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KészülÍ Csány ktjzségÖntományzataKépviselő.testiiletének
2014'november12-én.16.00
óÍaikezdettelmegtaltottrendkíviili testiileti üléséIől.
Helyszín:A Csányi Polgírmesteri
Hivatal SzentLászló teme (csány,Kossu1hLajosút2.)
Jelen vannaki Medve István polg.írmestetGál Tibor.rlé
alpolgármester.
Övári Lász]óné'
Medve Eva, KovácsnéTóth Dóra, MríkZsolt képviselők'(6 fő)
Tanácskozási joggal negjelent: dr Szabó Tamráshelyettesjegyző, dr Ködmön Levente
Gerge1y,a CsrínyiSpoítegyesiilete]nöke
Jegyzőkönya.vezető| Dávid Gábor
Szabó Margit képviselőigazo]tanvan távo1.
Medve István polgármesteri
A képviselő-testiiletülésétmegnyitotta"köszöntötte a megje1enteket.
Megállapította.
hogy a testiiletiüléshatfuozatképes,
jelen van.
mivel 6 képvise]ő
Javasolta'hogy a megjelentképviselőkjeg}zókön}.vhitelesítőknek
válasszákmeg Kovácsné
Tóth Dóra ésÖvári Lászlónéképviselőket.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetá1ett, és meghozta a következő
halfuozatátI
Csány községonkormányzata KépYis€ l ő'testületének
14|2014 (X7.12') számúhatározata
csány Község Önkormiínyza1ának
Képviselő.testiilete
a 2014. 1I' 12-énmegtartottü1és&ő1
késziiltjegyzőkön1v hitelesítőjénekm€gváiasáotta Kovácsné Tóth DóIa ésŐvári Lászlóne
képvise1őket.
Határidcj:
azonrral
Felelós:Medve Istvánpolgármester
Medve István polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban kikiildött napirendi pontok meglárgyalását fogadja el a
képviselő-testllletannl módosítással' hogy a Csrányi spoltkör támogatás ilánti kérelmét
vegyékelső hel}Ye'
1

A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyet&tett, és meghoáa a következő
hatiúozatát''
Csány kiizségÖnkormányzataKépviselő-testületéíek
|42|2014 $I.|2.) számúhatározata
csány Község onkonnányzatrának
Képviselő-testülete
2014.november12-itest|lletiülésének
napirendjéta kóvetkezők szerint állapítottameg:
1'
2.
3.
4.

A csányi spoÍegyesülettámogatásiránti kérelme
szervezetiésMúködésiSzabályzal módosítása
vízüryi tanu]mány készítése
Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Medve Istvrínpolgrírmester
1. napirendi pont
Medve István polgármester:
Ismerteti dr' Ködmön Levente Gergely kéreJmét.
A csiínyi spoftegyesiilet évi 1 millió Ft
működési költség és2 millió Ft pályizati összegÍne5szayazásttkéria képviselő-testiilettől.
Kéri a képvise1ő-tes|rilet
vé]eményét.
Medve Eva képviselő:
Memyi tagdíjfollk be évente?
dr' Ködmön Levente Gergely elnök:
Az utóbbi időszakban akadozik a tagdíjakbefizetése.
MedYe István polgármester:
Mennyi a tagdíjhavon1a?
dr' Ködmön Lev€ n te Gergely elnök:
Havi 500 forint,80 tagnakkellenefizetni'de a gyakollataz, hogy csakalöIedékiikÍizetibe.
Medve István polgármester:
Ameccsekenmenryi belépődíjat
szedtekössze?

dr. Kiidmön Levente Gergely elnök:
Kb. 10 000 Ft, melt a benzinl.it felőli kerítésnél
jegy nélkiil is ráláthamak a páIyaÍa,ezéÍt
nemfizetnekbelépőt.
Mák zsolt képviselő|
A magamrészérőlnem tiímogatniím
az egyesületetaddig, amíga tagdíjakatbe nem szedtétek'
Medve István polgármest€ r :
Nekem is az a javaslatom'hogy előszöÍ rendezzétek
a soraitokat,szedjétek
be az elmaladt
tagdíjakata 2014-es éwe, még ha a korábbi évekétnem is, azÍimaz ontoÍmán}zat is
támogatni fogja a Sportegyesiiletet.A támogatáslói szóIó döntést pedig halasszuk el a
következő testiileti iilésre.
A képviselő.testiilet
a javaslatotfudomásulveszi éselfogadja'
dI.Ködmön LeventeGergelye]nők 16:44-kole1hagyj
a a termet.
2. napireÍdipont
M€ d ve Isfuán polgármestÓr:
Átadjaa szót dr. szabó Tamásjegyzőneka napirendipontismertetéséIe.
dr. szabó Tamás jegyző|
A Szervezeti ésMÍíködésiszabá]yzat tekintetébennincs nagy !áItozás, az új képviselők és
dolgozókneveikerültekbeépítésle,
továbbáegységes
szelkezetbefoglalfuka szabáyzatot'A
mellékletbenszerepelnekaz újbizottságok,azok tagjai ésa bizottságok feladatköIei'
Medye lstván polgármesterI
Javasolja,hogy a képviselő.testtilet
a lendeletmódosítást
fogadjael'
A képviselő-testületa javaslattal egyetá1ettés6 igen szavazattal meghoúa712014(Xt.12.)
számú lendeletétA Képviselő-testületszervezeti és Mííködési szabályzatóról szóló
9/2011. (Ix.01.) önkormányzati r€ n delet módosításáról, mely jelen jegyzőkön1v
mellékletét
képezi'
3. napirendipont
Medve István polgármester:
A li^arczó árvízcsöLte[tő hatísrtól szóló szakvéleményelkészítéséről
lesz szó a
továbbiakban. A ÁztéÍozóval kapcsolatos fontos fudnivalókat a Csányi Hírmondóban
összegeztem' 2003-baIr magríntézbekeúlt a csinyi lLt'tíztározó' holott az önkományzat
mintegy3 millió Ft.édhozzájuthatott
volna' A képviseiő-testlllet
ugyan döntött an.ól.hogy
igén}1talt az érÍríztÍ]Íozóta'
errnek ellenéremagrínkézbekerii1t. Ezzel kikeriilt a vízügl
szakmakezébőlegy olyan létesítnény,
ami településvédelmi
célokatlátott e1.A vízügl
felügyelőség
az üzemeltetést
a MátraaljaivízgazdálkodásiésTalajvédeimi
Társulatszrimríra

írja eIő' A társulatésa tulajdonosnem tud eg}mássalüzemeltetési
szeÉődést
kötni, melt
mindkétfel a másiktól akal péná kérniaz ijzemeltetésá1.A tlirsulat alt mondj4 hogy alc<or
tudja üzemeltetnia 1étesítménÍ,
ha a tulajdonosévesdíjatÍizetneki, amelyből a karbaIrtartrisi
és iizemeltetési köitségeket lehetne fedezni. A tulajdonos azt mondjá, hogy mivel ő
maglínszemély,nem köteles a vagyonát közcélokra foldítani. Csak akkor lerrne hajlandó
rendelkezé$e bocsátani, ha valaki (akír az önkorrnrín1zat is, mivel neki érdeke az
táwízvédelem)fizet neki ezért,vagy pedig valaki megvr{srárolja
a tárczót több szrLmilliós
összegéÍt'illetve hannadik megoldáskéntha kisajátítaM valaki a teiületet.A kisajátításazéÍr
probIémás,melt időközben ipa.ri teületté nyilvánítottlík a 1ÁÍozót,a vételrárígy több
százmillió forinta tehető.Az idő múlásaa tulajdonos(Gyöng1tó Kff') malmára hajtja a vizet:
a tározó állaga tomlik, ésha ez így megy tovább. a vízügyi hatóság megvonja a víárározói
minősítést,üsszavonja az ijzemeltetésiengedélÍazzal az indokkal, hogy egy nagyon rossz
állapotban lévő \iztá,rozó rnfu kocklázati tényező' A GyöngÍó Kft. tulajdonosa eá a
folyamatot próbálja siettetni,mivel jelen pillalatban ő sem fud mit kezdeni a tározóval' Ha a
trí.ozóengedélyét
visszavonjrík.akkor ő eltudja adni aa ipari teÍiiletként,
addig viszont sem
fejlesáeni, sem eladni nem tudja' A GyöngÍó Kff. nrlajdonosabeadványokat nÉjt be az
Észak-Magyarországi vízügyi Felügyelőséghez, hogy indítsanak eljrárást, melyben
visszavoqjiík
a tiirozó iizemeltetési
engedélyét'
Bonyolítjaa helyzetet
, hogy a tilozó 6oya.át
2009-benipad teriilettényilvánították'A Gyön$.tó Kít. ipari parkot akart létrehozniezen a
tedileten,csöktentve a t.írozókapacitlását,továbbá gáttal akaÍtaelváasztani egymástól ezeket
a teÍiileteket.Az önkományzat páIyéEotta gát megépítésére.
Ez nlyariÉz a pÍlyázat,
arnelynek segítségével
RózsaszentmáIton felujítottaleljes belizelvezető rendszerét'A falu
javát is szolgá1hattavolna ez a pllyéaat, nem csak a Gyöng1tó Kft. ipari tedlletétvédő gát
megépítésére
kellett voJaapályrizni' A páyázat végül szerencs&enem nyelt, viszont a tedlet
megosztottmaradq a képviselő-testiilet
2009-benmódosítottatelepülésrcndezési
teNét,a
tírozó egyik fe1e ipari tertilet, a másik fele vízgazdálkoóási teriilet maradt.A hibát azza|
követte el az önkormányzat vezetősége,hogy méga gát megépüléseelőtt átninősítettéka
terilletet.A Gyöng}tó Kft. gyakorlatilag csőbe húaa az öntormIínyzatot' hiszen neki 4agyon
megédaz átminősítés,
hiszen aZ ipaÍiterületneksokkal magasabbfolgaLd á1ékevan.
Gál TiborréaIpoIgármerter:
Amyit fiiznékhozzá' hogy annak idejénnem tájékoáattáka képviselő-testületetmegíelelően,
aról vo1tszó' hogy megelősítika íalutvédőgátat'
Medve István polgármester:
Eljutottunk teMt odáig' hogy van egy senti által nem iizemeltetett'romló áilagúvíárározó'
20l2-bel a Kormrányhivataijogi fiosztrílya tcirvényességi
felhívással é\taz önkotmányzat
felé,hogyjogszabáyséItővolt 2009-benaz átminősítés,
ugyanisrengetegszakhatóságot
meg
kell kéIdezniésszakhatósági álásfoglalásokat kémi.Ez meg is töÍtént,viszont a sok ha1óság
közül éppena vízügyi szakhatóság nem javasolta a megosáást' csak feltételesentámogatta'
Amikol a szakiatóságok véleményezése
összegyűlik' ezeklől a véleményekÍől
a lebonyolító
mémöki iroda összegzést fu és a teljes dokumen1íciótelktildi az állami főépítésznek.
Az
állami fiépítészis véleményezi
az eij.írástéskialakítjaaz ál1áspontját.A véleménÍísmertetni
kell a testii1ettel'a testii1etpedig csak ígymódosíthatjaa telületendezésitervét.A megosztiást

az ál1ami főépítészsem tiírnogattamaladé1(talanul,
eá a vélemén',tMonban 2009-ben nem
ismertették
a képviselő-testü]ette1'
A kományhivatalfelügyeletiszerve2012-benhozottegy
hatáíozatot,
amelybenfelszólítottákaz akkori önkományzatot' hogy vonja vissza a 2009-es
területrendezési
1elv módosításá1.
Ez meg is történt,a módosításmrírnem hatályos.Az
ingatlan.nflvántar1ásban
viszonttovábbrais ígyszerepel,hiszenidőközben a GyöngÍó Kft'
bejegyeáette a tárczó egy lészétmint ipali tefllletet. azt pedig nem módosítják annak
hatáslíI4hogy a testületvisszavontaa rendezésite1v módosítását.A bejegyzéstcsak a
GyöngÍó Kft. beleegyezésével
vonhatjiíkvissza'A tulajdonostermészetesen
csak kfutédtés
fejében
volnahajlandóengedélyezni
a visszavonást.
A vízügl felügyelőségjogásza 1assanmiií egy éltizede próbál megoldást találni a
problémára,
eddig sikertelenü1'
A felügyelőség2014' jurrius 14-énhozott egy hatifuozatot,
amelyben kötelezte az önkonniínyzatot' hogy nyújtson be egy kérelmet, amelyben
kére]nezziik, hogy a tliÍozó vízkárelhárításcélúvíztfuozókéntlegyen kijelölve ésbesorolv4
továbbá kötelezni akaltak al1a' hogy mi kössiint iizemeltetésiszerződésta tulajdonossal,
ii}etveamennyibeneg}.ikmegoldástsem akarju},írjú le, mi1yenalternatívmegoldásokkal
akarjuka te1epü1és
véde]rrlét
biztosítani.
Ha más megoldástválasáunk, akkor ana vizjogi
létesítési
engedé1y
iÍánti ké.elmetkell benyújtanunk.
Brírmelyikmegoldástvá1aszdú, aZ
jelentene
anyagi csődöt
az önkormiányzatnak.Ha kÜelöltetjiik a telületet, a Gyöng)tó Kft.
kelesztiil tudja viini aá, hogy az önkományzatta1 ksajálíttassák a tiírczót' ingat1anbecsi,issel
felbecsülik az éftékét,
azt pedig ki kell fizetíilnt. Az altematívmegoldás íl ki kell jelölni
valakit, aki elvégzia sziikségesméréseket.
végill új gátat kell építenieaz önkomlányzatnak,
ami isméthoribilis összeg. A felügyelőség
határozatátmegfellebbeztilk,
szelencséíe
sikelü]t
olyan á1Tendsze kialakítani' mel}nek eredményeképpena másodfoku eljrírás
megsen]misítetteaz e]sőfokú eljfuás hatfuozatát és új eljárás lefolÍatásfua kötelezte az
elsőfokí hatóságot. A másodfoku hatóság adott egy útmutaiíst is. melyben az
önkományzatnak meg kell bíznia egy vízügyi szakmémököt' aki alátlímasztjaaz1 az ér",ú,
hogy az aíyí^áLtozó
nem csak Csány,hanemJászdózsaésJászágó községéket
is védi.Ha
sikedl ezt bizonyítani, akkol törr'énymódosítástkezdeményezverílami |eladaná válik a
csányi árvíáározó Íbnntartása'
A szakéÍőivélemény
600'000Ft-ba kerül, javaslom,erre a
céllakülönítsi]kel eá az összegetaz általánostartalék
terhére.
A képviselő.testtilet
a javaslattal egyhangú]ag
egyetértett,
és meghozta a következő
hatr1rozatát:
Csány községÖnkormányzata KépYiselő-t€ s tületének
(X]'12.) számúhatározata
14312014
csány Község tnkormányzatánakKépviselő.testiilete
úgy dönt, hogy a csányi áívízcsúcscsökkentő tfuozóval kapcsolatos szakértőivéieménymegírásalafelkér egy megfeielő
jogosítviányokkal
rendelkezővízügyiszahlémököt éseÍe a cé]Ía
600.000Ft-otkülönít el az
áltaiánostalta1ék
terhéIe.
Határidő:azonna1
Felelős:MedveIstvánpolgánnester

4. napirendi pont: Eryebek
MedYe István polgármestrri
oláh I11és
ésoláh ]llésnéfellebbezéstnyújtoftbe közgyógyellátás iránti kéIe]Íniik
elutasítása
miatt.
Átadja a szót dr. Szabó Tamásjegyzőnek.
dr. Szabó Tamásjegrző:
A kérelmeketazéfi utasítottael az elsőfokú hatóság' melt a kérelmezők egy főIe jutó
jövedelme 9.530 Ft-tal meghaladja a törvényben szeÍeplő összeget. Mivel itt nem az
összeglől, hanem inkább az elwől varr szó, ezéítkéIema képviselő{estiiletet,hagyja jóvá az
elsőfol.ti döntéstésutasítsael a fellebbezéseket'
Medve István polgármester:
Kéria képüselő-testiil€ t ethogy a fellebbezéseket
utasítsa
el.
A képviselő-test|lleta javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghoáa a következő
hatá'ÍozaÍát|
Csány Község onkormátryzataKépviselő-testíil€ t ének
Í44l 2011 (XI'12.) számúhatározata
csá,ny Község tnkormányzatlínakképviselő.testületeúgy dönt, hogy oláh ]11és
(szül. hety:
cgíny; szüI.idő: 1945.12.12.;
a.n.:GazdagJolrin)3015Csrín1Rákóczi Ferencutca 52. sziím
alatti lakos 3100-3/2014 Lkt.sztL.ÍÍ|iL'
2014. 0111'
31-énéIkezettméltiínyosságiközgyógyellátás
elutasításaügyébenéIkezettfellebbezését
elutasítja.
tlalanoo: azonnal
Ielelós: dT.Szabó famá: j eg1zci

Csány Község onkormányzata Képviselő-testületének
145D0I4 (XI'I2.) száLBúhatározata
Csány Község tnkormányzatrínakképviselő'testületeúgydönt' hogy oláh Illésné(sziil. név:
Tolma Margit; szül' hely: Csány; szül. idő: 1946'02.01.;
a.n. Kovács Margit) 30i5 Csríny'
Rá}óczi Ferencutca 52' szám alattilakos 3105-5/2014ik1.számú,2014.nov 4-énákezett
méltányosságiközgyógyellátás elutasítlása
ügyébenérkezettfellebbezését
elutasítja.
Hatlírídő: azomal
Felelős:dr. szabó Tamásjegyző

Medve István polgármester:
szeretnénk sajtiizemet kia]akítani az oregek Napkőzi otthona eddig nem hasmiít
helyiségeiben.Elrhez rendbekel] hozÍ\iapadlózaÍot,jtLtólapotkeil lefektetni,csempéznikell'
a nyíltiszárókatki kell csereini'Javaslom,erre a céila különítsiink e] 1'400.000Ft-ot az
álta]ánostaÍlaléktelhé.e.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatáÍozatátI
Csány Község onkolmáÍyzata Képviselő-testületének
146|2014 (XI,|2.) számí ha|á,:ozata
csány Község tntományzatának képüselő{esttilete úgy dönt, hogy a csrinyi tregek
Napközi otthona épületéneknem hasalát helyiségeibensajtijzemet kíván kialakítani és
felújítíisi
munkálatokelvégzésére
1.400'000Ft-otkiilönít eI az általános1arta1ék
terhére.
Hatríridő:azonrral
Fele1ősIMedve IstvánpolgiiÍmester
Medve István polgárÚester:
jelezni' hogy adókkalkapcso1atos
Szeretném
rendeleteket
csak december1-igmódosíthataz
önkormányzat, ezéIt kérem a testiiletet' hogy a következő testiileti ülésre készítseelő
javaslataitaz ipariizésiadóva],komrnunríis
adóvalésa mezőőrijárulékkalkapcsolatban.
A képviselőtestület
az elhangzottakat
tudomásulveszi.
Medve Istr áD po|gármester:
A képviselő-testtileti tagoknak képzésenkell Iésá venniük a Magyarország helyi
önkományzatairói szóló 2011. évi cl-)oo(D. töNény 32. $ (2) bekezdésg) ésj) pontja
éIteLmében.
A képzésle
2014.novembel25.énkelül sol Hatvanban'A képviselőknek
továbbá
Iend€Ikezniük kell köáaíozásmentes igazolássa1 is, eá mindenti egyénileg intézi a
megválasáását követő 60 naponbelül az illetékesadóhatóságníl.
Medye IstYánpolgármester:
jó legyen.
Meg kell egyemünka testülgtiülésekidőpon!ábaÍt,
hogymindenkinek
A képviselő-testiilet
a mindenkori
testiiletiülésekidöpontjátilletóen20]4'december
3].i8 a szerdai
napban
eeyezikmeg,16óraikezdettel'
Medye István polgármester:
Van mégvalakinek kérdése'
hozzrifÍizrivalója?
Mivel több kérdés,hozzászólás nem hangzottel, megköszöni a testillet munkáját ésaz üIést
l8.24-}o.e,,án.l
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Medve István
polgármester

&d,"u] C"l.LD-r=
KovácsnéTóth Dóra

jegyzókön}-v hite|esító

&U'iM,,k
dr. Szabó Tamás
jegző

{,p.idd'^Él,il,
Tvári Lászlóné

jesrzőköqry hif€lesítő
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