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30/2014(II.19.)Az 132I.Lrsz.íiildingatlancseréj
e az |355 htsz.ftildingatlama
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Csány' 2014.február 19.

Csóq} község onkof,,1ón'znÍ!ínak
Polgórmestérétöl
3015 Csól,!' Kossuth Lajos ú|2.
D/Íax: 37B57-001.

e-maiI: igazgatascsafiy@gmaiL com

MEGHIVO
A 2011. éviCLX)GD(. töwény 156. $ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogköÍömben a csány
községi onkormrín1,zati
Képviselő.testi et rendesÍilését
2013.f€ b ruár 19-én(szerdán)15.00órára
összehÍvoE

,

Az iiléshelye:PolgáÍmestedHivatal szent Laszló torcm (csány, Kossuth út2.)
Kérem,hogy az ülésenszíYeskedjenpontosanmegjelermi.

Nsplreld:
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Készült: Csány község ÖúormrinyzataKépvise1ő-testiilet
ének2014.február ]9-én,15.00
óIaíkezdettelmegtaÍtottlendkívüli testüIetiüléséről'
Helyszín:A Csánl Polglfumesteri
Hivatal szentLászló teÚIe (csáIy, KossuthLajosút2.)
Jelen vannak: Medve Islviín polgármester ]ózsa Zsolt József alpolgÍírmester,
Medve Éva,
Gál Tibomé,Szabó Malgit, dí' Ködmön Levente Gergely képviselők.(6 fij)
Tanácskozásijoggal megielent:dr. SzabóTamásjegyző
Jegyzőkön}.wezető | Dávid Gábor
Juhász Dávid képviseiőigazolta! varl távoi.
MedYeIstván polgármester:
Aképviselő-testiilet
ü]ését
megnyitotta'
köszöítötte a megjelenteket'
Megállapította,hogy a testii1etiiiléshalálozatképes,mivel 6 képviselőjelen van'
Javasolta,hogy a megielentképviselőkjegyzőkönyvhitelesítőknek
viílasszákmegJózsa Zsolt
József allolgármestert ésszabó Malgit képviselőt.
A képvise]őtestületa javaslattal egyhangrílagegyetéÍtett,
és megboÍa a következő
hatátozatát.,
Csány községönkormányzata Képviselő-testületének
24120|4 (II'19.) számt! határozata
Csány Község ontormrínyzatrinak
Képviselő-testülete
a2014.02.19-énmegtaftottülés&ő]
jegyzőkön}.v
készü]t
hitelesítőjének
megválasáottaJózsa Zsolt József alpolgarmestefiés
szabó Valgil kepviselökel'
Medve István polgármesteri
Javasolj4 hogy a meghívóbankiküldött napilendi pontok megtrárgyalásánfuviil új
napirendi
pontoka1is táIgyaljoí a képviselő.testiilet.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangűag egyetétett, és meghoáa a következő
hatáEozatát:

. !rD} községonkormányzata Képviselő.testületének
:.. :0lJ (II.19.)számúhatározata
:-r Község onkormányzatrínak
Képviselő.testülete
2014. februrír19-i testü]etiü]ésének
-..::endiéta következők szerintálapította
meg:
1. Csány Község onkormányzatának 2014'éviköltségvetése
]. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-sazdálkodásiFejlesztése
Tá15U|ás
Társu|ási\,legá|]apodásának
módosílása
.]. szociális' Gyernrekjólétiós Egészségügyi
Társülás Társulási Megállapodásának
módosítása

r. KözműYelődésiérdekeltségi
pályázati lehetőség
Jelentésa lejárt határidejű határozatokról

r.

Es'ebek

1.napirendipont
}IedveIstván polgármester:
: elkérioláfué Gál Erika pénzügyielőadóta 2014.éviköltségvetés
ismeItelésére'
o|áhnéGál Erika pénzügyielóadó:
lsmeltetia 2014'éviköltségvetés
tervezetét'
meiyjelenjegYzőkön}vmellélletét
képezi.
}IedveIstván polgárnrester:
Felkéri Medve Évát,mint a Pénzűgyi Bízottság vezetőjét'foglaljon állást a beszáÍnolóval
.apcsolarban.
}IedveÉvaképviselő:
o1áhnéGál E ka pénzügyielőadó beszámolójá1a PénzügyiBizottság megtargyatta
és a
képviselő-testtiletnek
javasolja.
e1fogadásra
}IedYeIstván polgármester:
\4egköszöni a beszáÍnolót.Kiegészítjabeszámo\ótazza|, hogy az öntomiínyzat idén
is .ésá
kívrin verrni a Közmúvelődési érdekeltségipályázaton, ehhez az örrrésztbe kell tervezni
a
költségvetésbe'
Javasolja,hogy eÍe a célra50o'o00Ft-otkiilönítsenekel. Továbbájavasolja,
hogy a 4/20|4. (I. 31') BM lende]etkeletébenbenyújtott,
áz oregek Napközi otthona
felújítását
célzó pélyilzatöÍ\Íészél1ez
is különítséke1 a sztikséges
3.258.964Ft.ot. Kéd a

:.: :]eiet.hogy a módosításokat
figyelembevévea 2014.éviköitségvetés
telvezetét
fogadja

:

]. képviselő-testtilet6 igen szavazattalelfogadta a javaslatot ésmeghoáa
a 1J20r4 QI.19.)
lzámú rendeletétÁz önkorrnányzat 2014. éYiköltségvetéséről,
jelen
jegyzőkön)Y
mely
:.1lékletét
képezi.
:.-'Kődmön LeventeGergelyképviselő16:20-korelhagyjaa termet.
}IedveIstván polgármester:
.e]kério1áhnéGál Erika pénziigyielőadót adósságotkeletkeztetőügyleteibőleredőfizetési
iöte]ezettsé$ő]szó1óbeszámolómegtaItáslfua.
o|áhnéGál Erika pérrzügyielőadó:
lmertetia beszáÍnoló
lészleteit.
}IedveIstván polgárrnester:
iéri a képviselő.testilletet,
hogy a képviselő-testiilet
a beszánolót fogadjael.
A képviselő-testtilet a javaslattal egyhangú]agegyetéItett,és meghoza a következő
.atáÍozatát:
Csáuy községonkormányzata KépYiselő-testüIetének
26l20I4 (It.19.) szám{Lhatátozat^
Áz önkormányzat saját beYételei
ésadósságotkeletkeztetőügyleteibőler€ . lő fizetési
kötelezettségeiróla költségvetési
éyetkövető három évlren

{ Képviselőtestiiletaz AJtt.29. $ (3) bekezdésében
foglaltak alapjfu az önkormályzat sajál
'.evéÍeleinek,
valamint a stabilitlásitv' 3' $ (1) bekezdéseszednti adósságotk.lelkeztető
]gyleteiből e(edő fizetésiktitelezettségeineka költségvetésiévetkövető három e'Te varható
ősszegét
az alábbiakbaÍl
foglaltakszelintá]]apítja
meg:

Saját bevételekösszege:
2014.év

22.154eEt

2015.év

2|.641eFt

2016,év

2I.641eEt

21,641e Ft

.rdósságotke|etkeztetőüs/letekből eredő fizetésiköte|ezettségek:
!|4. év

5.|65 e Ft

't5. év

4'734e Ft

2I'16.év

3.860e Ft

ú17. év

2.736ePt

.\ megíilapított összegek alapján az Önkorrwínyzat m€gfelel Magyalország gazdasági
*abilitásáról szóló 2011. évicxciv. törveny 10. $ (3) bekezdésében
foglalt követe]Ínéü}nek'
az önkorÍLányzat adósságot keletkeáető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettségeaz adósságot k€letkeztető ügylet fu1amidejénekvégéigegyik évben sem
baladjameg az önkor(IlányzatadonévisajátbeVé(eleinek
509o-át.

Felelős:

M€dve Istvánpolgfumestel
dr. Szabó Tamríshelyettesjegyzo

Határidő; fo|amatos
2. napirerdi pont
Medye István polgármester:
Felkéridr. Szabó Tamráshelyettesjegyzót a Hatvan ésKömyéke TelepiitésiSzilárdhulladékgazdálkodrás Fejlesáése Trársulas Társulrási Megálapodásának módosításrárol szóló
e]öterjes4és
ismenetéséÍe'
dr' Szabó Tanás helyettesje5|ző:
Ismert€ t i az e]öterjesaésbeD
foglaitakaÍ,
meIyjelenjegyzökönyv mel|ékle1ét
képel.
Medve IstváBpolgárEester!
Kéri a képüselő-tesfliletet'hogy a hatírozatijavaslatbanfoglaltakatfogadja.el'
A képviselő-testiilet a jaYaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghoáa á következő
haíározalát|

Csány kiizsóg onkormányzata KépYiselő-testületének
27/2014GIj9..) számúhatározata
Csány település önkományzati Képviselő-testlileteje1en határozattal akként dönt' hogy
elfogadjaa HatvanésKörnyékeTelepülésiSzilárdhulladék.gazdálkodtis
Fejlesztése
Társulás
a]aptevékenységének
módosításfuavonatkozó, társulrísimegállapodásszöveget az lV A

TÁRsULAsRA ÁrnuHezorr oNKoRMÁNYZATIeeieo'er- ÉSHATASKÖRoK

fejezetben.akként,hogy az alábbiak szerint áthuzottlészektöIlésle, a dőlt beíivel írottrészek
bei]lesáésre
kerülnek:
..A Tiísu]ása1aDtevékenYsége:
A pályázatbanmegjelöltprojektmegvalósítása.
A kö]tségvetési
szeryalaptevékenységc;

TE+sPe8-

@

A lldmh lizÍaftósi szLkügazati ki d:
7490000 M.n.s. eglébszakmqi, tlr(]omd,ryos,mííszakitevékenység
,{@darai

@

Xermánx-zatifunkc í:
01j 330

PáIydzati ésÍbnogatáskezelés,
elle,lő|zés

062020

TeleÍ,ülésÍejlesztési
prujektek éstlímogatlis k''

A fenti Yáltozásokon kívüI a Társulási Megállapodás szöYeg€ váItozatlan tartalommal
marad hatályban.
á KépYise|ó.testület
felhatalmazzaCsány településpolgármesterét
a módosíÍott
egysóges
szerkezetbefoglalt társulási megállapodásaláírására.
:Iat{iridő:

2014.február26. (a megállapodásaláírására)

:e]e]ős:

polgármestel

.1.napirendipont
}ledy€ István polgárrnest€ I :
Szabó Tamás helyettes jegyzőt a szociális, Gyelmekjó]éti
és 'Egészségügyi
l1ou:. t.
Tárcu1ás
Társulásimegálapodásfuakmódosításárólszóló előtdes'tés
ismertetéser".
l
l

dr. Szabo Tamás helyettesjegyző:
Ismgltetiaz előterjesztésben
íoglaltakat,
mglyjelenjegyzőkön1vmellék]etét
képezi.

t

\{edYeIstván po|gármester:
Kéri a képviselő-testületet,hogy a ha1árczatijavaslatbanfoglaltakat
fogadjael.

l
l

A képviselő{estiilet a javaslattal egyha"lrgrilagegyetátett,
és meghoáa a következő
hatátozatat.'

I

I

Csány Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
28|2014(!I.19..)számű,]ntátozat^
Csány Község. onkoÍmémyzataKépviselő.testiilete a
tísult önkomáIyzatokkal közös
megegyezéssel
2014.január 1. napi ha{'lybalépés
mellettmódosítjaésegyjges szerkezetbe
ibglaljaa Szociális,GyermehólétiésEgészségiigyi
Trírsulás
Trírsuüsime!álaioaasat.
'{ képviseiő-testiileta társulási megállapodás módosításokkal
egységesszelkezetbe 1.og]alt
izövegét jelen hatlírozatmelléklete szefinti tartaloÍnÍnalerogaa;a
ei felha1almazzacs!íny
.iözségpolg.áÍmestelét
aÍnakaláínísára.

:elelős:

községpolgfumestere

J. dapirendipont
}ÍedveIstván polgármester:
i.] 2004.es Nemzeti Kultwílis ordkségMinisáédumi rendelelébe jelent
n
megaz apáIyárzati
.letőség, amelyben ismétIésztkívánunk verrni. Tavaly 1.o0o.0oo
Ft-Ia prí.yrizatru*,amit
=3g ls IryeltiinkJidén is hasonló eÍedményekben
reménykediink'Javaslotr' vegyiink résa
::rn is ezena páyi2aton.
:' liépviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag
egyetéItett,és meghoáa a következő

-:jfozatát:

Csán1'Község Önkormányzata KépYiselő-testületének
:9 20i4 (II.19.)számúhatározata

] KŐZség onkormilnyzatá Képviselő.testiiletekinyilv{inítja,
hogy a 2014. évi
.
. :\e]ődésiÉIdekeltségnövelő
pályázatonrésztkíván verni. a patyaiatkeleténbelü] a
. ]]jjési színtelekeszközeinek, berendezéseinek
kialakításáratörckszik. A páIyazathoz
: :.:jses ónerőt 500'000Ft ercjéiga Képviselő.testület
csány Község onkormányzatának
' ]' é1iköltségvetéséről
szóló önkormányzatirendeletealapjánbiztosítja.
.. uapüendi pont
]'ÍedTeIstván polgármester:
:.=]ré Guba Katalin fiildcseréjévelkapcsolatbán:egy éveaz öúomiínyzat
megvíi$árc]taz
.':] Endre útonegy ]ijldiígatlant.A légi tulajdonos
nem értesítette
Patain; Guba Katatinékat,
..:i a Íiildetmúvelték,
hogy eladtaáz ingatlant,viszont ők addigramií bevetettékgabonával
. .:-ületet' PatainéGuba Katalinék felajánlottak egy másik ftlldterületet
a bevetetttefületéfi
: -.:ebe az öntormányzatnak azon M a\apon, hogy ők egymás mellett
több ingatlant
':l eLnek.ésaz nekik nem jó,
hogy a középső teÍü1et
nem az övék. A szemkőztioldallól
Jottak
fel
cserére
egy
miásik
ingat]alt,
aminek
a szélénviszont hossában tasoíván' ami
"
.: ::ja a ftild műveiését'így nem fogadtuk el. Az önkoÍnányzat olyan
hatáIozalot nozott,
-.]::\'ben an.a tesz javasla1ot' hogy a hrlrom e$Ínás melletti terütetből
az öÚl<o1miínyzat
-..Jonát képező Ítildterületet
a két szomszédosftjldtedlet egyikérecseléli e]. Eá a
-.-oldást PatainéGuba Katalinék nem fogadták el, ésazzal a mego1dással
álltak elő, hogy
- liáltak egy harmadikíijldterületet'a 1355hlsz'.ú Íijldterületet,s;intén
az Ady Endre úton'
:' 3g].megr]íűveltteliilet, előnyös száinunkra ez a lehetőség'Javaslom,
hogy erÍea tefliletre
:.'.:ljiik el a birtol.irnkbaí
lévőfijldtelületet.
:' i.p1.ise]ő-testület a javaslattal egyhangúlag
egyetértett,és meghoáa a következő
.::aozatát|
...an1 Ktizsegonkormányzata Képviselő-Éestiiletének
20l4 (II.19.)számúhatározata
-r.']
!j:]' Község tnkormrinyzat.ának Képviselő-testületeúgy dönt' hogy
az onkoÍnányzat
.-...3onában lévő 1321brsz..ú,
természetben
az Ady EndÍeútontaláh;ió ingatlanta Patainé
j'.: Katalin tulajdonátképező 1355 hrsz.-ú'teÍmészetben
az Ady Endri útontalá]ható
::le.rrekíviínja
elcserélni.
\IÉdreIstván polgármesteri
.. 1:.s Zoltán a Táncsicsutcából felajánlott
az önkormányzatnakegy kiilteú]eti,osáatlarl
. :::: rulajdonban
lévő,0144/18hrsz..úÍijldtedletet.
3362110o00-ed
riszben az övé' 5,39ak
:-..j területlőlvanszó. Javas]oD,fogadjukel a felajánlást.
' !ép\.iselő.testü]et
a javaslattal egyhangú]agegyetértett,
és meghozta a következő
..:::ozatátI

. Község onkormányzata Képviselő-testületének
' .] (lÍ.19.)
számúhatározata
(özség onlo.mányzataKépviselő-testülete
úgyhatáíoz,hogy a Kovács Zoltfu á1lAI
. : - .i1. természetben
a Monostoriútontallílható0i44l18 hrsz.-úosáatlanközös tulajdonÚ
: - :.ileret elfogadja.
-j'!ol dr Ködmön LeventeGergelyképviselőmeg&kezik'
\!Édle István polgármester:
...i Józsefiré,Dányi Mária ésDányi Zsuzsanrraa tulajdonúbanlévő 1508hrsz.-ú'1388
öIdingatlant kínáljaeladásra50.000Ft-éIt'Javaslom,vásfuoljú meg ezt a
-- :]apterületÍi
.: ::erü]etet.
'. iép\'iselő-testii1eta javaslattal 5 igen, 1 tatózkodás mellett egyetéItett,és meghozta a
.. ' 3tkezőhatfuozatát:

iI

. rán1'Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének
:] 2014 (II.19.)számúhltározata
...l1. Község tntormányzata Képviselő.testiilete úgy hatfuoz, lrogy a Dányi Józsefné,
-=]i Mária és Dányi zsuzsanna nrlajdonábanlévő 1508 hrsz'-ú, 1388 m2 tedletű
:- jie'ületet 50 eFt.éItmegvásálolja' FelhatalmazzaMedve Istv.ínpolgármesteItaz adásvételi
.::rződésaláírására.
\ÍedveIstván polgármester:
::.:ainéBama Andrea kérelmetadottbe az isko1aelőtti parkoló ügyében,mivel az iskola előtti
-:.'to'óbancsapadekos
idöjfuáseselér
összegyüIiLa r iz éshalalmas
lócsakép7ödik.
.1ertetíPatainéBama Andrea kérelmét'
tagjait' hogy a következő rcndes testiiletiiilésenterjesszékelő
i:d a képviselő-tes|rilet
probléma
a
megoldásaügyében.
"l'aslataikat
}ÍedYeIstván polgármester:
:]]yás csaba Márk 3015Csríny,
Major u' 32. ésJúász Dávid 3015csány. Hatvad út1/1sz'
.atti ]akosokkérelmetadtakbe, melyben előadjrík,hogy március 7-énszeletnékkibérelniaz
]regek Napközi otthona épiiletét
születésnapirendezvénycé1j
ábó1.
snerteti Gulyás Csaba MrírkésJuhász Dávid kérelmét.
\Íive]a képviselő-testületnek
van egy o1yanhatározata,aniben kimondja,hogy az ÖNo
csakjótékonysági
-piiletét
vagy szilveszterirendezvények
megrendezése
céljábóladjaki, nem
.:\ aslom,hogy eltéÍjiinkettől, inkább a faluházatjavaslom kiadni.

...' jse]ő-testtileta javaslattal egyhangűag egyetértett'és meghozta a következő
.. 'zatát:
lan) Község tnkormányzata KépYiselő-testületének
i! 20l'l QI.19.)számúhatározata
i=}' Község tnkormányzata Képvise1ő-testiileteígy hatáLÍoz'hogy Gulyrás csaba Miirk
. ' 5 Csány, Major u. 32' ésJúrász Dávid 3015 Csány, Hatvani út 1/1 sz' alatti lakosok
a faluház épületét
:'lán
2014. m.tcius 7-ére7.500 Ft bérletidíj és 15'000 Ft kaució
..:nében sziiletésnapirendezvénymegrendezése
céljábólkiadja.
}Íedi.eIstván polgármester:
.:!éri dr. Szabó Tamás helyettesjeg1zőt a lejfut hatíÍidejú
hatáÍozatokismeltetésele'
3r.Szabó Tamás helyettesjegyzó|
.=.'neri
az előterjesnésben
|ogIallakat.
meIyjelenjegyzököny'vmellékletét
kepezi.
.. iépüselő-test.iletaz előtedesáésbenfoglaltakatfudomásulveszi.
\IedYelstván polgármester:
. = mégegy iigy, amit zfut iiléskeletein beliil szeletnékmegvitatni.
-:]o.koÍ
zártülést.endelel.
.
!Íeöve István polgármester|
! :]5-kor belekesái a zíÍtülést.
...:r
mégvalakinek kéIdése'
hozzáffjalivalója?
].!r.l több kérdés,
hozzászóIás rrcmhalgzott el, az iilést18:25.koÍlezárta.

kmft.

8."L"'1"1,,-

Medve István
polgármester

,pJ
[,r.,c,N
Szabó"Margi{
jeg/zőkön}v hit€ l esítő

Z,rf /Z/).q,u/
JóLsa Zso|t JózseI /
jeryzókön}Y hitel€ s ítő

