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r78l2013 (xI.19.) PályazaÍbenyiitása terepjarószemélygépkocsi
vásárlásríra
|79/20t3(XI.19.)Pályázatbenyújtása
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MEGHIVO
A 2011. évícl-)oc(D(. törvény 156. $ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogköÍömben a csany
községi onl(ormárlyzati Képviselő.testtiletrendesiilését
2013.november19.én(keddeB)14.00órára
összehívom
Az Íiléshelye: PolgrármestefiHivalal szent László terem(Csríny,Kossuth út2.)
Kércm,hogy az ülésenszíveskedjenpontosanmegielenni.

Ne.p.ilc!'Í!:
|. ',PáIyázat azEwópai Mezőgazdasági VidékfejlesáésiAlapból q,ujtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság szám|ára nÉjtott alapszolgáltatások fejlesáésére'' címií előterjesáés
megtárgyalása

Csány, 2013' november 15.

Medve Istvón s.lr'
polgármester

JELENLÉrt

Ív

a 20I3.II.I9-én 11.00órui
kezdetteI megtartofi r en dk íviili ö nkomónyzati ü,lé
st ó7.

nÉv'.

uzÍÍnÁs:

1./ Medve Ist|ót|

polgóniestet

2JJóuaZsoltűízset

alpolgdrmester

3J Gól Tibomé

képviselí

4J Szabó Matgit

képviselő

sJluhúsz Dóyírl

képvíseIő

6,/Dt.Kijilmön Levente GeÍgely képvisető
7/Medve Éva

képvÍselí

Jelen vannak: ....,...fő
Tdwl marudt: .'.'''.. Íti
Megjelent :....'..oÁ
t 4 acsrozsstJoggat meglerent:
Laczikné dÍ.Bqrati Katalin helye,tesjeg|ztí.....

Ep0\-Ar

....1.1:Sv:-.lY..H*

JEGYZTKöNYv

Készült: csány község Ölkormányzata Képviselő.testületének
2013. novembEr l9-én, 14.00
ómi kezdettelmegtartottrcndkívüli tesfiileti illéséről.
Helyszín:A Csrírtl Po1gármesteriHivatal Szent Lász1ó terme (Csán' Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: MedYe ]stván polgármester! Medve Évq Gál Tibomé, szabó MaÍgit
kepviselők'(4 ft')
TanácskozásijoggaIEegjelent:Lacziknédr. Bamd rlatalinheIyeíesjegyzö
Jegyzőkönywezető: Dávid Gábor
Józsa zso|t József alpolgárnesteÍ' dI. Ködmön
képüselő igazoltal vaunakláYol.

L€veDte GeTgely képviselő, Juhász Dávid

Medve IstváDpo|gármester:
Aképviselő{esti et iilésétmegnÉotta'köszöntötte a megjelentek€t.
Megáilapitona"
hogy a lesrtileriiiléshatfuozaképes.
mivel4 képviselője|en
van.
Javasolt4 hogy a megjel€nt képviselők jegyzőköry.v hitelesítőknek váassz.ík mes Gíl
TjbomeésSzabó Margit képüselőker'
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangrilag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatá!|ozatáti
Csány kiizségtnkor!!ányzata

KépYise|ó-testületének

|762013 (xI.l9.) számúhatározata
csány Község ÖlkormtíryzatIínakKépviselő-testiiiétea2013. 11.19-éÍt
megtartottiiléséről
késziilt jegyzőkön}./ bitelesítőjének megválasztotta Gál Tibomé 'és szabó Maxsit
képüselóket.
Medre István poIgárE€ s ter:
Javasolj4 hogy a megIívóbankikiildött napfuendipontok megtáigyalásátfogadják el.
A képüselőtestÍilet a javaslattal egyhalgűag €gyetértet! és meghoáa a következő
hatarozatát:

Csány községÖnkorrnányzataKépviselő.testületének
177/2013@J.19.)szfuDú
határozata
Csány Község onkor4ányzatá[ak
Kélviselő'testülete
2013'lovember31.1tgstii1etí
ülésének
napirendjét
a következők szedntállapitottameg:
l. ''Pá|yáz^t az Európai Ml
vidékfrjlesztésiAlapból nyújtandó,
a
vidéki gazdaságu. ."u"...Í'.111iági
Dyújtottalapszolgáltatásokfejlesztésére,'
"
címűelóterjesztés
m"*.u"J;í;;"'u""
1, napirendi potrt
Medye István polgármest€ r :

ame1y
iehetőséget
adan4hogy
ffiT:#,"::r.'Í:'1Jjff'"x1l''.'" .z.VMrendelet,

páyr'at
keretein
be " ,i'#.ff::Táfi?':,"'::#j::.:#jr::hfi'J,-J*,il.:
kapcsolódóan.'lehetőséggel
szeretiéokfogla]l<ozni

il;
iil'*'iJno
o; ..o;urroo
beszezésérepályrizni. Hríromféle
kates1ria ,,an: ;;];*;;;;1;u
.,, -u',u ..
,:::l:: *emélygepkocsi
nettó
5
mi1lió
Ft
értékben?s
mik,;b;;*,u
:l:i5:
10míllióFt
enekben.
Azt kel]fudni.hosy az önl(o1máriyzatoknár
- ere-. tJii.".ibot Íinanszílozni.
*:n pályázatkeleteinbettitegy uJ .";"oÉ;
.;";.;;n;iocsira p,ály,ízna.
i1'.""*:*-*
Ja\aslom.\ e8yünlrészt
ezen
apal]ázaLon'

A képvise]ó-testÍileta javaslattal
egyhaIrgúlagegyetértett.és meghozta
a következő
Csány községtnkormányzata Képviselő-testüIetének
1782013 $I'19.) számúhatározata
Csány Község onl(onnányzat.inak
Képviselő-testiilete
megtárgyaltaa,,Pdyazataz Európai
Me-zőgazdasági
lesztési

Alapbólny,:jtando,
a vláeű'!""j** u, i.,i**u ***"
'vidékfej
nyÚJtott
a]apszolgáltatások
fejlesztésére''
címii
e! - uáiti oJniu oo'.u.
"l.it..j".ae,r,
CsifuyKözségoúományzata
beryújtnniaz EurópaiMezőgazdasági
Vjdékfejiesáési
"'Y1,."].'k].'
Alapbóln1ujtanáó,
a. vidék gazdasjgé. 't".,iJ".,*'u
n,u;,on
alapszolgá]tatások
fejlesaésére
"
2013.tó1
igénybJ
veh"f á;;#"e"iles
1é]tételeiről
szóIó1a3D0I3.
(xI'8')
vM rendelet

2 5 1'1u"t*ae.g o|.fíJ""-"*iíc"""n
u*,*,un,

szolgátatás
;'d;"i;;;;;dóan 1dbúj
::i:f::H?'3ff:.i:]:}Til: egyéb
FeIKéria poIearDrcsl<n
a pal)iízatelöke:zité5re
es benyúi.;sára.

Hata dő: 2013.november
25.
FeleIős:po1gármestel
MedYe István polgármester:
Ezen a pályázatona CsányéÍr,
a Fa]uközösségéfi
Alapítványis lésztszeretnevenni' Ehhez
egy támogatói hatfuozatravan szi]kségaz önl(ormányzat részéről'A ciyil szervezetekné]a
bruttóbeszezésiárattámogatjaa pályázat'
szabó Margit képYiselő:
Temészetesen
tiímogatom
az alapítván}t,
de jól meg ke]l fonto]nunk,az alapítványképes
lesz.eüzembentaftaniésa velejfuó adókatkifizetni.
Medve István polgárnrester:

!

Az alapítván}nakvan arrnyi pénze,hogy fennta]tsaa jám1úver.Ha a2 a]apítván}megn1eri a
gépjáművet, megállapodást fog kötni az önkományzattal' így a gépjámrúvetaz
önkormiínyzatis haszrrálhatja majd.
Javaslom,támogassukaz alapítvánlt,hogyIésZtvehessena pályáZaton'
A képviselő-testlllet
a javaslattal egyhangulagegyetértett.
és meghozta a következő
hatéLÍozatáti
Csány községÖnkormányzataKépviseló-teslül€ t ének
179/2013(XI.19.)számúhatározata
Csríny kozség tnkormrinyzata megtfugyalta a ,,PáIyázat' az Ewópai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapbó1 nyújtandó,a vidéki gazdaság és a lakosság számára nÉjtott
alapszolgátatások
fej1esztésére,'
címűelőtedesztést,
ésaz a1ábbidöntésthoáa:
csány községtn]<o1mlinyzata
támogatjaa csányéIt.a FalúözösségéItAlapítvánÍ'hogy az
Európai Mezőgazdaságividékfejlesztési
Alapból n}újtandó.
a vidékigMdaságésa lakosság
szímá.ranÉjtott alapszolgáltatásokfejiesztésére
2ol3-tó1 igénybeveh€ t ő támogatások
Iészletesfeltéte]eiről
szó1ó 103/2013.(xI'8') vM leÍdelet2, $ (1) bekezdésb) pontjába'1
meghatározott
kistémégi
kiizlekedésiszolgátatásfejlesáésére
egyébszolgáltatáse]]átásához
kapcso1ódóan
1 db újmikobusz vásríláslapályáza1otn)újtsonbe'
relhatalmazza a po1gármestefia !ímogatói nyilatkozat a1áíIására.
HaIanoO:lUlr. no\ emfjer2).

Fe1e1ős:
po1glÍmester

!

MedYe István polgármester:
Mivel több kérdés,
hozzászólás nem hangzottel, az iilést
14:35-kollezírta.

ll.'{,*l*-t-,

Medve István
polgármester

CtnxCi{^o"J
Gríl Tiborné
jegzókönyv

l4.h=.

Laczikné dr.-Barati Kataün
helyettesjegJ.zó

|

hite|esítő

€olé C*a,L

Szabó NYargii/

jeryzőkön;v hiÚelesítő

