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A 2011.éviCLX)C(lx. törvényi 56. s (2) a) bekezdésében
biáosítottjogkörömbena Csány
községi onkormányzati Képviselő-testiiletrendkívüliiilését
2014.október 2-án (csiitörtökön) 14.00órára
összehívom
Az tlléshelye:PolgrirmesteriHivata1Szeít László telem (Csány, Kossuth út2.)
Kérem'hogy az iiléseüszíveskedjenpontosanmegielenni.
NaDirend:
1. szociális alapútűzifavIásírlrás
2. Egyebek

csány' 2014.október1.
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polgármester
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Készült:csány köZségonkományzataKépviselő-testületének
2014'októbel 2-an,14.00óIai
kezdetteImegtartottlendkívüli testiileti ü1éséIő1'
Helysztn:A CsrányiPolglfuÍnesteli
Hivatal szentLászló terme(csánt KossuthLajos út2')
Jelen vannak: Medve Istvánpolgármestel'Józsa Zsolt József alpolgármeste1
Gál Tibomé,
MedveÉvaképviselők'(4 fő)
joggaImegielentI
Tanácskozási
or's./abo|dmásheIyenesje91zö
Jegyzőkön}.!.vezető:Dávid Gábor
szabó Margit, Júász Dávid, dr Ködmön Levente Gergely képviselőkigazoltan vamak távol.
MedYe István polgármester:
A képviselő-testület
üiését
megnyitott4köszöntötte a megjeleíteket.
Megá]lapította,hogy a testiileti ű]és'ha1|áÍozatképes,
mivel 4 képviseIőj eien varr.
Javasolta'hogy a megjelentképviselőkjegyzókön}"vhitelesítőknek
válasszákmegJózsa Zsolt
József alpolgármesteítésGá Tiboméképviselőt.
A képviselő-testiilet
a javaslattal egyhangulagegyet&tett,és meghozta a következő
li*LáI-^iát.

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
12012014$'.2.) száÍIűhatáÍozata
Csány Község ontoÍmányzatának
Képvise1ő-testülete
a2014. I0.02-!n megtartottüléséIől
késztlltjegyzőkönyv hilelesítőjének
megvrílasztotta
Józsa Zso1tJózsef alpolgfumestert
ésGá1
Tiboméképviseiőt.
vledvelrtván poIgármester:
Ja'/asolja,hogy a meghívóbankiküIdött napilendi pontok megtárgyalásátfogadja el a
képviselő-testiilet'
A képúselő.testiilet
a javaslaftal egyhangú1ag
egyetéItett,
és meghozta a következő
halírozxt:l:

Csány községonkormányzata Képyiselő-testületének
|2|/20^14
(X.2') számúhatározata
CsrárryKözség tntormányzatánakKépviseiő{estü]ete
2014. október 2-i testüietiüiésének
napirendjét
a következők szerintállapílotta
meg:
1. Szociális *lapútűzifa támogatásigénylés€
2. Te|epÜlésrendezési
terv készitése
3. Burgonya értékesítés
4' Egy€ b € k

1' napireÍdipont
Medve István polgármester:
Ebbenaz évbenis ]ehetőség
nyílikszociálisalapútűzifaigénylésére'
A pályáza1benÉjtásáta
telepiilésiönkormfuyzatok szociális célútüzelőanyagvlisárlásáhozkapcsolódó kiegészítő
támogatáslíról
szó1ó4612014'(Ix.25.)Belügyminisztelirende1et
teszilehetővé.
Csány tnkormIínyzata ún. kemény lombos fafajtára adja be a páIyázatát. Erurek ára
köbméterenként
i4'000,- Ft +27 % AFA' tnelcjkéntköbmetelenkent1'000,- Ft-ot kell
biztosítani' Az öntormányzat 100 köbmétertÍiziflíranÉjtja be a páIyázatát.Tekintette1arra,
hogy a szállításikö]tségÚelenlegitájékoztatás
szerint2'800,-Ft +ÁI.A)is az onkormán1zatot
terheli,cisszesen
482'600,.Ft biztosítása
leszmajdsziikséges.
A he|1ior1'or.,',.6n,,uto\
szocia]]s
ceILltii[a\asar|ásh07
kapc.olorJó
kiegeszitci
tá'.nogatásró
szóIó 16/2014'(IX'25.) BM lendelet 3' $ (1) bekezdésekimondja'hogy a tiímogatásban
részesülóönkományzatok rende]etbenke11meghatározzáka tiizifa szétosáásánakmódját.
A BM rendeletszerint2015.februal 15. napjáigke]i a fát szétosáani'és2015' mrircius31.
napjáig elszámolnivele'
Javaslom,hogykülönítsükel a fentiösszegetaz álta]ános1afia1ék
telhére'
A képvise]ő.testiilet
ajavaslatta1
egyhangúlag
egyetéItett,
ésmeghoztakövetkező határozatát:
Csáíy községonkormánvzata Képviselő'testületónek
Iz2D0|1 [x'.2,)száműh!tá|:oz^|^
csány község onkormányzata Képvise]ő.testiilete
úgy dönt, hogy a Belügyminiszteí
4612014'(1x.25') BM rende1etea1apjantámogatásiigénÍ n)ujt be szociiíliscélúíízifa
vásiárlásra,
amelyhez 127'000,-Ft önerőt különít e1aZáltalánostafialék|erhére.

Az onkormányzatvállalja,hogy a szociá1istűzifábanrészesülőtőlellenszolgá1tatást
nemkéI'
Csány községÖnkormátryzataKépviselő-testületének
!2312014(K2.) számÍ!hnt'átoz^ta
Csány község onkonniínyzataKépviselő-testülete
úgy dönt. hogy a Belügyrninis1ter
(lx.25.)
4612014.
BM rende1etealapján a szociríiisa1apútiízi|a szállítási költségeinek
finanszírozásrára
355.600Ft-otL:iilöníte]az általánostal1a]ék
telhéle'
Medve István polgármester:
A tÍlziíákiosáásához lendeletetke11alkotnunk,melynek teíezetéta képviseló.testii1et
megkapta.
Javaslom,hogya teivezetbenfoglaltakatfogadjukel.
A képviselő-testület
4 igenszavazattal,
ellenszavazat
nélkiilmeghozta612014(X.2) sz.
önkormiíayzatirendeletét
A szociálisalapútűzifajuttatásról,melyj elenj egyzőkön1.v
me11éklgtét
képezi.
2. napirendi pont
Medve István polgármest€ r :
csányon építésügyi
váItoztatísitilalom voit érvényben'
am1 tön'ényi okok miatt 1ej'í1.
Aladoma c./ole././el
I'm"k.
kdpcsolarban
a Jeglzo
dr. szabó Tamás helyettesj€ g yző:
Arroakidejénaz önkormányzatrendeletben
építési
tilalmatvezetettbe. Ez a ti]a]omjíl1iusban
lejá.t. Mivel éppmost szeletnénl<
csány településrcndezési
teNétmódosílani,továbbrais
1énntóg maratiniaz építési
tilalom.Plóbálunk teNezésiszeződéstkötni egy várcjsépítesszel,
jogosultságavan.A jáÍásiépítési
akinek tervezési
hatóságígy fenntartjaaz építési
ti]almat.
mivel a telepiilésrendezési
tervünkmódosításalattáll. A tefvezési
szeüődésbruttó99'060ft.
ba kelül' A teljesítés
halá.ideje:2016. május 30. Sajnos a lész1etekfelmérése
é5 a
tanulmányokkészítése
jeIent.
továbbiterheket
Gál Tibornéképviselő:
Memyi ]esza ten' módosításának
összege?
jeg)Zö:
dr. szabó Tamáshel)et1es
E]éIheti
a félmiiiióFt-ot'
M€ d ve István polgármester:
Ha nemmódosítuntlényeges
dolgokon,kevesebblesz a költségis. Javaslom,kössiik megeá
a tervezési
szeződésta fentiösszegá1.

A képviselő.testület
ajavaslatta1
egyhangúlag
eg]letér1ett,
ésmeghoztakövetkező határozatát:
Csány közsóg onkormárryzataKépÍiselő-testül€ t éuek
124/20146'.2.) számű hltározat^
Csány község tÍtolmányzata Képviselő-testiileteúgy dönt, hog]' Csliny község
te]epülésrendezési
ten.ének
módosításának
elkészítésével
NemetiL ász'Iófőépítészt
bizza meg
ésa tervezésiszerződésfinanszfuozására
bruttó 99'060Ft-ot kü1öíítel az átalános taÍtalék
telhéíe.
Felhataimazza
Medve Istvánpolgármestert
a szerződés
aláírásara'
3. napirendi pont
Medve István polgármes1erl
Átadjaa szót GálTiboméképvise1őnek
a napirendipontismertetéséIe.
Gál Tibornéképviselő:
Kb. 60 mázsa bwgonya termettaz önkormányzati krumpliÍöldön. Ezt mintegy 40o db 15 kgos kiszerclésú
neccbecsomagoltuk.szeletnénta község65 évfeletti]atosságának.
i]letvea
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesiliőknek
burgonyátosáani, viszont ez a merrnyiség
nemelegendő'
Medve István polgármesteri
Az óvodánakis kell adnunkburgon]'át'Ha nem e1egendőa merllryiség,
legfeljebbveszün1r
va]ahonnan.Javaslom,hcrg1'a csrínyilakosságnirlrszerr;ezzihk krumpii osztást'
A képviseló{estü1et
ajavaslatta]egyhangulag
egyetértett,
ésmeghoztakövetkező határozatátI
Csán1 községonkormáD)zataKépvise|ó-lerlü|etének
I25n0I4 (x.2.) szá,ní,h^tároz^t^
csány Község onkomrányzatrínak
Képviselő-testijlete
úgy határoz' hogy a köZség 65 év
1.eletti
közös hlitartásbané1őkrrek
gyermekvédelmi
ésa rendszeres
kedvezményben
részesü]ő
csa]ádokiészére
burgonyaosztást
kíviínszervezni'A képviselő-testiilet
a 65 évÍéletti
közös
háztartásban
élőknek.illet\,eM 7-2 gyermekescsaládoknak15 kg, a 3 vagy több gyelmekes
családoknak30 kg bugonya osztlásá1határozza
megteÚnészetbeni
átnenetisegélycímén'
4. napirendi pont: Egyebek
M€ d ve ]stván polgármest€ I :
Az önkonrrányzati választások kamplínyidőszakában
szeretnémcsány köZség címelét
haszniíL1iválasztási plakátjaimon, szórólapjaimon' Ehhez kérem a képviselő{estület
beleegyezését.
A képviseló.testijlet
a kérelmet
eg1'hangúan
támogattaésmeghoztakövetkező határozatát:
4

Csány községÖnkormányzataKépviselő.testületének
726120|4(X.2,) számű }ratározata
csány Község ont<ol&ányzatánakKépviselő-testiileteúgyhat&oz, hogy engedélyeziMedve
Istvlínpolgármestemeka 2014. évi,önkormányzati válasárások kampányidőszakábanCsány
község címerének
hasznaatt" a y álasztási plakátjaiq szórólapjain.
Medve István polgármest€ r :
Van mégvalakinek kérdése'bozzáftzmvalójd?
Mivel több kérdés'hozzászólásrerlhalgzott el. az ülésti 4j24'kol lezráÍta'
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