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Készült|csány községontormrínyzata
Képviselő.testiiletének
2014'julius 25-én.14.00óraí
kezdettelmegtartottrendkívülitestiileti'tiléséről. .
Helyszín:A CsrínyiPolgáÍ|lesteliHivatalszentLászló terme(csány,KossuthLajosút2')
Jelen vannál-<iMedve Istvá! po]glárTÁestel,
Józsa Zsolt József a1polgarmester,
Medve Év4
Gál Tibomé'Szabó MaÍgit,dr. Ködmön Levente Gergely képviselők.(6 fő)
Tanácskozásijoggal meqi€ l ent: dr szabó Tamáshelyettesjegyző
Jegyzőkön}n.vezető:MagyarnéTóth Márta
Júász Dávid képviselőigazoltarrvan távol'
Medve István polgármesteri
A képviselő.testliletülésétmegnyitotta,köszöntötte a megjelenteket.
Megáilapította'hogy a testiileti iiléshatfuozatképes,
mivel 6 képviselőj el€n van.
Javasolta' hogy a megjelent képviselők jegyzőkön1v hitelesítőknek válasszák meg Szabó
Malgit ésdr. Ködmön Levente Gergely képviselőket.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetétett, és meghoáa a következó
hatá|ozatát.
Csány községonkormányzata KépYiselő-testületén€ k
88/2014(YII.25.)számúhatározata
csány Község tnkományzatálak Képviselő-testület€ a 2014. D,7
' 25-é.i ÍnegtartottíitréséÍó1
készült jegyzőkön)v hitelesítőjénekmegvá1asztot.aszabó Malgit é5d.' Ködlnt'Íl L€ve te
Gergelyképviselőket'
Medve István polgárnester:
Javasolj4 hogy a meghívóbarrkiküldött napirendi pontok megtfugyallá&ítfogadja el a
képviselő-testiilet.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangfúa8eg}eté.tett,és meghozta a kóvBtkrzó
baté,roza|át..

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületén€ k
89/2014(VII.25')számúhatározata
2014. július 25-i testiiletiü1ésének
Csány Község onkományzatánakKépviselő.testülete
napilendjéta következők szerint áliapítottameg:
1. A Csányi Dinnyefesztivá| Íinanszírozása
2. Áz Arany János út2. szám alatti ingatlan bérbeadása
3. Egyebek
1. napirendipont
Medve István polgármester:
A 2014. augusztus2-án tartandó cslínyi DiÍnyefesáivál finanszírozásáró]szeretnékelőszöI
hasonló progranok leszrrek'mint eddig is; továbbrais célunka
beszélni:a rendezvényen
népi-nemzetikuIttlra és a csrinyi dinnye kultuszííak ápolása' illetve a helyi tehetségekis
fellépnek'este pedig nagyzenekarad konceÍleta vendégeknek.A fesáivái fnanszírozásáta
mintegy 600.000 Ft-ot kellene elkiilöníteni az áIÍalánostajtalék terh&e. A csányéIt' a
illetve több másik
FaiúözösségéfiA1apítúíny
200.000 Frtal támogatjaa rendezvén1't,
szponzolt is sikerüIt szereznünk.Javaslom, kiiiönítsiik e1 a sziikségesösszeget az álta]ános
taÍtalék
terhére.
A képviselő{estiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéÍtett,és meghoáa a következő
hatátozatát.
Csány községonkormányzata Képviseló-testületónek
9U2014 (vII'25.\ számúhatározata
úgy döÍt' hogy a 2014'08.02-rín
cslíny Község onkormányzatánakképviselő.testülete
megrendezéséhez
600.000Ft-ot különít el
tartandócsányi HagyományőrzőDinÍlyefesztivlíl
az általánostalta]ékterhére.
2. apirendi pont
MedYe István polgármest€ r :
Mágáné Kovács KataLin szeletnékivenni az Ararry Jlínosutca 2, szánna1attiingatlanuntat
albérletbe'
IsmertetjMágánéKcvács Katalin kéIe]nét.
Gál Tibornéképviselő:
a leendő fa1lünrjzeumhoz,a másik épület
Nem taÍ.omjó ötletoek, oda g}iíjtöttiik a régiségeket
ráadásul iratíárkéntfirnkcionál.

Medve Jstván poigfumester:
Maga,'nsem taÍtomjó ötletnek. szavazzunk a kéIdésről. :
i.

A képviselő'testiilet a javaslattal egyhangulag egyetátett, és meghoáa a következő
hatáÍozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
9112014NII.25.) számúhatározata
Csány Község tntonaányzaláÍlak képviselő-testületeúgydönt, hogy MáganéKovács Katalin
kéreLnételutasítj4ésnem adja ki az tntoÍnányzat tulajdonátképező'Arany Jrínos2. szrím
alatti ingatlantalbérletbea kérelmezőnek.
3. napirendi pont: E$/ebek
Medve István polgármester:
Szőke Pétemé
csány' Petőfi u. 25,B szrimalatti lakos kéIelmetadottbe a Falúaz Lérlése
céljábó1.
IsmeÍeti Szőke Pétemékérelmét.
Javasolja,hogy a Faluhliat a szokott áron, 10'000 It
|20.000Fl kaucioelleneben
adjákki a kérelme,/önek.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetéItett'és meghozta a következő
haláÍozaÍátI
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
9212014(YIl.25.) számúhatározata
Csány Község tnko.mlinyzatlínak 'képvíselő{estülete úgy dönt, hogy szőke Pétemé
kéreknezőnek
a FaIúáz éptilelét
a 2014.08.03.inapon10.000Ft +20'000Ft kaució ellenében
haszrrrílatba
adja.
Medve Istráí polgármest€ r :
Kerek oszkár, HoÍ| község polgiírmestelekelesett meg nemrégiben'Hoft el szeletnéémj'
jóvráhagyása
hogyvárcssányilvánítiassák.Ebhezkell a szomszédos
te1epülések
is' Javaslom'
támogassukeá a törekvéstj óváhagyásuntkal.
A képviselő-tesflllet a javas]attal egyhangúlag egyetéített'és meghozta a következő
hatáÍozatát.
Csány községÖnkormányzataKépviselő.testületének
93/2014 (v ||.25.)számúhatározata
csány Község tnkormrínyzatánakképvise1ő-testiilete
úgydönt, hogy támogatjaHoÍ Község
várossáválási törekvését'

Medve István polgármester:
Az ebrendésziink
felmondott,mivel megelégelte
a solozatosatrocitásokat,
anik őt érték.
A
lehetséges
új ebrendész
Hevesenlakik, 100.000Ft + ÁIA összegértvátlaljaa feladatot.Az
egyik iehetőség,
hogyátalánÍ fizetiink'vagy pedigkutyánként
10 000 Ft + ÁIAösszeget'
Gál Tibornéképviseló:
Szerintenfolya..uLmega keresest.
Medve István polgármester:
Rendben.
|olyatjúa keTesé5l.
mindenlieg}eledajavasIatta]:
A képviselő-testiilet
a javaslatottudomásulveszi éselfogadja.
Medve István polgármesteri
Az rírokszá11ási
út mellett volt'az öntormár) zatnak egy tiildingatlana.amit a,nnakidején
eladtunk Józsa viktomak' ó szeretné.rstíst
ó'da kivezetni az iíramot,az ÉMÁSZ-óh.kereszttil
el is indítottaa folyamatot. Elítor deriilt ki' hogy útbanvan 4 db diófa lombozata,ésmivel
maglántedleten
nemvezethetikki az áramot.az u1bantevdfákatkel1enekivágahri.A légkábel
kivezetésekb' 200'000 Ft.ba kerillne' de ha a fákat íém vágatjuk ki, földkábelen kellene
kivezetni az áIaúot, amely mál mintegy 800.000 Ft.ba kerülne. Mivei a fák köáefileten
vanna\ állást kell foglalnuú, hogy mi legyen á fiík sorsa.
Gál Tibornéképviselő:
Kellene egy köztes megoldás, légkábel és ft'1dkábel vegyesen, hogy a diófák is
megmaradjanak.
neg azl is biurosanmeg lehemevalahogyoldani, hogy ne legyen ilyen
drága.
Medve István polgármester:
Sajnos ez nem így megy. az ÉltAsz tor"énl előírás szerint dolgozik, ahol meg varr szabva,
hogy folyóméterenként
merrnyibekerül.
jegyztiI
dr. Szabó Tamás he|yettes
A fák csontolása esáétikai szempontok miatt nem ta']lácsos'a fijldkábeles megoldtis lenae
ideális, viszont a muntáatokat, mint pI. a vezetékhelyénekkásása, csak EMAsZ.szal
kapcsolatban
á11ócégvégezheti
ei. TehátaZ a megoldás,hogy a tulajdoíosásassaki a vezeték
helyét,nemlehetséges.
M€ d ye István polgármesteri
Javaslom,járjuk mégködll néhányszoleá a témát,napoljuk el a döntésta következő illésre.
A képviseló-tesri]lel
r eszies e |ogadja'
a javaslator
n.domásul

h István polgármester:
Kátyizások zajlottak a tavasz folyamiíí' a Príma Ut 2004 Bt. végeáe a munkálatokat.A
gazdasáEi ű1 bevezető szakasza a Dobó út előtt nagyon rossz állapotban van, itt 150 m
hossáságban és4 m szélességben
aszfaltozlá le, mivel nem érdemeskátyúmi eá a szakasá.
Mirrdkétoldalon 1-1 m szélességben
készítenének
mégútpadkátis, továbbá az ár magában
foglaljaa tömörítéstéssimítástis. Itt 3300rvm2+ AFA áron fudná ez a cégmegoldaniaz
aszfaltozást.tsszesen bruttó 2'819'000 Frba kerülne e szakasz felujítása.Javaslom,
különítsiik el eá az összeget az iíltaliínostafialéktelh&e.
A képviselő-testiileta javaslattal 4 igen sza'razaűal,2 taltózkodás mellett egyetértett'és
neghozta a következő hatátozatát|
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
94/2014 NII.25.,I számúhatározata
Csány Község ontormányzatrinak képviselő-testiileteúgy dönl, hogy a Dobó utca bejárati
szakaszrínak
aszfaltozásával
a Pdma Üt 2004 Bt.-tb|zza Ínesés2.819.000Ft-otkiilöíít eI az
általános tartalékterhéIe.
Medve IstváÍ polgármester:
Van mégva1akinekkérdése,
hozzáfiízniva.lója?
Miveltöbb kádés, hozzászóIás nemhaÍgzoltel, az ülést14:49-kollezárta.
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