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Rendelet:
1112013(|X.12,)Az önkormányzat2013.éviköltségvetéséről
szóló 1/2013.(II.28.j
önkormányzatirendeletmódosításáró1
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önkormányzatirendeletmódosításaról
Határozati
145/2013.(DLl2.) Jegyzőkönyv hitelesítőkmegviá.lasÍása
|46/2013.(X.12.) A testületiülésnapirendipontjainakelfogadása.
t47/20|3. (Ix.r2.) A 20l3. I. féléviköltségvetési
beszámolóról szóió tájékozratí;
e1fogadása
148|2013QX.12.)lngatlanvásárlás
149/20|3 (IX,|z.) Ingatlan vásrírlás
150lz013(IX.l2.) Ingatlanokhelyrajziszámainakösszevonása
75112013
(IX.12.)PencziAndreaFelíciatámogatása
152/20|3(IX.t2) CsrínyNapközionhonosóvoda épületenek
használatbaaclása
l53/2013Gx.12.) Felajánláselfogadása
154/2073(IX.12.)Fela.janlás
elfogadása
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MEGHIVO
a csány
biztosítottjogköÍömben
A 2011.évicl-x)c(x. törvény156's (2) a)bekezdésében
községi Öntormányzati Képvise1ő-testiiletretrdesiilését
2013'szeptember12-én(csiitörtökön) 14.00órára
összehívom
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Az iiléshelye: PolgáÍmesteriHivata1szent László telem (csány, Kossuth út2.)
K&em, hogy az ülésenszíveskedjenpontosarrmegjelenni.

Nsplrelg:
elő ányzatmódosításfua
költségvetési
1. Javaslata 2013.I. féléves
Előadó: dr' Szentivánl-CsomósSzilviajegyző
Pénzügyibizottság
végrehajt.ísáról
2' Beszrámolóa 20l3. I. félévköltségvetés
szikia jegyző
Előadó: dr. szentivlínyi-csomós
PéIzügyi bizottság
3. Egyebek

.t
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oldhné Gól Etika penzügli eltíadó ,

JEGYZiKÖNYv
2013. szeplember12-én,
Képviselő-testiiletének
}'észült| csany község Öúormányzata
rendestestiileüüléséről.
..l'00órai kezdettelmegtartott
Lajosút2')
Hivatal SzentLász1óteÍme(csány,Kossuth
Helyszín:Acsányi PolgáÍmested
Zsolt József. Júász Dávid, Medve Éva'Gál
Jelen vannak: Medve István polgáÍmestel,Józsa
(6 fő)
Tibomé,DI' Ködmön Levente Gelgely képviselők.
Szilvia jegyző' o1áhnéGá1 Erika
Tanácskozásijoggal megielentlDr. Szentiványi.Csomós
pénzügyielőadó
I

Jeg}zöLön).wezetö:DávidCábor
igazoltanvaÍmaktávol.
Szabó Margit képvise1őésJózsa Zsolt József képviselő
MedY€ IstYánpolgármesteri
a megjelen1eket.Megállapította,hogy a
A képviselő-testületülésétmegnyitotta,köszöíltöt|e
mivel 6 képviselőjelen vaÍI.
testiileti üléshatifuozatképes,
jegzőkön1v
Javaso1ta,hogy a megje]entképviselők
Dávid ésGril Tiboméképviselóket.

t

hitelesítőknekváasszík meg Juhász

Aképviselő'testiiletajavaslattalegyhangúlagegyetértett,ésmeghoztaakövetkező
hatáúozatát.'
Csáuy községönkormáíyzata Képvíselő.testiiletének
145/2013(Ix.12.)számúhatározata
iiléséről
megtaÍtott
a 20]3.09.12.én
csany Község onkonnanyzatánakKépviselő-testiilete
Gá1 Tibomé és Juhász Dávid
készült jegyzókön}Y hitelesítőjének megválasáotta
képviselőket.
Medve István polgármesterI
pontokmegtfugyalásá1fogadják el.
Javasolja,hogy a megbívóbankikiildtjtt napircndi
egyetéItett,és meghozta a következő
A képüselő-testiilet a Javaslattal egyhangúlag
hattozatá1:

Cvány község Önkormányzata Képviselő.testü|etének
|16D013 X,12,\ számúhatározata
caány Község Tntornííyzatának Képviselő+estiilete 2013' szeptember 12-i testiileti
a következők szerint állapítottameg:
ülesénekÍIapiÍendjét
1. Javas|ata 2013'I. fé|éves
költségvetési
előirányzat módosítására
2. Beszámoló a20I3. I. félévköltségvetésvégrehajtásáról
3. Egyebek

1. napir€ndi pont
Yeilve István po|gármester:
FelkeIi a pénzügyi bizottság vezetőjé! Medve Éva képvíselőt,hogy értékeljea pénziigyi
elhangzottakat.
bizottság tilésén
Medye Eva képviselő:
oláhné G.íl Erika Észletesenés szrámszakilagnagyon pontosan ismeltette meg a 2013' I.
féléü költségvetésielőfuányzat-módosítísijavaslatot, melyet a képüselő-testiilet számiíra
eJfogadásraalkalrnasnaktalrílok.
Medve István po|gárm€ s teri
Felkéri olábné Gá Erika pénziigyielőadó| hogy a képviselő-testillettelis ismertesse2013' I.
j avaslatrésáeteit.
féléviköltségvetésielőirrÁnyzat.módosítrlsi
oláhné Gál Erika pénzÍiryielőadó:
]smelteti a 2013. I. féléü költségvetési előiúnyzat-módosít]ísijavaslatot, ami a jelen
j egyzőköryv mellékletét
képezi.
Medve István polgármester:
Enlítetted, hogy a gépjfuműadóbehajtásából szrírmazójövedelem 40o/o-ai||eti meg az
önkormányzatot és10.846.000Ft a hátlalék.Ez az összeg teljesenminket illetne vagy csak a
4IYo-a?

oIihné Gát Erika pénzügyielőadó:
:::.! az összegrreka 40%-aillebreminket,úgy4 millió Ft.
Gá1Tibornéképviselő:
töIténtekaz ügyben?Nagyonmagasösszeg a hátalék.
]'1) en intézkedések
oláhEé Gál Erika pénzügyielőadól
. zetési felszólításokat küldtü.rlk ki. letiltásokat alka1maáwk, méltlányosságitöIléseket és
.ióságnak is adtuntát ügyeket'
}ÍedYeIstván polgármester:
:.4. frttív autókereskedőcégokozza a legÍöbb bosszjságot' A cégte1ephelyeitt van, báí 1lem
A felszólítólevelekrendrevisszajönnek' ott senti nemtafió7kodik.
:*ínyiaka tulajdonosok'

I

.{ Iészvények vás.fulásához annyit fúznék hozzá, hogy az eltibázotí közvilágítási
:zerződéseinkmiatt 2o01-tő1idág gyakorlati1ag20.701.000Ft'át vettiink 5.580.000Ft
jfiélai lészvén)'taz E|ÍAibZ|t-tőI, ésebből sajnos nem tudunk kilépni. A részvényeknem
jmek semmít,mert tőzsdérenem lehet vinní őket. egyetlenfiÚtciójú az, hogy a lejríra&ora
hanem a lejárat után az ad,digaz Ehlib Ztt
.égvisszavásáÍoljaőket tőliink, de nem pénzért,
az önkományzata a, részvények
nrlajdonában lévő lámpatestek nrlajdonjogát áÍÍLú.!ázzál<
De csak akkor,ha kifrzetjiikmajd nekik a kb. 12 milliós beruhfuásAfáját is. Ha
ellenében.
ésközvilágítás
nem |rzetjiikki, a szerződéslejártakor'2019-benleszerelika lámpatesteket
nélkiil maÍadunlr' Ezzel a konstrukcióval kényszerpá1yríraállították azokat az
önkormányzatokat'ahol találtakolyan vezetőt, aki ezt a szenődéstaláírjanekik' 2001-ben
Csányon ez a beruházás testtileti döntés né1killtöÍtént meg' A szerződéstnem tudjuk
Ha peÍrevisszük az
t.elbontani,melt az önkoÍmlíÍyzat2010.ig úutaló magataÍtásttanúsított.
ügyet, mivel a szerződésbensajnos a MagyaÍ Kereskedelmi ésIparkamala mellett míiködő
kötötték ki, egy olyan bíróság elé kerül, aho1nagyon
válasáott BíIóság illetékességét
ésa vesáes félelvesztia pelköltségetés
1ehetőség
magasaka pelköitségek,nincsfellebbezési
méga győztes költségeit is ríllniakell' Biintetőfeljelentéstpedig azértnem lehet miÍ tenni,
aminek a gyanújaitt felmerül, ennyi idő alattmár elévült'
nrertaz a búncselekmény,
Javasolja, hogy a
llegköszöni olábllé Gál Erika pénzügyielőadónak a javaslat ísmetetését.
javaslatotfogadjae].
előiranyzat-módosítási
a 2013.I' félévikö1tségvetési
képviselő-testület
elfogadtaajavaslatotésmeghoztaa 11/2013.(Ix 12.)
A képviselő-testtil€6t igen szavazattal
önkormányzati rendeletét az I,l20I3 (1|. 28.) önkormányzati rendeletének
képezi.
módosításáról,amelyezenj egyzőkön}.vmellékletét

x

: ::ai-rendipont
:.i. Istián polgármester:
:: . :.-'l]'áhnéGá Erika pénzügyielőadóta 2013.I. féléviköltségvetés
szóló
végrehajtásfuól
.]. :'. ó ismertetésére.
::né Gál Erika pénzügyielőadó:
me1yjelen
szóló beszánoló lészleteit,
véglehajtásfuól
.-.--..: a2013' I. félévikö]tségvetés
képezi.
.-: iJn}r me11ékletét
\!..i e Isr!án polgárm€ s terl
:.l:szöni olríhrréGál Erika pénzügyi előadónak a 2013. 7' fé1éviköltségvetés
fogadja
Javasolja,hogy a beszímolóta képviselő-testiilet
:.-:::.:ásáró] szóló beszrámo1ót.
és meghozta a következő
. .::.1]seló'testület a javaslattal egyha'tgulagegyetértett.

..út községonkormányzata Képyiselő-testületének
::- ?013 (Ix.12.)számű)határozat^
beszámo1óró1
kö1tségvetési
a 2013.I. félévi
..:::. községtnkomrinyzatánakKépviselő.testiilete
ésa mellékelt1-8' számútáblliat a]apján_ a7 abban
; : ájékolatót- a szövegeséÍtékelés
tudomásul
veszi'
: :; :-'Ánakmeg|elelően
érdekében
egyensúly
biáosítása
-:=;.izaa polgámestert'
időszakban
a pénzügyi
hogya hátralévő
intézkedéseket.
:'.-: i:rega szükséges
ésértelem
szelint.
Erúridő: azonnal
3l.
2013.december
F4e1ós: Medve Ist'lin polgó|mester
-:.napirendiponti Egyebek
\ledíe IstváDpolgármester:
.. zéljiintelőszór a telekösszevonásrólésazon belül a START közmunkaprogramrólis. Az
17'8 millió folintot nyefi' amiből egy állattaltó famot fogunk
:iormáíyzat pá|y!uat}a1.
'.;píteni. 50 db kecskétfogunk vásárolni,az összegben 6 emberbére.a telep fe]építése,
t:rbekerítéseés az állatok, illetve több hónapra elegendő takarmány rírais berrnevan. A
:]..gam növén)teÍmesztés.eés állattartásra is épül, tavasszal egÉtt adtul( be a két
A második
a pálylázatot,rínrfonáshiány miatt akkor nem tudtiíktáÍnogatni.
::,ékenységre
::.mbe már bekedlttink' így jövőre remélhetőlegmtLraz egészéwe megkapjuk majd a
4

'.:: j..::-. { közmunkaprogramba idáig csak a leghátlányosabb helyzetíí kistérségek
]eni]he!Íek'Bár a hatvani kisté$égnem taíozik a leghátrányosabb
J.:.-!.:
helyzetű
': ' =:..;:< közé. sikedlt elémilnk'hogy Csáüy mégismegkapjaezt a tiámogatást,
ésebbena
'.j:.' : :.iíénődinnyetermesáésnek
is nagy szerepevolt. Bár a terméstigen komoly
.:.:ne. a minisáéIiumbantetszéstalatott az, hogy a képviselő-testület
-:.
tagiai, a
':: --+;...' \ezetői. az alpolgrírmeste1
a polgármestel,a mezőőrök ésmégsokan mások
.'._.
munkábanvégzika feladatokat,ésaz elszíntságotlátva úgygondoltrák'
-...
érdemes
-:::::-ai:: minket,
..=- -i.'! Józsefképviselő15:15-korelhagyjaa temet.
\[*i. 15trán polgármester|
.- .:=.:.m területét
növelnénkVargaSándoméi498 hÍsz..ú
ingatlanávaI,
amit5o'00oFt-ért
'.::.l ::iibk megvételre'Javaslom,vásiároljukmeg ezt a tedletet'
. r.:i:seiő-testii1et a javaslattal egyhangúlagegyetéItett,
és meghoáa a következő
:=1.: z:iát:

. i"il1 községonkornányzata Képviselő-testületének
..Í:D13 0x'12.) számúhatározata
.-:j

Község tntoÍmfuyzatlának Képviselő.testiilete úgy dijnl, hogy a valga Sándorné
.1':onát képező,1498helyrajzisziímú'természetben
a Monostoriútontalálható 1338m2
::.1.:J relekingatlant
50 eFt.étmegkívánjavásrírolniésvá11alja
az adásvétel
költségeit.
-:=.j:A]mazza Medye ls1viínpolglírmestertaz adásvételiszerződésaláírására'
\lÉdveIstYánpolgármesteri
: '' an továbbá az 1342 |'Ísz'-ú,Józsa Józsefnééskéttárstulajdoíosnevénlévő ÍöldteÍület,
..'iet az iméntemlítettplogramba építiinkbe' Javaslom. vás.íroljú meg ezt a Íöldterületet

]. iép\'ise1ő-testiilet
a javaslattal egyhangú]agegyetéÍtgtt,
és meghozta a következő
:)'Jo/alaL

Csán1'.községOnkormányzataKépYiseló.testületének
119D013 (!X'12.) száLmű!
hatáfozata
.-sány Község onkormányzatánák Képviselő.testiileteúgydönt' hogy a Józsa Józsefnééskét
ilstulajdonos n ajdonátképező,1342 hel1'rajziszímú,temészetbenaz Ady Endre úton
5

E

'.1-j Í]] területűtelekingatlant50 eFt-ér1meg kívánjavásárolni és vállalja az

]j.::- -.?2

\Íedl€ István polglínnesteltaz adásvételiszeződés aláírásán'

ll.rE btFán polgármester:
..:96
és 1497 hel1'rajzi szímokat telekendezéske.etein belül össze kell vonnunt,
t. :.: .
Javaslom, hogy ezeket a
az építésiengedél}t M tllatfaÍÍn felépítéséIe.
t g :tjcphassuk
.zánlokat egyesítsiikegyetlenhel}Tajziszám alatt.
E'==

. i:j:e]ó.te

stiilet a javaslattal egyha'rgulag egyetátett, és meghoáa a következő

isr.r.. községonkormányzata Képviselő-testületének
:'it':.'13 (Ix,12')számúhatározata
Község tlkormrányzatának képviselőtestillete úgy hatríroz.hogy a csiiny község
-irj
_-1::úban lévő'annakbeltefllletén
közös
található1495,1496és1491hrsz.-úteíületeket
= ;-.";Á szttn alákivánja vonni.
\ÍeÜ1€ István polgármestÓr:
':.:-.olja. hogy az összevon1helyrajziszímokután kelelkező tefllletena képviselő-testiilet
iila.mat.
: : : :.elaz építési
:' !+1.ise1ő-testii1et
6 igen szavazattalelfogadtaa javasiatotésmegho^aa r2l20t3. (|x.I2.)
módosításáról'
az 7.|20II (v' 26.)önkormányzati rendeletének
.]Bliormányzatirende|etét
képez1.
=rel'v ezenj egyzőkön).v mellék]etét
}IedveIstván polgármester:
?enczi Andrea Fe1ícia kérelmeáe' hogy támogassuk őt a 2013'10. 24-2,1 közőlt
tafiott taekwon-dovilágbajnokságbanvaló Iészvételében.
Spanyo1omzágban
l.!reneliPencziAndleaFelíciakérelmé.'
Gál Tibor!é képviselő:
Vennyivel támogathrttavaly?
}IedYeIstván polgármesterl
ugyanezzelaz összeggel'
20.000Ft-lal.Javaslom,ebbenaz évbenis tiímogassú

-

és meghozta a következő
':: -=..-:3Íiilet a javaslattal egyhangúlagegyetéItett,

. iur.. kizseg ÖnkormányzataKépviselő-testületének
]i- -]'1-l (E'12.) számúhatározata
hogy Penczi Andrea Felícia
."-'. '{.zség ÖnkormányzatánakKépviselő.testiileteúgydönt,
tímogatjaa 2013, 10.24'2,7közö1r
' J.. l.IonÁoí rit o8. szrímalattilakost2o'0ooFt-tal
részvételben.
: r=. :.::-<ágbantaÍotttaekwon.dovilágbajnokságbanvaló
\íÉ+f,E
Isn án polgármesterl
hogy bocsássú a leídelkezés&eaz Öregek Napköziotthonínak
-.,: ',-z1ó kéIe]mezte,
céljábó1'
cig|ínybál lebonyolítása
taltandóbúcsúi
:=.:....i a 2013'10.12-én
.=--:': Lóth László kéIelmét.
'

helyszíneitvitatja meg.
a bá1lehetséges
"-'..'<eló-testii1et

ucdt e István polgármesterl
20.000
a Égi óvoda épttletét
Lóth Laszló kérelmezőlende1kezéséIe
' .'.1..jq hogybocsássrík
:: <-.eddíjés100.000Ft kaució el]enében.
. '-1 iselő-testtiieta javaslattal 4 igen, 1 ngm szavazat ellenébenegyetéÍett'ésmeghoztaa
'j 13:tezó hat.{roza1át:
.iio}' kózségÖnkormányzataKépviselő-testületének
1512013(IX'12.)számúhatározata
úgydönt, hogy Lóth László kfuelmező
:;Jl]t Község onkonnányzatának Képviselő-testii1ete
(Csány,Malom u' 1.) 2013.10.12.napjfua
.==tu cs.i,,y Napköziotthonosivoda épilletét
használatfaátadja.
' .' 0o It bérletidíjés100.000Ft kaució ellenében
}tedYeIstván polgármester:
a 61111fusz.-ú
:zJenrt László felajánlott az öntományzat szrímáraegy ÍijldteIületet.
Íész,de ha ez a
:lzratlan közös tulajdonbanlévő teÍiiletet.Kis területugyan,l00l285,77-ed
-:énk. onnantól kezdve elővásárlási jogunk lesz adásvételkor Javaslom, a felajáÍt1ott
.i ldteriiletetfogadjuk el.

:' i:i\ise1ó-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetér|ett'és meghoáa a következő
:;=:.tzatát..
Ciáa1' községÖnkormányzataKépviselő-testületének
15-12013 (Ix.12.)számúhatározata
:-!} Község onkormrinyzatának Képúselő-testületeúgy dönt, hogy elfogadja Szklenár
'.:szló fe]ajánlását a 67/1I heIytajzi sziímúosztatlan közös tulajdonban lévő fijldterületÍe
-': .;ikozóan.
}íedÍeIstváí polgármester:
]:<ere József is felajrínlottaz önkormányzat száLrnéÍaegy ltjldteiijletet, a 16,1115btsz..it
tzLlIan Lözös tulajdonban|évö terüIetet,300/103,743 részariínyban. Javaslom, ezt a
::'a.á:1tístis fogadjuk el.
r képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetértett'és meghozta a következő
:EjIozatát:

Csány községÖnkormányzataKépviseló-testületének
l512013 (X.12') szá Úű! hatátoz^ta
.-Y:DyKözség ontoÍm{ínyzatínak
Képviselő-testtileteúgydönt, hogy elfogadjaFekete József
::iajár ását a 167115 helyraja sziirnú, osztatlaI közös tulajdonban lévő Íöldterülete
.'..!átkozóan.
\IedYeIstván polgármester:
i'al mégesetlegkéÍdésetek?
].fÍel több kérdés,
hozzászóIás nemhalgzott el, az ülést16:22-kollezfuta.
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