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Készült:Csány község ÓnkomlííyzataKépviselő-testii1etének
2014.decembel23-líí,16.00
óIai kezdette1megtartottlendkívüli testtiletiiiléséről.
Helyszín:A Csánl Polglímesteli Hivatal szent Lríszló terme(Cslíny,Kossuth Lajos út2')
Jelen vanuak: Medve lstván polglírmester,Gál Tibomé alpolgármester,óvríri Lászlóné,
Medve Év4 KovácsnéTóth Dóra, Mák Zsolt képviselők.(6 fő)
Tanácskozásijogga] megielent:dI' Szabó Tamásjegyző
Szabó Margit képviselőigazoltarrvan tivol.
Jegyzőktjn}n.vezető:Dávid Gábor
Medve István polgármester:
Aképviselő-testületülésétmegnyitotta,köszöntötte a megjeleíteket,
Megáuapította'hogy a testiileti üléshatfuozatképes'
mivel 6 képviselőjelen va,r.
Javasolta, hogy a megjelent képviselők jegyzőkönry hitelesítőknek válasszák meg oviiri
Lászlóné ésKovácsnéTóth Dóra képviselőket.
A képüselő-t€stiilet a javaslattal egyhangú|agegyetéÍtett'és meghoáa a következő
hatáTo7aÉl:

Csány községÖnkormányzata Képviselő-testiiletének
Iűn014 (x1I.23.) számű h^tározat^
csány Község ÖÚtomán}zatánakKépvise1ő-testillete
a 2074. 12.23-énmegtartott
üléséIől
jegyzőkön}.v
késziilt
hitelesítőjének
megválasáottaováIi LászlónéésKovácsnéTóth Dóra
képviselőket'
Hatlíridő:azonnal
Felelős:Medve Istvánpolgiimester
Medve István polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban kikiildijtt napilendi pontok megt|írgyalásátfogadja el a
képviselő-testiilet.

A képviselő-testület
a javaslattal egyhangúlagegyetértett,és meghoáa a következő
batarozatát|
Csány községonkonnányzata Képviselő-testÍiletének
1ó8/2014(XII.23.)számúhaÚározata
Csány Község onkormrínyzatrínak
2014.decembel23.itestületiiilésének
KépviseIő.testülete
napirendjét
a következők sze nt állapította
meg:
1. A PolgármesteriHivaÍaldíszkivilágításának
finanszírozása
2' onkornányzati Tulajdonúhelyiségekbérbeadása
3' Ery€ b ek
Határidő: azomal
Fe]elős:Medve]stvánpolgámestel
1. napirendi pont
Medve Istvád polgármester:
A PolgármesteriHivatal rossz rállapotban
lévő díszkivilágítását
egy gyöngyösi cégkicseréli.
Ez 95.00DFt+ Áfa összegbe keril1, amit ki kell fizetnilnk. Javaslom, kiiLönítsiik el eá az
összeget az iáltalánostal1aléktelhéIe'
A képviselő-test|ilet a javaslattal egyhangrilag egyetéftett,és meghoáa a következő
hataÍozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
169l2ot4 .rxII'23,,1
számúhatározata
csány Község onl(ormányzatlínakKépviselő{estlileteúgydöít, hogy a PolglírmesteriHivatal
díszkivilágításrínak
finanszírczása
céljából95'000 Ft+ Afa összeget különít el az általános
taltaléktelh&e.
Ha1áridő: azonnal
felelö<:Medre lsr\anpoIgármesler
2. napirendi pont
Medve István polgármester:
Az tregek Napközi otthona épü]etét
a PolgárőrségszeretnékibéIelni szilvesáeri mulatság
megrendezése
céljából.Az itteni szokásjogszerintcivi1 szervezetekéventeegy alkalommal

ingyenesen vehetnek bérbe önkormrányzati ingatlanokat, így aá javaslom, adjú
té.ítésmentesen
béIbeaz tregek Napközi otthonát a Polgárőrségszámára.
A képviselő.testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghoáa a következő
haté,rozatát|
Csány községOnkormányzata Képviselő-testületének
170n0|4 (xII,23,) számúhatározata
Csány Község tnkományzatának Képvjse|ö{esttilete
úgydönt, hog} az ÖregekNapközi
otthorra épületét az Új N1ugalom Polgárőr Csoport 'észéIe szilvesáeli mulatság
megÍendezése
céUábóltéIítésmentesen
béIbeadja.
Hatríridő:
2014'december31.
Felelős:Medve Istvánpolgánnester
Medve István polgármester:
GulytásCsaba Mrírk Csány, Majol u. 32' szám alatti lakos kérelmettedesáett be a KultuIház
nag}terménekbéÍ]etén€kcéljából. Szilvesáeri mulatságot szeletnetartani' zömébeÍ fiatalok
vesznek majd Észl rujia. MolnríméPádrir Hajnalka cs.íny, Bartók Béla t 12. szarn alani
lakos vállalta a rendezvényfeliigyeletét.Javaslom, hogy az eddigi szokásnak megfelelőet a
kérelmezőnek5.000 Ft béIletidíj és 10'000 Ft kaució ellenébenadjuk bérbea Kulturhráz
naE\'termét.
A képviselő.testlilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatálIozatát:
Csány községonkormányzata Képvis€ l ő-testíiletének
filntt4

(xII.23.\ számúhatározata

Csány Község Ónkormányzatinak Képviselő{estiileteúgydönt, hogy a Kultírrháznag1'termét
szilvesáefi mulatságmegrendezése
céljából5.000Ft béÍleti
díjés10.000Ft kaució el1enében
Guly|ásCsaba Mlírk 3015 Csány, Major u. 32. szrímalatti lakos kérelmezőnekbérbeadja.
Határidő:2014.december31.
Felelös:Medl e lsrvánpoIgármester
3. napirendipont: Egyebek
MedYe IstYán polgármester:
Takarmá,rytkell vásrírolnunka kecskefarmra.ÁZ általunt megtemelt lucema mennyisége
ugyanismégnemlesz elegendőeÍe a télre.A takannáíyköltsége135'o0oFt+Áfa' Javas]om.
különítsilk el ezt az összeget az iítaliinos taftalékterhére.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghoáa a következő
haté,rozatát|
Csány községtnkormányzata Képviselő-testül€ t ének
112 D014 (XI|'23.) számúhatározata
csány Község tntormányzatának Képvise1ő-testiileteúgy dönt' hogy takarmrányvásárlása
cé|ából135.000Ft + Áfa összegetkiilönít el az ál1alánostada1ék
telhéIe.
Határidő: azofuEl
Felelős: Medve István polgáÍm€stel
Medve István polgármester:
Az elmúlt időszakban több ingat1antis vásltoltürt. Az adásvételiszeződéseket elkészítő
üg}védnő eddig nem kéÍtpénzta munkájáértamak fejében'hogy az ö1rtományzat irodát
biáosít számfua' Mivel azonban az utóbbi időben több ingatlalt is vásriroltmk' az úg1védnő
jelezte,hogy igénÍtartanaa vételiszerződések
díjrta.
Gál Tibornéalpolgármester:
Az üg}.védnőeddig összesen 23 db szerződéstkötött nekijnk. A szerződésekegyenként
10'000 Ft-ba kerü]nének'viszont az üg1védnőcsak 5.000 Ft.ot két illetve csak 20 db
szeződést száÍnítfel. Ez nekiink nagyon kedvező iár' hiszen mindössze 100'000 Ft-ot kell
fizetnünt.
Medve Istvád polgármester:
Javaslom' kiilönítsiink el 100.000Ft.ot az áhallínostaltalékterhére'
A képviselő-testillet a javaslattal egyhangú1agegyetéItett,és meghozta a következő
bAtátozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviseló-testületének
t7 3 12014 (XI|.23') számí határ ozata
Csány Község onkofflán}zatának Képviselő-testületeúgy dönt' hogy Bodroginédr. Kósik
jogcímént00.000 Ft összeget küIönít el az
Ildikó üg}.védmunkadíjrínak
finanszírozása
átalános taltalékterhéIe.
Hallíidő] azonnal
Felelős:Medve Istvánpolgármester

Medve Istvfi lülgármester:
Van mégva1akirck kérdése'hozzáffiznivalója?
Mivel több kéIdés,hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a testiilet munkáját ésaz ülést
1'6:23-koÍ
|ezáÍta.
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