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adásiíra
Előadó: Medve István polgrírmester
2. JavaslatArany J.ánosútl5la szám alatti ingallan használatbaadásrára
Elóadó: Medve IstvráIpolgáÍmes1er
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Előadó: Medve ]stvrínpolg|áÍmestel
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1.
javaslatKossuth Lajos út1. szám alatti ingatlantetőterénekhasználatbaadásli.rá
}IédveIstván polgármester:
{z Európai Mezőgazdaságividékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
StÉtégilík
LEADER
iejezetének
végrehajtásríhoz
2013-bannyújtandótli.mogatások
lészletesfeltételei.őlszóló 35/2013.(v.
l2.) VM rendeletalapjrinlehetőségenyílt a csányéIt,a FaluköZösségá1Alapítván}nakpályázatot
benyújtani
falusi szálláshelyekkialakítására'
Jelenlegnincsa településen
semmilyenszálláslehetőség,
ésa
rendezvények
soliín sem tudjuk e1he1yezni
a meghívottvendégeinket'
előadókat. Az Alapítványa
Kön}Mlír tetótelénekbeépítésérc
szeretnepályáZatot ben}'újtani'amihez szükséges,hogy a femtaÍtás
idejérea tetőteret az Alapítvány ingyenes használatába adja az önkományzat' mint tllajdonos. Ez a
településnek
költségekkelnemfogjámi' csake1őnyünkszámazik belőle'
Kérema képviseló-testiiletet.
hogy döntsön a javaslatelfogadásáró1.
A képviselő.testiiletajavaslattal eg}üangúlagegyetértett,
ésmeghoztaa következő hatiíozatát:

községÖnkormányzataKépvise|ő-testÍiletének
D Csány
9412013
számúhatározata
íW.11.)

Csany Község Képviselő{estii1ete
úgy dönt. hogy a fulajdonában]évőtermészetben
csán' Kossuth
Lajos utca 1' sziím a]atttalálható MiivelődésiHáz és Kön}MaI épületének
tetőteléta csányéfta
Faluközösségért
Alapítványrészére
2018.július 1. napjáigingyeneshaszniíatbaadja ameltett'hógy az
Alapítvány vállalja a tetőtérbeépítését,
felújításátésazok karbantaltásáta használatidőtaltaÍná.a.
2. napirendiponl

.
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Medve István polgármester:
Az eLőbbemlítettpályázat másik célterületén
szeletnerésá veruri a CSEFE' mint a telepiilésűnkön
mÍüödő civil szelvezet.A pál},áZatkeretében
dísznövényeket'
víágot, palántátszerctnének
nevelni,és
e]üez fóliasátrakatfelál1ítani.
Az Arany Jánosút15/asziímalattiön1(ormán)/Zati
ingallan_ a réginapközi
. jelelrlegteljesenhasználatonkívü]van.lelomlottá]lapotban.
épülete
viszoít nagy kelt tartozikhozzá.
Ennekaz ingyeneshasználatba
ádásátkériaz Egyesület'aZ épü]et
kvételével.
Cserébevállalják a terület
gondozását'karbantaásátésa település
virágositását'
Medve Évaképviselő:Támogatnikell ezeketa törekvéseket:
melt ezze]jutelőbbreá település.
MedYe István polgármester:
Ké.ia képviselő-testültet'
hogyfogadjael a használatba
adás.avonatkozójavasla1ot'
A képviselő.testlllet
ajavaslattalegyhangúlag
egyetértett.
ésmeghoztaa következó határozatát:
Csány községönkormátryzata KépYiselő-testül€ t ének
95/20|3(VI.11.)számúhatározata
Csány Község Képviselő-testillete
úgydönt. hogy a tulajdonában
lévőtermészetben
Csany' Alany János
utca 15/a.szám alatt található régiíapközi épületének
beépítetlen
területéta Csányiak Csányéfl Együtt
I.aluszépítő
Egyesü]etrészéIe
2018. július 1. napjáig ingyeneshasznáatba adja amellett,hog| az
Egyesület vállalja az átadotttérü]etkarbantafiásátésa község virágosításáta haizná]at időtaltamfua.
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izabó Margit képviselő:
:] mar a nyugdíjazáskoris kértem,hogy kapjon kitiintetéstaz iskoiai dolgozónk, mert hosszítszolgálati
]:ie ezt indokolja. Támogatommindhiíromkitiintetést.
.'bb kérdésnem hangzik el, ezéÍtMedve Istviánpolg.1rmesterszavazásrateszi fel a kérdést
mindhírom
. :nély vonatkozásában'
rtedveIstván polgármest€ r :
kérema testületdöntését.
]]'iás Tibomékitüntetéséről
- .iépviselő-testiiletajavaslaftal egl hangúlagegyetértett'
ésmeghoztaa következő hatiáIozatát:
.ány község()nkormányzatáKépYiselő-testületének
].2013 ívI.11.)számí h^tározat^
.jny Község Képviselő-testülete
rjE}'dönt,hogy Ezsiás Tibomeköáisztvise|őt csány Közszolgálatáért
banlészesíti
éIdemei
elisme.éseképpen
megköszönve ezzelatelepülésért
végzett
munkáját'
edYeIstván polgármester:
]sa Józsefnékitiintetéséról
kéIema testületdöntéséL
iépviseló-testÍilet
ajaraslattal eg1.hangulag
egyetértett,
ésmeghoztaa következő határozatát:
lány községonkormáü}zata Kép\-iselő-testÍiletének
\2013 n.I.11') számú'hatáÍo,Ata
.ány Község Képvise]ó.teíÍleteúg]'dönt' hogy Józsa Józsefirén)'ugalmazottközalkal1rMottat Csány
)zszolgáÍatáéís
díjban részesitiérdemeielismeréseképpen
megköszönve ezzel a településéfivégzett
.rúáját.
IedveIstván polgármester:
]lei sándomékitiintetéséról
kérema testtiletdöntését.
. képviselő-testü]et
ajar'aslanaleg1'hangülag
egyeteltett,
es meghoáaakövetkező határozatát:
sány községÖnkormánlzata Képviselő-testületének
,/20l3íV|.I|.)számúhatározata
. sáÍyKözség Képviseló-Íestületeúgydönt, hogy Zölei Sándomén1ugalmazottköZalkalmazottat Csány
\özszolgá]atáéItdíjbanrészesítiérdemeielisrneréseképpeí
megkőszönve ezzel a lelepüléséIt
végzett
runkáját.
\li.el löbb kedés.hoz,/áslólás
nemhangzonel a7iilést|4'50-kor
be7ártr.
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jegyzőkön}Y hitelesítő

jeszőki'n}Y hitelesítő

