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i'ggal megielent:Dr. szentiványi-csomósSzilviajegyző

* L.tráD polgármester:

.l. ;=1_-.*ieí'iilet ü1é5ét
megnyitotta'
köszöntötte a megielenteket'
Megállapította'
hogy a testiiletiülés
b== .=iépes. mivel a 4 képviselőjelen van.
.-:_- Z-olt Józsefalpoigrirmester,
Medve Éva.Szabó Margit kepüseIokje]eztetávolmaÉdását'
''..l..':a hogy a megielentképviselőkjegyzőkön}-vhitelesítőknek
váJassziikmeg Juhász Dávid ésdr.
.{].=ön Le\enIeCergel1l.epvise|öket'
:' '{ép\ise]ő-testiiletajavaslattal egyhangúlagegyetéItett,
ésmeghoztaa következő hatiírozatát:
Csány községÖnkornányzata KépYiselő-testÍiletéuek
l ]013 (I.21.)számúhatározata
s:n\ Község tnkormányzatánakKépviselő{estületea 2oI3.oI'2I -éímegtartottülés&ől
készült
....zókönyv-' hiteIesítőjének
megvrílasztotta
JuhászDávid ésdI. Ködmön LeventeGelgelyképviselőket.
}[ÉdYe
Istváí polgármester:
-.1solja. hogy a meghívóban
kiküldött napfuendi
pontokmegtárgyalását
logadjákel'
]' !:p\'ise]ő-test|iletajavaslattal egyhangúlagegyetértett,
ésmeghoztaa követiező hatrírozatát:
Cún]' községonkormányzata Képviseló-Úestületének
::ll13 (I.21.)számúhatározata
- :.=:.Község Őnkormányzatrinak
Képviselő-testülete
2013.janu{iI2 l.i lesdjIel.ü|eséne|napirenrljét
' : :'\ezők szerintállapította
meg:
\rFirend:
\ szociáJis
aIaputiizi|ajunatásró.
Elóadó: Medve Istvlánpolgámestel
dI. Szentivánf-CsomósSzilüa jegyző
-

Eglebek

napirendi pont:
1.
. .:'..ális alapúíizifa j uttatásról
}{:.Jie Istr án polgármesteri
.::.....|atja a je]enlévőket,
hogy összesen 131 kéreleméIkezettbe a szociális alapútűzifajuttatásla
' :': l...zóan.Eddig kb. 200 rnázsafa
megérkezett,
kb. 100máZsaa mai naponérkezikmeg,a továbbikb.

200 mázsa pedig a héten'Ez az önko,-iin yzat
ftszércsem ingyenes', fizetni kell a fáért,ésa szál'ításéÍ
is' Ez a |aosáás kb. 3o0 00o Ft költségetjei"ot
u' ooto..,iny,iíouk'
Mivel a kérelmekrészletestiiÍgya]ásaszemélyijel]egű
kérclésekei
!Jnt, ezértzr1Lrt
iiléstrendel e1.
Kihirdeti a zárt iilésenhozott hatiíozatoKa..
Csány kiizségÖnkormányzata KépviseIő-testiiletének
3D013' (I.27.)számú!
haÍározata5 mázsaszociálisalapútiizifajuÍatás
megíléléséről.
Csány Község Képviselő.testiilete
úgy dönt, hogy.a szociális alapíttűzr1ájuttatásról
szóIó 22/2012.
(XII.20.)önkormrínyzatilendeletbe
atározottfeltételekalapjánjelen határozat-"rreú"tei
r.epá
kd.elmezök szárnala 500 ks tű'ifát ittfuT:g
a jogosultat.logy a nizifat a PoigármesteriHivatal
éfiesítese
szednti helyeDésidőben
llfÍ:i".'"

Megker€ s i a Polgámesteri Hivatal vezetdét,
hogy gondoskodjon a ttiziÍá kiosáásának
megszervezésérő1.
Csány községonkormán}za(aKópvise|ö-Í€ s tü|elének
. '
| 4/2013.|I.2I.) számúbatározataA szociálisalapútÍízifajuttatlási
ké.elmekelutasitásáró]

Csány Község Képviselő-testülete
úgy dónt. hogy'a szociális alapútíZitájuttatásrólszó|ó
22/2012.
cX]I.20.)önkolmányzati rcnde]etbel

ie'a*"lotii."r''i,t;rilö,ffi:i}:'#:T"í.;5,:i.*:f:i'Íl11;:fffi!ff
Csáoy község ookormáoyzata Képviselö-lesÍü|eléneL

számúbaiározatai szociríisalapútűzifajuttatási
kérelmek
méltányosságbó]
történő
'.JiÍÍj;"J;i''
Csány Község Képviselő.testiilete
úgydön1,hogy a szociálisalapúíízifajuttatásró
I szó!ó22/2012.
önkormányzati
1XJI'20.)
rendeletben
megr'ut.i'o.oí
r"ltet"iJ.aupi#j;teír'ararozat
rneltek'etét
képező
kereIme1o|
jórahag1ja
ke.eÍmir
e' .."-"r'" soo lg;,ii;. ;-ij; ii,;l"Imezók nem
fele|tek
mega
rendeletben
lbglajtlelleleIekne^.
jtuion.*..o'uoou
de r1:,,oru]lqáguk
iot.u.
eg}ebl'ü|önös
érdemlő
indokokalapjána Kepliselö-testul"-eita"y"ffili
"oe'.,".gi
kére'em
támogatá.a
mellett
n"jff:'*
"
2. napirendi ponÚ
Medve István polgármesteri
Megkereséserkezettfelénkepv. a7 Ady E]l9::
útgntalálható 1380-asb1sz.útelek megvásárlásrinak
1élajánlásávalkapcsolatban.É" o,,'",*
i?.',o'e o. oláh Magdolna
'1439 m2-es t"l"k. ó;;;
ttllajdonában va'.. ÖDkormányzati fö]dek is
vannak az Áá' ''fr."...ffií,
és mive] gazdrílkodni
szeletnén]('
ígyjavaslom,hogyaz önkormiínyzat
50 0o0 Ft-értvásároljame'Jileraíantotttettet.
MedYe István polgármester:
Kéri,hogy az előteriesáésben
kikiildött ingatlanvásáIlási
javaslatota képviselő{estlilet
fogadjael'
A képviselő.testtiletajavaslattal egyhangúlagegyetéftett
ésmeghoztakövetkezó hatarozatát.
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