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Készült: Csány község ontormrínyzata
Képviselő-testületének
2014. máÍcius31-én,15.00
órai kezdettelmeglaltottlendes testiileti ülés&ől'
Helyszín:A Csrinyi PolgármesteriHivatal szent László terme (Csíüy, Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: Medve István polgitmester, Medve Éva' Gá1 Tibomé. szabó Malgit, dr'
Ködmön LeveíteGergelyképviselők.(5 fő)
jogga|Úegje|eol:ü' S7abólamásjeg}zö
Táoácskozási
JegyzőkönF.r'ezető: Dávid Gábor
Iózsa Zsolt lózsef alpolgármestelésJuhász Dávid képviselőigazotan vamak távol.
Medve István polgármester:
A képviselő-testtiletiilésétmegnyitotta'köszöntötte a megjelenteket.
Meg lapította'hogy a testületi üléshátározatképes,
mivel 5 képviselőjelen van.
Javasolta' hogy a megielent képviselők jegyzőkön}v hitelesítőknek válassztík meg Gál
TiboméésdI. Ködmön Levente Gelge]y képviselőket.
A képviselő-testület a javas]attal egyhangllag egyetétett,
hatáIozAtát

meghozta a következő

Csány községÖnkormányzataKépyiselő-testiiletének
42l20I4 (III.3|.) száÍlir határozlta
Csány Község ontoÍmányzatának
Képviselő.testiilete
a 2014. 03.3l-énmegtartott
iilésérőt
késziilt jegyzőkön}"v hitelesítőjénekmegválasáotta Gál Tibomé és dr Ködmön Levente
Gelgelyképviselőket.
Javasolja' hogy a meghívóbarrkikiildott napirendi poítok megtáIgyallásátfogadja el a
képviselő.testiilet.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghoáa a következő
hatáÍoza1,éÍ].

' ki]ZiégOnkormányzataKépviselő-testületének
.] :'Il.{ (]II.31.)számi hatáfozata
j.'1 Község onkoÍmányzalának
Képviselő'testiilete
2014.március31-i testiiletitilésének
'::::rd'jéta kiivetkezőkszelintállapította
meg:
1. JaYaslat a 2013. évi IV. negyedéveselőirányzat-módosításraés a 2013. évi
költségvetési
reídeletmódosítására
2. Eryebek
L napirendipont
} Ied1e István polgármester:
:]]en a napilendipontbana 2013.éviIV negyedéves
előilányzat-módosítást
ésa 2013' évi
rende1etmódosításátkell tárgyalnunk.Felkércmoláhné Gál Erika pénzügyi
.:] iségvetési
. ::dót a napirendipontismeÍtetéséIe.
oIáhíéGál Erika pénzüryielőadó:
..r]ertetia 2013. évi IV. negyedéves
előirányzat-módosításra
ésa 2013' évi költségvetési
vonatkozóbeszámolólészleteit.mely jelen jegyzőkönyv me11ékletét
].rde]etmódosításiíra
'.=P.z
}ÍedYeIstván polgárúester:
ielkéri Medve Éva képviselőt, mint a Pénzügyi Bizottság vezetőjét, foglaljon állást a
:esziímolóval
kapcsolatban.
\Iedve Évaképviseló:
oláhné Gál Eiika pénztlgyi előadó beszimolójá1 a Pénziigyi Bizottság megt.íÍgya]ta
és a
j avasolja'
..épviselő-testiiletnek
elfogadásra
}ÍedveIstván polgármesterl
\Iegköszöni a beszámolót'Kéria képviselő-testilletet'
hogya beszrámolót
fogadjael'
.\ képviselő-testület
5 igen szavazattalelfogadtaa javaslatotésmeghoztaa 2/2014(III'31.)
számú rendeletétAz önkormáÍyzat 2013. évi költségyetéséről
szóló 1/2013' (II.28)
jelen.jegyzőkön}-v
önkormányzati rendeletmódosításáról,mely
mellékietét
képezi'
2. napirendipont: Egyebek
}IedveIstván polgármest€ r :
.v utakkal kapcsolatban:a BM lendelet szerint egyelőre csak a 2000 fő alatti telepiilések
Iészesiilhetnek
az adósságkonszolidációbólkimaradtte]epülések
támogatlásából,
a 2000 fő
jövőre
pályázhatnak a támogatásra.Az ulak állapota viszont nagyon
1.e]ettitelepü]ésekcsak
rossz,ésezzelkezdentinkkell valamit'A költségvetésben
mintegy5 mi11ióFt szelepelene a
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.: ]...plusz az á]talánostartalékbóltudunk mégbozzáÍemlvalamennyit.Az a cél,hogy
.l ::l.n |oÍtosabbútjárhatóvá vr{ljon.
sajnosebbenaz évbencsak a fent említettösszegből
.-jálkodhatut' Hláxom árajánlatotkaptam ezze1 kapcsolatban:a bedolgozottasz|alt
: :irn]iségeszempontjábóla PrímaÚt 2004 Bt. 38e Ft/1onna+ ÁIA áron dolgozik, ez
.:számítva3300 Fím2, ha aszfaltéteget
lak le. A Magya| Aszfalt 4341 Ft/m2 +ÁFA a|on
:gzi el ugyaneá a munl(át' A harmadik ajrínlategy balassagyarmaticégé,de ezzel nem
.:lránok foglalkozni a továbbiakban, mive| az e|őző ajáítatoknál is &ágábban dolgoznak. A
=:llékletben
az ő ajánlatukis megtaláható.
{z első ütembena Rlíkóczitlt Q5 Í,aszfa|t)'MLúomutca (12 t aszfalt),Budai Nagy Ántal út(6
: aszfalt),Major utca (7 t aszfalt), Monostoli út(10 t aszfalt),Nagy út(7 t aszfalt) káb.jzása
izeiepel,összesen 67 r AC.11 minőségű5 cm vastagaszfalttal,ebbenbenrrevarl a kátFik
!öIbevágása és a felület tisztítása, sziikséges részeken kiegyenlítés mart aszfalttal,
.:ihengelezés.
Ez összesen bÍnttó3.233,420Ft-ba keúl. UgyaÍreza cégadottáxaj.ínlatot
a
:raÍ aszÍa]tosutakÍa(Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa GyöIgy ésMóricz ZsigÍnond)is, a hfuom utca
.\sszesen
900 m hossá, 3 m szélességben
tudnamart aszfaltozni5 cm vastagon,erremenne
:régbitumen-emulzióéskőzfualékis, plusz úlhengelezés'
Ez összesen 5.i43.500 Ft, ami
iagyon sok, ebbenaz évbenezt nem tudjuk így megoldali' A gMdasági útbevezető szakasza
: Dobó útelőtt nagyonrossz állapotbanvan, itt 150 m hosszúságba'r
és4 m szé1ességben
-zfaltozná le, mive1 nem éÍdemeskátyúzni ezt a szakaszt' Mindkét oldalon 1-1 m
szélességben
készítenének
mégúlpadkátis, to\ábbá az rítmagábarrfoglalja a tömöIítést és
.imítást is. Itt 3300 FíID']+ ÁFA fuon fudná ez a cégmegoldani az aszfaltozást' Osszesen
bruttó2.819'000 Ft-bakedlne e szakaszfelújítása.
{ \4agyar Aszfalt az aszÍal1pzást434I FlJfi2 +Á]iA áron végzi, a hamadik cégaz összes
makadámút
felújítását
összesenminlegy10'500.000Ft.éItvégezné
el, ezértjavaslom,
hogy a
jegyébena fent emlílettmúveletekelvégzéséve1
költséghatékonyság
bízzuk meg a PrímaÚt
Bt-t éskiilönítsijlk el3.233'420Ft-oterrea cé]ra.
{ képviselő-testiilet
a javaslatta] egyhalgulag egyetéÍtett.
és meghoáa a következő
ha+átozatát|
Csány községÖnkormáíyzata Képvis€ l ő-testületének
]1/2014(III'31.)számí hatátoz^ta
Cs.ínyKözség onkomlínyzatrinak Képvise]ő-testületeúgydönt, hogy a Rákóczi út,Malom
urca.Budai Nagy Anta1út,Major utca,Monosloli út,Nagy útfelújításimunkálataivala Príma
Lt Bt.t bízzameg ése1aea céllabruttó 3.233'420 Ft.ot kiilönít el az általános tartaléktelhére.
\ÍedveIsfván polgármest€ r :
\ közÍnunkapro$an keletein belül az al\/ég\tó hulladékainakeltaka tását is szeretnénl{
raegoldani'A légi tó helyénveszélyesarryagoklerakatakeletkezett,amit benótt a nád és
rágcsálók fészkeltékbe magukat erre a hel1're' Ez éIthetőmódon zavarja a lakosokat. A
ielületet a közmunkások megtisáították' a nádat lekaszríltákéselégették'a hulladékotésa
kódarabokat elhordták. A területet úgy kellene lesimítani, hogy a továbbiakban könnyebb

e| a
:.-.3ni. Ehhez egy kohó-rakodógépsziikséges,ami kb. 1 nap alatt v égenÉ
: -át. enaek költsége 100.000 Ft. Javaslom, kiilönítsiik eI ezt az óssz'egetM
.:.ék terhére'
j_' .-1ó-1estti1et a javaslattal egyharrgulag egyetéÍtett,és meghoáa a következő

-iar.s Lózseg onkormányzata Képviseló-testiiletének
t:'l{

I
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{m3l.) számúbatározata

:.E-. Község ÖnkormányzatránakKepviselő-tesfiilete úgy dönt, hogy az a|yégi'tóíáI
=-,=;zendőmukálatok költségei[ek flnansziÍozástúai00.000 Ft-ot kiilónít el az általános
]E:3.* terhae.
v.dÍe István po|gármester:
szefizán7oibiáosítani, ásókat, lapá1okat,
S.:jnosnem fudunk mind a 44 közmuntás szíLÍ]1i\xa
javaslom, hogy erre a célra200.000
.<..ányokat, egyébszerszámokatkellerc venntink,ezéÍt
terh&e.
-.:-otLtlönítsiilk el az átalános taÍtalék
:. kepviselő-testiilet a javaslattal qgyhangulag egyetátett, és meghoáa a következő
:Áánz^táÍ'.
Csíny község Önkormán}zata KépYiselő.testületének
űD0I4 (|1I.3I.) számúhatározata
úgy dönt, hogy sze$ziímok vásáÍlása
csály Község Önkormáryzatának Képviselő-testÍi1ete
celjából 200.000Ft-ot kiilönít el az átallános tartalékterhére.
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Medve István polgármester:
d.. Ködmön Levente Gergely képviselő a spoÍtköI timogatásáva1kapcsolatbarrnyújtottbe
kére]'net.
lsmeítetidr. Ködmön Leven1eGergely képviselőkéIelÍnét.
Javasolj4 hogy a napilendi pon1tárgyalasáthalassziákel a következő tesfiileti Íilésre.
Aképviselő-testtlletajavaslattal €gyetértettésfudomrásulvesziajavaslatot.
Medve István polgármesteri
hozzáflla'ivalója?
Van mégvalakinek k étdése,
hozzíszóIislemtnlgzott el, az ülést16:02'kor lezrírta.
Mivel több kéIdés,
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