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ME GIIIVO
biáosítottjogkörömbena Csány
'\ 2011'éviCLX)C(D(. töNény 156.s (2) a) bekezdésében
községi onkományzati Képviselő-testíiletrendkíviili iilését
2014'május 15-én(csütörtökön) 15'00óráÍa
iisszehívom
.w iiléshelye: Polgármesteli Hivalal szent László terem(Csány, Kossuth út2')
Kélem' hogy az iilésenszíveskedjenpontosanmegjelenni'
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1' PályIázatilehetőség
2. Egyebek
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2014.
május
[:fr:i :ü*T:::,?ffiTffi'Í".,iJ.'J;;elő-,esti'etének
15-éq
15'00
órai
Helyszín:A CsrínyiPolg{fumesleri
Hivatal szent László terme(cslány,
Kossuth Lajos út2.)
Jelea vaDnak: Medve Jstvánpolgá

GalTibomé.
dr'*.*;; ;#áilöT.JlÍl]".]li'lí-f
Tanácskozási joggal megielent:

a|polgrírmester.
VedreÉr
a.

dI' szabó Tbmáshelyettesjegyző

JegyzőköD}n.vezető:Dávid GáboI
szabó Margit ésJúász Dávid
képviselőkigazo]tanvannak
távol.
}ÍedveIstyán polgármester:
\ képviselő-testiiletÍilését
megnyitotta,köszijúötte a megje]enteket.
\íeEáuapította,hogy a testületi
iiléshatalozatképes,
mivel 5 képüselő jelen van.
Javasolta hogy a megie]entképüselőkjegyzőkön}Y
hitelesítőklek válasszák meg Józsa
JozselalpolgáfiDeslen
zso]t
ésCáI tibomekeplrse|őL.
.{ képviselő-testiilet a javaslattal
egyhangulag egyetéÍett' és
meghozta a következő
Csány község Önkormányzata
Képyiselő.testiiletének
65n074 g,15.) száLműhatároz^ta
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Csány Község olkományzatánák
KéI
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meghívóban
kikiildött napircldipontokmegtáIgyalását
Í.ogadja
ei a

{ liépviselő-tesflilet a javaslattal
egyhangúlag egyetértett,és
meghoáa a következő

ó6/2014(V.15.)számúhatár.ozata
Csáiry Község onkományzatának Képviselő-testiilete
2014' májüs 15-i testületitilésének
:rapirendjét
a következők szelintálapitottameg:
1. Pályázati lehetőség
2. Eryebek
1, napirrndi pont
}IedYeIstván poIgármester:
.\1]amokközött létrejöttegyüttmuködési
megálapodásokkereteinbelül Nolvégiaéslzland
tiimogatja Magyarolszágot, mint az Euópai Unió viszonylag újonnanbelépettlagját. A
úmogatás pályázati strukturában szeleáető meg. Mdéki kuiturális és tenrlészetiöIökség
megőrzésea pályázat neve. Hagyományos vidéki életmódhoz,a temészet közeli
leúlethaszxilathoz éstájgazdákodáshoz kapcsolódó építeftöIökségi értékéstáji kömyezet
iinntafiható módon, a helyi szeleplők bevonásával töÍénő hel}Teállítása,megőrzése és
élményszerű
bemutatása
a pályázatcélja.Minimum 59.020.000'ma{mum 147.550.000
Ft-ra
1ehetpáIyázri' A palyéaat95%-os t.imogatottsáEú'5ya önÍésztkell hozzátenni. A páIyázat
megv.alósítás.ához
u" elnyet összeg 30%.átlehetelőre lefuvni,részelszlímolást
kellkészíteni
es csak azutánhívhatóle az összeg többi.Iészeis. Helyi vagy olszágosvédettség
alattá[ó
épü]etre
]ehetpályázni.Ennek kapcsrín
a régióvoda épületét
]ehetnefeiújítani'
Ugyan adhrnk
máÍbe kolábban pályázatot hasodó célktÍizéssel.
de mindez idáig nem kaptunkrá semmilyen
\ á]aszt'A mostaniprilyrízatsokka] tágabb lehetőségeket
rejt magában,nagyobb összegekre is
]ehetpályázni' Szóba került a vo1t TSZ épiiletének.
az önkoÍmányzattalszembeni éptilet'a
\olt Napközi otthon épiileténekés a régi óvoda épületénekfelújítása' a pályázat
kritériumainakazoÍbanleginkább a régióvoda épilletefelel meg, mivel ott egy sajtüzemetis
be lehelne lendezni a kecskefarmon összegÉjtött tej feldolgozására' A projekt
megvalósrrlásávalaz épületHagyományőrző Közösségi Httzzá alakl\la. Az épü]etetteljesen
fe1újítanánk'
nyílászírócserét,
padlózatcserét,ktilső hőszigete]ést.
héjMatcserét,
fíitési
rendszercseréjél
hajtáIánt vég.e'kívülről bevakolnánt,a tetőrenapelemeket
telepítenénk'
\li kb. 100 millió Ft összegre szeretnénkpályrízni'mivel 5yo öÍÍészt1shozzákell tenni, ami
erősenkol]átozminket.Az épületfelújítása
kb. 50 millió Ft'ba kerü]ne,a napelem-Iendszel
oruttó5 millió Ft, a sajtÍnííhely
berendezése
mintegy20 mil1ió Ft, a fen]maradóösszeget
plojeldmenedzsmentre,
közbeszereáetésköltsége, műszaki ellenőr kifizetésére
kell költenűnt
és mellette 4 millió Ft tar1alékotkell képeznünk.A pály.Lzatmegírlisávala Vanessia Ka.
pá|yázatíró cégetjavaslom megbízrri' ame1yik máI a napelemes pályázatot is megnyefie
nekiink. ok teljesensikerdíjasal1arri aa jelenti, hogy csak a pályiízatmegnyeléseeseténkell
ijzetnünk, az elnyelt összeg 6 %-á1.A prtyiuati dokumentáció beadásáhozépítészmémököt
ke]lbevorrnunk.
aki részletes
állapotfelmérést
végez'majdbe is árazzaa felújí1ási
költségeket'
Errnekviszont költségeivannak, 1 miuió Ft +Afa összegértvállaljrík,aminek egy részét,
-i8j.000Ft-ot csak akkol kell kifizetni,ha nyedink,415.000Ft Áfa-t előre kell kifizetni.Ha
lelevágunk ebbe a projektbe, akkor először is helyi védelemalá kell vennünk a régióvoda
:!rületét,majd határozatotkell hoznunk, hogy szeletnénkindu]ni a pályrízatoíésbiaosítjuk

hozzá a megfeie]őönerőt, il]et\,e
a terv(
.zésiköltségkifizeléséről
kell nréghatfuoznunl(.
valakinekkérdése
van
ezze]kapcsolatban?
dr. Ködmön Ler ente Gergel}
kép\i\c|ö:
l l c m l o g a z a l a m i c s e l l c ga l Á o | a l
á | c j e 'száliítóautó zaja?A sajtüZem
gépeinem ]esz-rrek
tnl hangosak?

Medve István polgármester:
Tudomásomszerjnt a gépeknem
]esznekhanqosak,a tej szállítását
pedig akáí egy utá1iltós
gépkocsi
is megtrrdjaoldani,telát senkit
ne,,'}og'uuu.i'
Javaslom,hogy induljunkezena páL

azóvo<la
épületét
rená"i;;
;;ilil.:rx,""-'li:íi:.T:ffi:1*.ges
Medve István polgármester:
|elkéridr Szabó Tamáshe]yettes
jegyzőt

hat.fuozatokat,
ii]etve

a rendelet-móclosítás
részleteinek
ismenetéséIe.

dr' Szabó Tamás helyetÚesjegyző:
lsmeÍetia rendelet-módosítás
íész]eteit.
Medve Istváü po|gármester:
Lavasolja.
hogy a képvíseló-testiilet
a rendelermódosítást
|ogadjae].
A képviselő.testii]et5 igen szavazatt

önkonnányzati
."nd#;;
; ö;i'l|;:*il,;J;;'i::n,T-:i"1;l-1,1lll;,.l;1
|2/201I. (10.27.) önkormáÍYzati

meliékletét
képezi.

lrendelet módosításárót' amely je]en
Jeg}zókönyv

M€ d ve István poIgármesteri
Kéria testiiletet,
hogy döntsön a pályázatllehetőségen
vaió részvéte'rői.
\

a javaslattal egyhaÍgít]ag
eg}.etértett,
és meghoáa a következő
ttépviselő-testület

Csány községonkormányzata Képviselő.testüIetónek
6-,20|4(\'|5't számúbatifuzata
tn,kornál}7aIiina].Kcp\Ae|o-testülele
úg)Jö1l. hoP) rérzrfu.- '"*'
Úl:n,.|o^ng
|.|'1d]]5,/to7;si
Veihaniz.ml.ol'200o-29'oKLrIrurali.
e".".'n"."J..'
o,o^.",
,.".o",/"."
:! negújításavidéki kultÜális
ós ten
örökség
megőrzése
c'
HU07PA16.A2-2013
. :szamil pályázatál.
A testület ,",n.'".'".'

IstvánpolgáÍmestert
a páIyázaÍ.
.:rrnrsáráció1ebony",nu,*"
u.ou,,u,ll1Tí.l'Medve

Kéd a testiiletet'hogy döntsön

a pá]yiiati lehetőségönerejének
elkiilönrtésáől.

Á képviselő{est.ilet a javaslattal
egyhangl ag egyetértett,és
meghoáa a következő
|1atéÍozatát:
Csány község önkormán}zata
Képvisető-testÍitetének
68D0I4 (V.15.) szálttúhatározata
csáÚy Község oúormányzatának
Kéo.

Mechanizmusok
2oo9' i; il;ilT1:,:.-ete

úgy.dönt,
hogyaz EGT Finanszírozrási
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'j.zigü?ályázati összköltséglipályázat
.ervez1esaz ehhezszükséges
megvalósítását
+.o99.666
l.l ofues,.tellüÍöDjtia7álta]ir.os
lanaléklerhére.
Á Dá|Yázat címe:
Hagyo&inyőrzó Központ és
Közösségi Ház létesítése
Cslínyközségben
Megvalósítási hely:
. 3015csány,
Malomn.I.t]Ísz:.191
Projektteljesköltsége:bruttó
99 980 115Ft
ProjektbezigényelttámogaÍás
q5 oZ
ménéke:
rroJek1hez
biaosí|ollle|jesönerö mdnéke:
5qo
Támogatottság
I dr|otsatonsageseten
eselen pályÍizathoz

szÍifisegesdneröt
Un'kormán)zal a 20 |4. évi
költségverésebeD
biZtosita

mel}'nekösszege 4.999.006Ft az

Medye Istyá! polgármester:

sza.kmai
megtervezéséért
felelős
építész
ffi.;:;T::::3?,:ffiH,.:.1i}Í"''ehetőség
A képviselő-tes|rilet a javaslattal
egyhangúlag egyetértetl,és
meglrozta a következő
Csány kiizségÖnkormányzata
Képviselő-testiiletének
69/2074g.75.) sz:ámíhatározat^

ú€y'dönt,
hogy
azEGTFimnszírozási
;."H#aT.1ffiT#ií1H*Í:,;:":l",*te
,.rmeszeti*örökseg

j:;H.."'T,.ruÍl,::.*
:ifiT;*iT:Tj'r.:ffi
:i1'T"11'il:
t.rJIurális
éstermészeu;;.il;'JJ.":

megdPése
es megújitása
Vidéki

ésdijazás
415.0o0
'jogcimen
Ft-".il;;;;;;;iln,uT;:átalakításánakoeg1ervezéséve]

Medve István po|gármester:
Felkéridr. Szabó Tamáshelyettesjegyzőt

a lqjrirthatíridejűhatrírozatokismeÍtetéséle.

dr. Szabó Tamás helyeftesjegyző:
]smert€ti a ]ejfuthatriridejűhatáÍozatokól

szóló beszámoló Észleteit.

Aképviselő-testiilet az elhangzottakat
tudomásulveszi.
Medve István po|gármester:
Van mégvalakinek kélf/ése,hozzáfüzÍ\ilalojú
Józsa Zsolt József alpolgiíÍmester:
Egy korábbi tesflileti iilésenelhaDgzott.
hogy tiltó tiblákat helyeziink ki a Gyóngyösl,
Hatva
é5a horti útvégéIea hrizalók és-a
triikttis totvajot avoltaíris.Ja.
i"u, áí- u*,, ''u'
hamambbki kellene tenni ezeketa
táblákaL
MedYe István po|gármester:
Intézkediink az ügyben, több táblál
is J<ihelyeaetiink, az együen a
,,felepülésiintön
polgírórségmÍiködik.',a másikon
.Á na"ao t"'etáy""g, "G;6
nertui a."lta.
településiinköntilos', felirat szerepel
ma;o.
Mivel több kérdés,
hozztászólásnem hangzottel, az ü]ést
15:56.korlezriÍa.
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