányzata Képviselő-testiiletének
tJ.lZ013 (VIII.28') száLfií határozata
teljesítésétől
sós Mariettakérelmének
.,en-vKözség tDkonnányzatánakképviselő-testüiete
==l zdtkózik e1, azonban jelenleg nem lendelkezik béIbeadható öntományzati lakással'
fogja ésa kérelmetérdemben
:::rennyibenszabadulfel bérlakás,anól a k&elmezőt éItesíteni
:':íra]ja'
}ledve István polgáImester:
- 5' nézki, hogy a START közmunkapro$am keretébenősztől támogatástfogunk kapni, így
nevezetesenhogy egy farmot építtinka falu széIén'
:eg:.a1ósulhategyik elképzelésünt'
'.
is lesz, hiszen arra is kapunk
árjú a támogatói döntést,de ha megéIkezik,akkor építkezés
tilalnrata szóban forgó ingat]anon,
-1zösszeget. Elüez előbb fei kell oldani az építkezési
található,az 1497.es
vettüú meg.Az ingatlana Monosto útlegvégén
=it SzabóJánosíétól
kell építeniinknéhányhétalaÍt,ezéttazt
engedélykötelesépítménÍ
:.:sz.-úingatlan' Építési
.:r.aslom,hogyoldjú fel az építési
tilalmatezena telületen'
4 ígen szavazattaielfogadtaa javaslatotés meghoáa a változtatási
.1 képviselő-testület
,]l2ol|, (v.26') önkomúnyzati rendeletmódosításfuólszó]ó
.:la1omelrendelésérőJ
szóIo
képezi'
amelyezenjegyzőkön}.vmellékletét
10/2013.(Ix,2.)önkormányzati rendeletét,
}IedveIstván potgármesterI
\ an mégvalakinek kérdése?
el' az ülést15:05-korlezrá'"ta'
hozzászóIásttemhal'gzott
\Íi\'eltöbb kérdés,
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Medve István
polgármester

dr.szentiványi-csomós
szilvia
jegző
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Dr' Ködmön Levente Gergely
j egyzókön}T hitelesítő

jegyzőkö!}.v hitelesítő

