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Készült:csány községonkormányzataKépviselő-testületének
2014.janurár08-rán,
14.00órai
kezdeűel megtaltottrcndkívüli testiileti ÍiléséIől.
Helyszín:A CsrínyiPolgármesteriHivatal szent Lásáó terme (CsáIy, Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: Medve IstváB polgláÍmestetlózsa zsok József alpolgfumester,Medve É,q
GálTibomé.Dr' KödmöD LeventeCergelyképüse|ök.t5 fő)
Tanácskozásijoggal megielent:dÍ.szabó Tamásjegyző
Jegyzőkönywezető:Dávid cábor
Szabó Margit ésJuhász Dávid képviselőkigazoltanvaÍmaktívol.
Medve IstváDpolgármester:
Aképviselő.testületiilésétmegnyított4köszöntötte a meg].elenteket.
Megállapította,hogy a testii1etiiiléshatározatképes,
mivel 5 képviselőjelen van.
Javasolta' hogy a megjelent képviselők jegyzőkön}.v hite1esítőkíekválasszrík meg Dr.
KödmöL Levente Gelge|y ésJ ózsa zso|t I ózsef képviselőket.
A képviselőlestiilet a javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghozta a következő
ba!ÁtozaLá|:
Csány község Önkormányzata KépYise|ő-testületének
1/2014(I.08.)saimúbatározata
csá[y Község onkornán}zatának Képüselö-testiilete a 2ol4. ol' o8-án megtartottüIéséIől
készültjegyzőkön).v hitglesítőjénekmegválasáotta DI. Ködmön Levente Gelgely ésJózsa
Zsolt József képviselőket.
Medve István po|gármester:
Javasolj4 hogy a meghívóbal kil.lildött napilendi pontok megtáÍgyalásátfogadják el.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangűag egyetértett,és meghoáa a következő
b?dáÍozatát..

Csány községOnkormányzataKépviselő.testül€ t ének
2/20l4(I.08.)sZámúhatározata
csány Község trrkormányzatránakKépvise]ő-testiilete2014. január 08-i testiileti ülésének
napilendjéta következők szelint fllapítottameg:
1. Ingatlanbérbeadás
2' Földcsere
3. Eryebek
1. napirendi pont
Medve István polgármester:
A 104/2013(X1.14.)-esvidékfejlesztési
minisaériumi rendeletrendelkezik az Európai
Mezőgazdasági vidékfejlesáési Alapból turisztikai tevékenységösztöízéséhez nÉjtható
tinogatások részletesfeltételeilől. Lehet p.ílyázíi falusi száláshely kialakílásfua. egyéb
szflláshely kialakításfua,szabadidősszálláshely szolgáltatásnyijLívíra'Ezek sajnos nem
jöhetnek szrímításb4mivel az idő rövidsége miatt (anurár15.e a leadási hatlíridő)nem tudjuk
engedélyeketésigazolásokat.van mégazonbanagloturisztikai
beszereznia megfelelő építési
lovasturisáíkai szolgátató tevékenységre,
vadásztrrrizmusra,erdei
szolgátató tevékenységre.
turizmusra,hoÍgászturizmusra.borhrrizmusmpÍilyázati]ehetclség'
Úgy gondoljú, hogy ezek
köziil az agrotudsztikai pályazati lehetőségjöhet csányon száÍnításba,ami abból á11,hogy
bemutatjuka látogatóknak a csrínyimezőgazdaságikultfuát. Ennek keretébenakár 35 milliós
összegig lehet pályázni. viszont az önkoríniínyzatokatcsak 65%-ig trímogatják,35yaőnÍés^
hozzá keII tenni. civil szervezetek esetébena bruttó pályázott összeg 1000/o-atámogatott,
ezér|€gy civil szeNezetnek érdemespályázni. A pá|yazat utóflnaíszírozott.Mvel anyagi
lehetőségeink szíikösek mirrd az tnJ<ományzat, mind a Csrányért,a Faluközösségért
A]apítvány.észéIől,csak kisebb össze$e páyáZnánk' Az az eképze|ésfogalmazódott meg,
alatt .í11ókecskefam1bólkelleÍe bemutatómintagazdaságotkialakítani.Ennek
hogy az építés
keletein belül napelemetl€hetne telepítenia hodríyr4 komposztkazínnaloldanánk meg a
f,itéstésmodem kömyezetbatát szefi|Wíztisáító Iendszeítlehetnekiépíteni.A problémaaz'
hogy a kecskehodá1yésa hozzá tartoző tedlet az önkományzat hrlajdonát képezi'Ahhoz,
bogy a csányéIt, a Faluközösségért Alapítvany tudjon páy'ázni, bérbekell neki adni az
ingatlant.A pályrizatnak 5 év a femta.tísi időszaka, ennek végéigadnánk tartós bérbea
ierületet ingy€nesen, mép}tozzáígy, hogy az ott elvégzettbeluházások az önkormányzat
tríajdonában maradnrinak' Kimondottan agroturisztikai céloka adjuk bérbe, hiszen az
önkormányzat a STARI ktizmmtaproglam keletein belül már végzi a feiadatait.Javaslom,
adjú bérbea 1495-ös he1yrajziszámúterii1etetaz Alapítványnak.
\ képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéÍtett,és meghozta a következő
hatiíIozatát:

Csány községOnkormányzataKépviselő-testületének
3/2014(I.08.)számúbatároz^ta
úgy dönt, hogy a 1495-ös hetJrajzi
cslíny Község onkormányzatánakKépvise]ó-testiilete
sziímon,temészetbena Monostori útontalálható ingatlanta$íírturisáikai céloka a csfuyéIt'
a FaluközösségétAlapítván1nak
2021'december
3l-ig ingyenesenbérbeadja.Felhatalmazza
a tartós béIletiszerződésésa használatimegáilapodrísaláírására.
Medve IstvlínpolglfumesteÍ(
2. napiréndipont
Medre Istrán po|gármester:
PatainéGubaKatalinÍiildcseIét
ajánlottfel' Tavalyvásároltukmeg a 1321-eshrsz.-úteIületet'
arnit eddig ők múveltek, de a fulajdonos nem értesítetteóket aÍól, hogy eladta az
önkormányzatíak azt a ftjlddalabot' ők viszont addigra már bevetettékbúzával a területet.
Eddig több eg}másmellett lévő Íi'lddalabotmúveltekmeg, mi éppena középsőt vettiik meg.
A
PatainéGuba Katalin egy másik ingatlant,az 1374-eshsz'-ú telületetajáÍott Í-elcserére.
terü|etméretbennagyjából megegyezika miénkkel'
Íélajánlott
Gál Tibornéképviseló:
Ismelema szóbanforgó teíületet,a szélén
fasor varr.Nem javas1oma cserét'legfeljebbaz
ke11ekből
váaszta ínk az egyik szélsőt'míga középső az övék lehetne,így
egymásmeL1etti
egymásmellett leméneka területeik.
a csererészleteit
vitatjameg'
A képviselő.testület
Medve István polgármester:
Javasolja,hogy a cse|étazzal a módosítássalfogadja el a testület,hogy a 1321 brsz.-ú
teÍiiletre
cseléijék.
területeta 1323bÍsz.-ú
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
hlatátozaíáÍ|
Csány községtnkormányzata KépYiselő.testületének
4/2014(I.08.)számúhatározata
csány Község Önkományzatának Képviselő.tes1ületeúgy döít, hogy az tnkormányzat
tulajdonában
lévő1321h]sz.-ú
ingatlanta PatainéGubaKatalintulajdonátképező1323bÍsz.kjvárjaelcseré|ni.
úterületre
3. napirendi pontl
yedve István polgármester:
Az árokszállási útmellett található a 405-ös hrsz.-útöIdterületiink. Ezt a telületet szeletné
megvásrárolniJózsa vik1or, mivel a 404-es hÍsz.-úterület máI az ő biÍtokábanvan. A 405-ös
bÍsz.-útedletiink €léggé elhanyagoltállapotbanvan, annak idejénmegpróbátuk kitisáítaÍi'

I

de a növényzetazóta visszariőtt.Elvem, hogy Íbidtedletetnem adunl<
el, csak nag]ron
indokoltesetben.
Mi a képviselőtestiilet
véleménye?
Gál Tibornéképviselől
Mive1 más ingatlanrlnknincs a szóban forgó terület mellett, aá javaslom, hogy jó
ríronadjuk
91 a terilletet, és abból a pénzbőttöbb jó teriiletet tudÜrk venni olyan helyen'
aho1ttibb
önkormányzati ft'ld van egymásmellett.
Dr' Ködmön Levente Gergely képviselő:
Szedntemis ésszedíbb
volna az egyedülállótelketeladniésa pénzenjobbtefiileteketvenni a
jövőben'
Medve Istvlinpolgármester:
Javasolja'hogy a 405.ös h$z'-ú területetaz önkormányzat l50.ooo Ft-éIt
adja el Józsa
Viktomak.
A képviselő-testí,ilet
a javaslattal4 igen, 1 taltózkodás mellett egyetéItetl,
és meghoáa
következő hatá.ozatát:
Csány községonkormányzata iKépviselő-testületének
5/2014Q'08') számúh^tározata
csány Község tntormányzatlának Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy az
tnkormányzat
tulajdonában]évő405 hrsz..ú'1289 m2 tertiletlí,természetben
az arokszállasiút me]]etti
ingatla.rtJózsa Vil1omak 150.oo0Ft'á1 eladja.
Medve István polgármester:
val1 mégkéIdésetek,
eselleg hozzáJiiznivalótok az elhangzottakhoz?
Mivel több kérdés.
hozzászóIás nemhalgzoft e1,az iilést14:4o.kol iezárta.

kmft.
Nl

t)

\ ,'t

lleotur \7( ,

Medve István
polgármester

ilY#k"J::*."Í:il
jes/zőkön}'v hitelesítő

Twx,

JegJr'zo

..r

-: ./,y'r., I
/. /a

Jói'sa Zsolt József

|/íí
V

jegyzőkön}Y hitelesítő

