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JEGYZOKONYV

KészüIt: 2000június 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről'

Jelen vannak: }uÍorvai István polgármester, Padár Sándor alpolgármeste\ Fentor Ldszló,
Gtil Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Sőregi Ferencné, Tassy Mária,

Mák ]stván képviselők (8 fő )

Iga7oltan távolmaraclt'. Magtar György, Pádcir Istvún képviselők (2 fő)

Tnnúcskoztisi joggaI megjelent: Dr. Balrizs László 'jegyző,
Meggyes Attila Pa.Biz'ktilső tag

M o rv a i Is tv dn po Igó rmeste r :

KÓSzonti a képviselőtestület tagjoil' valamint a tanúcskozósi joggal megjelenteket'
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, a testüIe|i ülést megnyitja'

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai íilésen a munkatervben szereplő és a
meghívón feltüntetett napi|endi pontokat tcirgyalják meg, melyek a kovetkezők.'

]./ Jelentés a lejárt határidejű testületi hatórozatok végrehajtásáról.
EIőadó.' Mon,cti Isnán polgármester

2'i Beszamoló a polgármesteri hivatal munkaiáról, a tovóbbi feladatok meghatározása.
Előadó '. Dr.Balázs Litszló jegző

3. i I ndítvtinyok' be i e lenlé se k

I. n apiren cli p o nt trirgya lds a :

A lejárt hatúridejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem
hozztiszólás nem hdngzott el, azt a testület ttgiai tudomáSul veszik.
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2. nap irendi po nt tárgy clás a :

D r. B al tiu Ltiszló j e gyző:

A beszámoló anyagát a polgármesteri hivatal munkijáról a képvisel(ik megkapták' Ehhez

szóbeli kiegészítésként elmondja, hopy a hivatalban három .ftí gazdálkodási előadóra lenne

szükség' Jelenleg csak két fő dolgozik, ennek az az oka, hogy nem sikerijlt megtrelelően képzett

's:akemberl Ictlótni a .feladathoz. Aki rendelkezik pénzüg,ti ismeretekkel az tudásál a

l'er 'senyszférábun kamatoztatja' Sajnos a köztisztviselői tijnény nem teszi lehetővé, hog oIyan

bért aitinljunk fel, ami vonzóva tenné ezt az dllást. Természetesen nem maradhat betöltetlen ez

a: dlliis, ezért a polgdrmesteri hivatal vezetése folyamatosan próbdl új dolgozót Jelkutatni. Ha

nús megolc!ás nincs olyan dolgozót fognak .felvenni, aki ugtan nem rendelkezik a szüksége,;

képesítési előírásokkal' de vállalja, hogy ttz álláshely betöltéséhez szükséges képesítést

negszerzi.

Kérdések:

Púddr Sándor képviselő:

'|Íityen képesítési előírások vonatkoznak a polgármesteri hivatalban k)ltségvetési 'feladatokat
elldtó előadói munkakorre?

VáIasz:

Dr. Baldu LtÍszló jegyző:

Elnondja, hc'tgl uz ideális gazdálkodtisi etőadó pénzíigyi-, és számviteli főiskolával kellene,

hogy rendelkezzen. Községekben efogadható a mérlegképes könyvelői, vag,, kaltségvetési

szttkon a számviteli ügyintézői képesítés'

M o rvai Is tv dn p o I gdrmest e r :

Mivel a 2.napirenclei ponthoz tibb kérdés, hozzltszólás nem hangzott el, íg a testülel 8 igen

szavazattal, ellenszavazat nélkIil az al(tbbi határozatot hozza'

1 l /2 00 0' (vI. 2 7 ) sz. o n ko rm. Képv.te st' I, atár ozat :

Csány kazség Önkormányzati képviselőtes|ulet megtárglalta és el.

fogadja a Potgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámo-

Iót.

Megállapítja, hogl a hivatal dolgozói.feladatuk elláttist, szakmai

tevékenységuket a kozponti és a helyi rendelkezések alapján vég-

zik.
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A heszámolóból egyért elműen kitűnik a fetadatkör soktétiÍsé ge
miatti túIÍerheltSég. Ennek eIlenére viszonylag kevés a lakosstigi
panasz, elégedetlenség, ami a szakmai fulzzáértést is bizonyítja.

A képviselőtestület a hivatol dolgozóinak, kTszönetét fejezi ki és
Tovtjbbi munkájukhoz sok sikert kívún' Álljanak továbbra is a l--
kosság szolglilatába, és munkájukkat érjék et a lakossítg' az
á l l ampo l gár o k maúmáli s me gb e c S ülé S é Í, ti SZ te l e t é t'

Hatór idő : azo nnal é s ./b ly amaÍ O S an
Fe I e I ős : D r. B alúzs László.i e g,,ző

3.napirendi pottt tórgynIúsa: Indínányok, bejelentések

'| Í o rvo i Istvri n p o l g ármesÍe r :

Elntondja a képviselőtestületnek 'hogy a Heves Meg,lei KTzigazgaÍltsi Hivatal Vezetőjétől
érkezel| megkeresé.s, amelyben J.elhívta az önkormányzat Jigyelnét, hogl a lakosság
egészségének mególúsa' a betegségek megel(izése, a környezet védelme érdekében hety,r
s:ubítlyozíts sztikséges. A hulladék gűjtéséről, kezeléséről, a gyom és gazmentesítéséről, az
esőyíz elvezeÍéséről és az ár-és belvízvédelemről alkosson reru]eletet' Ezen rendelet
nlegalkotása Csány községben különtsen indokott azért is' mert a kÖ:'ség |erületc rendkivüI
ga:os, elhanyagolt.
Elmondja' hogy a hivatul elkészítette
l l t e gh ív óv ttl e gyüt I me g kaptclk.

az ezzel kapcsololos lervezetel, melye| a képvi'selők a

\legkérdezi a képviselőtestüIet tagjait, hogy van-e kérchésük, hclzzászólósuk a terveZettel
kapcsolatban?

'1 képviselőtestí,ilet tagiainak a teryezettel klpcsolalban sem kért]ése, senl hozztiszólása nem

volt, ígl 8 igen Szűvtlzattal, ellenszavazat nélkí)l az alábbi rencleletet alkotia'

C s,4NY KoZs É,G Ö t,t ro nuÁ'r,wzl'TÁ,N AK

6/2000(VI, 27.)s7ánú
RENDELETE

a helyi környe7et védelméről, a közteriiletek és ingatlanok rentljéről,
a település tisztasógáróI

Cstíny köz,ség képviselőlestüIete ct helyi önkormányrutokról sztiló móclosított ]990. évi LXV.
törvény 16. S (1) bekezdésében, az ]995' évi LIII' tv' 46. s (]) bekezdés c) pontjtibttn, és az'
1995. évi XLII. tönény 2, $-ában kapott felhcLttLlmazás alapjtin Csány közsé| tiszta, es.|éÍikus
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képének, valamint a környezet rendjének és tiszttlságtinak kialakíttisa, fenntartáScl és védelme
érdekében, cL helyi körülnényekt figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja,

. I. FejeTet
Altalános re ndelkezések

1 .$

( l ) A rendelet céIja, hogy Csány község köfigtt7gtttrisi terüIetén a köztisztasá4ot Íenntarts7, (Iz
ez,z,eL kctpcsolattls feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosstigoknak
megfelelően rendezze.

(2) A rendelet haxílyct tt község kö1igtt7gatósi területén úllandó vagy ideiglenes jeIIeggel
túrtó?'kodó, illetve tevékenységet folytató magánslemélyekre, jogi szeméIyekre, valamint
'jogi symélyiséggel nem rendelkező egyéb Szenezetekre e7yaránt kiterjed. Nem terjed ki
a rendelet hatrilya a ves7élyes huLladékokra, a települési JbIyékotty hulladékokra és az'
a:okka l ö:'; zeÍü g gó. t evéke n ysé g re.

(3) A köztiszttnóg és a települési környe1et fenntartúsa eLsőrendű kö1egés1ségügyi érdek, ezért
ennek el(ímozdíttistiban mindenki köteleS hathatóSan közremííködni, ct slennyelődést,
Íbrt(ízést eredményező tevékenységtőI, illetőleg magrLtartástóI tartózkodnL

(1) Az, egyes ingatlctnok tisztdntarttisáról az ingatlan tulajdonosának, has1náIójtinak
( hctszonélvezőjének, mósnak a hasutálatában lévő ingatlanok tiszttinxtrtústiról pedig a
hu s1nálati jtl gga L rendelkező bé rLőnek) ke Il gondoskodru.

(5) A telepiilés egész' területén a Szelnezett Szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.

2 .$

( 1) Aktpfugalmak:
a1 teLepülési szikÍrd hulladék: a húztrLrtíLsi hulhdék (s1enét) és a1, egyéb szilárd hulladék;
b) htíz'tarttísi ltulktdék (szemét): a laluisokban, valűmint a lakás, üdüIés, pihenés céIjtirct

használt egyéb helyiségekben, valamint a lukás kjzös hasznáIatára s7olgáló helyiségekben
és területeken keletkezett szjkird hulktdék, így pl.: a salak (beleértve a központi fíítésből
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, httmu, korom, edény, eszköz, abLaküveg, papír,
konyhai hullctdék (ideértve a műanyag kon1ervdobo7't, üveget), a kerti és gazdastigi
hulIadék' falonb, nyesedék, valamint a Iakásban folytatott vtilktlkozási tevékenység
gyakorlcÍstíból keletkezett hulktdék, ha a naponta keletkező mennyisége nen haladja meg a
rendelet aLkalmct1cisa s1empontjtiból sz'ol<tisosnak ntinősiilő mennyiséget, mely 1 5 liter,

C) nem házÍlrtási sz,emét: oz emberi ürülék, az tillati hulla és trrigya, a jég, a hó, cl sdr, az
épület vagy egyes részeinek megrongáLódtisdbóL, bontástiból vttgy javítrisriból s1ármazó
nagyobb ntennyiségű anyag, tovóbbá tííz- va8y robbantisves7élyes ' mérgező, illetve '|brtőző
ttnyttg, valomint a nem ktkás céljcira szolgciló épületekben (irodákban, intézményekben,
üzemekben, üzletekben SÍb.) éS a hozzíiuk ttLrtozó területen, továbbti a vegyes (részben
lakás, részben egyéb) céIra spIgriló épületekben keletkezett hulladék, tekintet néIküL arra,
hog'v az a működési tevékenység gyakorltístt sorcín keletkezett-e, vd7y Sem;

d) esyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodtisra szol7(iló mcis helyiségekben
Jélhttlmolódott sziltird hullcldék (nagyobb mértékíí berendezési ttirgy, lom, bútor' ágybetét,
hcizxtrttisi berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg
közterületeken keletkezett szilrjrd hulktdék, szemét) ctz ipari tevékenység sortin keletkezó., a
b) pontot meghakdó mennyiségű hulktdék, építési törmelék;

e ) kö1tis.tasági szolgtiltctttis., negbíztís, illene megrendelés ahpjcin tL köztér tisztántűrtlísl, a
települési szilcird hulktdék ke7'elése;
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f) tisztcíntartás: .Lz e7yes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztít(íS1, hó- és síkosstig
nte nt e s ít é s e, i l l et(íl e g po rment e s íté s e ;

8) kezelés.. a telepüIési szilítrd hulladék összegyűjtése, átmeneti ttirolása és a kijelölt
l e rakó he ly re v aló e Is zti ILítás a,

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartósa

3.S

I I1 A köz,ség területén Iévő ingatlanok tisztántart(js(iról a7 ingatlanok tulcLjt\ottoscti, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, tovtíbbti kötelességük, hogy ittgtttktnukat megműveljék,
re ndben tartsák, g'\)omtóI, !űztóI me gtis.títS(ík,

|2 ) Az önkonn(inyzati tulajdonú közterületek szervezeÍt, rendszereS tiS?,t(intart(ÍStíról,
portttlttnításáról, tiltaltinos jellegíí tűkarítIiSáról, síkossílg-mentesítésérőI, a szikÍrr]
burkolatú utak tisztántarttisáról, szemétttirolók kiheLyez'ésérőI, ürítésér(íl az
önkormányzat a polgtirmesteri hivatal útjón gondoskodik.

t 3 ) Ma?dnszemélyek, jogi szeméIyek, jogi slemélyiséggel rendelkező egyéb slerve7etek
tevékenysége következtében közterületen keletkeZ'ett Szennye1őtlés ntegszüntetéSe, (I
s:ennyeződést okozó szerv, illetve szeméIy Íeladata.,1l Köztisztctscigi szempontból jórcltinak ninősül a1a gyalogos közleketlésre rentlelr kiépített
és kiépítetlen útterüLet, amely a1ingatlan telekhattirától az úttest sz,éIéig (szegélyé|g1
terietl.

t5 ) Az in4atlan előtti járda tis?,t(intartása az ingztlan tényleges hasz'núló.jtinak, illene
t ulaj d ono s cÍnak kö teles s é g e.
Intélmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és nás e!árusítóhelyek eLőtti
júrdasittktszt a tényLe?es hasz,ndlónak kell tis.t(íntűrtani fiiggetleniil attól, hogy ct s.emét
ü zlet i t evé ke nys é g b(íl s zdrmttzik- e.
Ei a kötele2ettség kiterjed a hóeltakarítással, et síkosstig me4szüntetéSével kapcsoltttos
fekdatokra is.

|6) A tényleges használó, illene a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő lrtz kiirtrisu, tt
jtirdára kinyúló rígak és bokrok megléIeIő nyesése.

,7 ) onos esőtől' jégt(Íl, hótóL síkossá vcíIt jtirdtit a szükséghez képest naponként többs2ör fel
kelL hinteni.
A J'elhintésre bomló, slerves znJa7ot nem tartalmazó szórótnyagot (homok, hamu,
fíírészpo r, kőpo rlislt ) kell hasznáIni.
E céIra tüzelés után visszam.radt darabo's, sérülést okozó anya80Í haszn(ilni netn s1abac!.
A szóróattyag beszerzéséről a tisztóntartásr(1 kijtelezettnek kell gondoskodni.

t6) A járda és a közút síkosstig-mentesítéSét a tiszt(intarttísra ki)telezettnek úgy kell eLvégezni,
hogy ttbból ne sz'tÍrmaz'z,on baleset'

4.$

| ] ) A kö.Íerületen Iévő árkok, nyitou csatorntik, Jblyóktik, ti'tereszek tisz't(íntzrtásu, a
csttpadékvíz akadcílytalan elfoIytisának biztosítósa - az ingatlan előtti szctkaszra terjedően
- tt:, ittgcúlan tényle8eS hasz'nálójítnak, illetve tulajdonostinak kötelessége.

!2) J(írnííbehajtók títereszeinek építése, 'jóktrban éS tiszÍtintlrt(isa mintlen esetben ű?' inRaÍtan
hus znólój ának, il l e tv e t ulaj dono s ának köt e Ie s s é g e'
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( 3 ) A:' in4atlanon keletkező csapadékvíz saját teriileÍen tijrténő eIheIyezéséről, iItetőIeg

kiépítex csttpadékcstttorna esetén cLz ttbba történő bevezetéséről . előz,etes bejelentés
ahp'jtín - ai ingtttlan tttlajdonosa gondoskodik'

(41 A csapadékelvezető árokba Szennyezett (olajos, veTyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulds vctgy rongálódtis okozásdra alkalnas anya7ot (Szemetet, isztlpot, papírt,
törmeléket' tűz- és robbantísveszéIyes anyalot) a csapcLdékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

s.$

1l Építési terüleÍen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti terüIeten1 u7
építést végz'ő kivitelezőnek kelL biztosítani a tisztastigot'

2l Reruhrizások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig ct beruhtíz'ónak
( bonyolítónak), ez,t követően a kil,itelez'és beÍejezéséi{ ct kivitelezőnek kell gtlndoskodnt az,
ti l xt h e lt'b g la lt t e r üIet t iS zt dntartáS áró l.

-1 , Epítésnél, bontúsnáI vaT)) tatarozásn(ÍI a munkálatokttt úgy kell vége3i, tt1 építési és
botttiisi anyagokttt, ct kitisott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb sz'ennyeződés ne
keletkezzen.

1l Köz'területen építési, bonttisi anyagot d poIg[irmester riltal kiadott kt)zterület-haszn(ilati
engedélyben meghat(írOzott teriileten, ttz engedélyben megjelölt nódon és időxtrtamig
s:abad ttiroltti. McLgánterüIeten engetlély nem szükséges, de csctk olycut anya8ot szabad
tcírolni, cnrcly köz,e 8észSé 8ü8yi sz,enryontból veszélytelen,

: , Kö:terüleÍen btínninem(Í burkolat (úttest, jtírda stb.) felbonttisa csak a jegyző, ctz' orsz'ágos
kö:úthálózatbcL tűrtozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájtírultistival lehetséges'

6l Antennyiben a munkrilatok vég1ése soriin építési törmelék, illetve hulladékanyag
keletkezik, úgy ctz't folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől sztimított 48 órán belül
a kiviteleftst végző sz'ervnek vagy sryméIynek eI kell sztillitani, és a köz,területet helyre
kelL állítani, illetőleg meg kell tisztítcuti'

7l Tílos közútra, útpcLdkóra sttklkot, építési tönneléket, illetve szemetet sz1illítani és helyezni!
Közteriiletre kihordott szenrctet vagy építési törmeléket 0z érintett ingcttlan tulajdonosa
köteles felsfilíttisra 24 órán beLül sajrit köItségétt összetakaríÍctni, ilIetve elszóllítani'

ó . $

i , KÓ.,teriileten szennye1ő olyagol (Szemetet, rongyot, egyéb httlktdékot) csctk olyan módon
sz,abad sz'iíllítani, l,Lo gy tt szdllítdsból sentmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkez'zen.
Hct ct szállítás közben a terüLet Szennyeződnék, a szennyeződés el(Íitlézője köteles azÍ
eltávolítani éS cl tovtibbi szennyeződés megakarllilyo7ásríróI gondoskodni'

) l Ha btirmilyen szállítmtiny fel- vagy lerakáscínáI, a kö7 vagy magtínterület sz,ennyeződik, ct
s:'ennyeződés előidéz(íjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése utiin nyomban meg kell
tis?títani.

7.$

1l A község közteriiletén tilos jíLrníívet ntosni, olajcserét vagy más olvan tevékenységet
vé ge zni, ame ly s ze nnye ződé s t o koz.
ktkríházhoz tctrtozó udvarbcln ilyen ntunkákat úgy keII végezni, hogy a srynnye:(ídés
kö:'területre ne kerüljön'

) t A gondozott ?,ök]területre járművel ríthajtani, azon parkolni, azt bármi módon ktírosítani
TI IOS !
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8.$

| ] ) Közterületen hirdetményt, plak.itot cslk a?, e CéIra rendszeresíteÍt helyen szabatl
elhelyezni. Tilos az épitményeket, kerítésekeÍ, éIőflikat btirmilyen felirattal megrongóIni.
A köz'szemérmet és közízlést sértő feliratokat ct tulajtlonos 24 órán belüt köteLes- sapt
kö lts é gén elttivolítani'

). Epiileten (kapun, ablcLkr'ln stb.) egyéb létesítményben Lévő, idejét múlt hirr'letményt az
elhclyező köteles eltávolítani, Iegkésőbb a felhívás kézhezvételétőI szítmított 3 napon
beliil, kijteles tovtibbti az így keletkez'ett hutladék öSSze|yűjtésérőI és elsz'tillítósúról is
gondoskodni.

e.$

] .1 közteriiletek, a sportoltis céljtíra szolgtiló területek, valamint a kiránduló- és ttiborozó-
h e ly e k b e s 2e nny e z'és e t ilo s !
.l' köz'tisz'tasrig megóvtisa és a balesetek elkerülése érdekében az említett terüIeten
s:,el|!etet, hulladékot (üveg, papir stb.), szennyező vagy egés1ségre tirtc mcts anyűg()t
kiöttteni, els1órni vagy eldobni tilos.

: s.eneteÍ, hulladékot csak az arra a céIra rendszeresített és felállított sz,eméttartóba lenet
.  . : i , l vean i .
.. .7ki k.).teriiletet, kiránduló-hel\'eket, vaktmint ctz' itt elhelyezex felszerelési' berentlezési

:.;r:vtkat beszennyezi, köteleS anndk megtisztít(íSáról azonrutl gondoskoclni,
: .\llűti ltttlltÍt, vctlctmint olyan anjagot, amel:l a környék levegőjét sz,ennyezi, az egészsélet
ts:é/\'e.|eti, vtLgy élősdiek részére ttiptalajt nyú.jthat, sem köz'területen, sem magáiterületen

.:Itelyezni vctgy elhagyni nem szabad. Kö7 vctgy Ínag(jnterületet ÍekáIitival (emberi ürülékkel)
i - t tln\ezni lilos !
5 , Elhullott tilktt tetemét a tulttjdot,tos köteles haktdéktalanul a dögtenetőbe szrillíxu'ti.

;.úton történt (íllclt elhulltisát - ha annak tulctjtlonosa ismeretlen . a polgármesteri
,:i\'aÍűInál azonnal be kell jelenteni'

10. $

] Vtillalkoz,ói tevékenység elltitóstihoz, magóngazdtilkodáshoz szükséges gépek, jtirmíívek
túroltísa közteriileten tilos I

) Alkallni jelleggel igény,be vett közterüIet és ttz ctzt körülvevő ]0 méteres terüle|S(iy
t i s zt ántartás a az' a lkal mi has zttdló köte le s s é g e.
Az árusításból keletkező hulladék g,ííjtésére zdrható edényt kell kihelyezni és a7t sajtit
költségen elszillítani,

11. S

1, A: épület tulctjdonosa gondoskod,ik arról, hogy az' épiilet tető?'etéről uz esővíz, hóIé a
járddra ne csorogjcn,

) l A település teriiLetén Iévő tcrvakba' holttigakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető órkokba
tiSztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait srymét vctgy egyéb hultadék
l e rttkeis óva l b e s zennye zni t ilo s !

12. S

1 l A járdtiról letakarított jeget, hűvlt a közút és a jórda között úgy ketl elhelyezni, hogy se a
gyalog,os, se a gépjtírmíí forgalmat ne akadályozza,

) l Tilos az összerakott hó eLhelyelése,.
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' a g!-alogos ktiz'lekedési úÍyonalon,
- az, útkereszteződésben,
- az úttorkolcttban,
- u kapubejtirat elé, annak s7élességében,
- o íömegközlekedésre sz'olgtiló jtirmű ne gtíllóhelyénéI,a jármíí megállóhelye és a jtirda

- l /

szo lqrilxttds i, fekzerelési ttir gyon és annak közérdekíí Iétesítménye in'
hctvat, ha sz,ükséges, naponta többször is hóesés utcín ctzonnal eL kell

III. Fejezet
A települési s7il'lírd hulladék kezelése, a köztisztastÍgi szolgúltatós

13. S

.\ hr'iztarttísi és egyéb szemét ttírolcistt, kezelése céljából az önkormtinyzttt megfeleló
's-enútlerakrj heLy (továbbittkban: S?'eméttelep) létesítéSér(íl és ÍbnntarűsóróL
gondoskodik.

'\ s:'enúttelep kezelője a polgármesteri hivcuctllctl kötött sz'erz(ídés alapjtín BDT.
KörnyezeÍvédelmi BT. (Hanan Csokonai u' 111

.1 hú:tartási és egyéb szenletet csak a szenéttelepen satbar] elhelyez,ni. A kijelöLt
s.entétteLepen kívül szemét Lerakása tilos!

: '1 s.,enéttelepen a szolgáltatást véglő vtíIktlkoló alkalnazottai, valamint az enpedéllvel
r ettde lkezők, csok szemétleraktís cé lj dbó l tartózkodhatnak.

5l .1 szeméttelepen bármilyen anyagot gyííjteni tilos!
'1 s3núttelepen elhelyez'hető mínden olycLn termeLő és szolgtiltató tevékenységbőI
;:tíntn.ó hulltulék, amely a telepiilési szilárd hulkulékka! együtt kezelheti is a
;. etnétt e l ep ii?'ene ItetéS ét k.írosan nen be|oly,tÍsoljtt.

; .1 s.,eméttelepet i|$) kell Jbnntűrtzni, |'to8y köze8és1ségügyi és környezetvédeltni
s : e I n po|1t b ó I kö rnye z'eté r e (irtalmat ne j e Ie nt S e n'- 
1 s.enúttelapen nérgeiő, robbanó, su?tirzó, Íertőzést keltő űnyagot elhelyezni nem lehet.
E;en ttnyagok megsemmisítése külön jogszabtilybtln fo glaltak sz,erint történik.

kö.ött,
- ct köz,üz,emi,
A .jcirdáról a
taktrítani'

14. s
.1: önkormíLnyzat közigaz!űtíisi terüLetén a települési szitárrJ hulladék össze|yűjtése,
elszítLlítása és ártalommentes elhelyezése cLz önkormón}zctt tiltcll szervezett 

-_ 
BDT

Környe3nédeImi BDT. Környezetvédelmi BT. Hanan Csokonai u. ]4'sz' alatti
telephellyel rendelkező váIlalkozó dlx véTzett - költisztastigi közszolgóltctttis útjtin
ttjrténik. A1összegyűjtött sziltird hulladék elhelye7ése a szeméttelepen történik,

)' 's:olgtíltcttó a htíz'ttLrtdsi hulladék elsztillítcístit ttz' önkornttn!-zattal kötött megállapotltis
's3rinti gyctkoristiggtll - hetente, ninden pénteki WLpd7 - 1ártrentlsz'eríí kukásauióval
vé g:i.

Lonttalanítrisra évi két alkdlommal kerüI sor a polgórmesteri hivatttl és a splgtiltattist
l'ég:,ő s7en, kö?,ött egyeztetett időpontban, ameIyr(íl a laklsságot előzetesen títjékoztatni
K E I I .

'\ s:,olgciltató és ttz in?atlan használó'ja, illetve tuktjdonosa közöÍt tt kö7'slolgtiltaxísi
s:er:ődés rdtttttló nagtl.krtássaI (a sz,olgtíltatás igérylbevételével) jön létre. A sz,olgálttttó
l' ingatLan tulttjdonostivcLl szentben a teljesítést csak jogszabólyban illetve a jelen
rentleletben Ine8hat.Lrozott esetekben Sziinete ltethet i, illetőleg korltito1hatja.
'1 s:olgdlntó a rendszeres szeméts.(illít(ísba bevont valamennyi ingutlantulajdonos
t e ki ]t et é b e n rends zer es en köt e le s telj e s ít e ni.
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7, Ha o teljesítéS a szol7áItató hibájából marad el, köteles {r S?'emetet a következő
n t ult kanapon e l s zá l lít ani.

/s. $

'\.. ingatlan használóia, illetve tulajdonostt tt hulladékot köteles btírmilyen edényben, vttg1'
nlegfelelő teherbírtisú mííanyag zs(ikban az ingatlctn előtt elhelyezni' oly módon, hogy ctz
e l s'á l lít ható le g ":, ett.
\Íil en szúllíttís alk mcíval maximáLisan 1 db 110 literes szabvtinytnéretű kukúnak
nc gJelelő Jbdhető gyííjtőedény vagy 2 db műanyag zstik helyezhető el a1 ingatlan előtt, A
gl'űjtőedények, illetve míÍanyag zsákok ürítése a sz,oIgtiltatást végző feladaxt.

.1 keletkező szemét mennyiségének me8Íelelő szúmú fedhető szemétgyűjtő edény és
nLícnry'ag zsdk beszerzése, pótlíLsa, javíttisa, tis.'t(íntlrtcísű, Íert(ítlenítése a tulctjdonos,
i l l e n' e ha sznd l ó köte l es s é ge.

S'enetet felhalmozni nem szabatl, azt a me?adott SzemétszíLllítcisi napon elszállítás
., iitíbrjl u szolgáltatdst végz'ő sz'erv rencleLkezésére kell bocsátani'
7 ':enétgy'tíjtő edénybe nem szcLbad mér7ez'ő, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan
.;,:.'u '!okctÍ elhelyezni, amely ves1éIyezteti a szol!áltatást vég7ő dolgo7ók testi épségét és
. ..:.'.-.'1g1/ l,ag1, a sz.áLlíttfidrműben rongólódcÍst okozhctt.

.-|.; ,; s.olgcíltatríst yé8.ő S.er| tloLgozóju azt ész'LeLi, hogy a gyíÍjtőedénybe vagy nÍíanyag
: .iklta oly'tut ttirgyokttt lrclyeztek el, ame\' nem minősiil sztillítható szemétnek, valamint
;.'; a ll'e'sedék átmérőie a 2 cml, kötegelése a 70 x 1() cm-t meghcLladjct, annak szdllíttÍstít
',:( ,!td30(llntja.

\ s .rll gtíltttttist végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongdlása nélkül kell a
: :entét s:'ál I ítás sal kapcsolatos Jb ladatokat e lltítni.

1ó. $

'1 s 'elnéts:'cíllítúsi szolgtíltattisért az igénybevevők szolg(tltattisi díjat kötelesek Jizetni.

\ .;.olgáltattÍs ellúttístiért a sz,oIgtiltatót megiILető díjat a képviselő-testület r'iIlctpítja meg,
.: s 1 ol gtíltcttást vé gző l,áIlalkozóvűl tö rtént e gyezteté St követó.cn.

: ':, ::,l!gtíltatási díj mértéke 2000 évben 2600,-Ft/év/porta +12To-AFA

: 1 iépvise L(ílestület a s.'ol8(ilíattisi díjat évente J.elülvilsgálja, A szolgálxttósi díj
ots'edését, vctlcninÍ a szenétszdllíttíssal kapcsolatos üg,yintézést a szolgciltcLtcist végző
' iillalkozó végzi.

: '\. ingatlan Íulajtbnosa , haszntilója a szolgtíltattisi díjat negyedévente fizeti u
;:olgcíltatónak.

1 .\ s',olTáItatíLsi díj nem Jizetése esetén a fizetésre kötelezettet az esedékességet követó.en
.-.,:o.ciscínak rendez'ésére kell fels1ólítani éS t(íjékoztatni arról, hogy az l.000 Ft-ot
.,', :ha!tttló hátralék meg nentfi.zetése esetén Íi?,etéSi nteghagyás kibocscításóra kerül sor'

- 
175. év felexi egyedüI éIő ktkos mentes a díjfizetés akil.
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'\ t3 ) bekez'désben ne?határozott dij eTészének vaLy e|y részének megfizetéSe alól mentes
tl: tt:, ittgutlantulajdonos vagy hasz,náIó, ctki bizonyítható módon nem vctgy csak
alktlntanként veszi i8énybe a s7olgálxtttíst (pl, nem tartózkodik az ingatlanban),

Kéreletnre nérsékelhető vagy teIjes mértékben etengedhető a Ji1etenclő srymétsz,titlítdsi cli1
a.ott 70 év feletti egyedültilló személyek va{y húzasptírok esetében, akiknek jövedetm,e
,há:aspár esetén az egy főre .jutó jövedelme) a nindenkori öregségi nyugtlíj legkisebb
öss:,egéÍ nem haladjcL neg ,

'1 ( 7 )-(8) bekezclésben foglalt esetekben a döntéshozatalra a polgtitmester jogosult'

17. S

], A: egyéb - nem háztarttísi sz,emét - össze Tyűjtésérőt és sajtit köItségen történó.
,: s.tíllíttísáról annak keIL gontbskodni, akinéL az keletkeze '

:' í.0lgálttltáSi szerz,őtlésben melhat(iroz,tt jogi szenélyekkel, jogi személyiséggel nem
-.|:L!elke.ő szeryez'etekkel az' egyéb - nen háztarttisi - spmét elsz,ítllítástira a szoii,iltatást
: ..- , r:( ry küIön negűIllpotl,ist köthet' Aki a splgaltat,íst vég:ővL,l szerzó.t]ésr it'n köt

..,,'i a: önkonnányzattal kötött megtillapodtis ctz, irányadó,
:.. ,:yéb - nem htíz'tartási - sptttét gyííjtésére szolgáló tartáIyok beszerzése, javításct,
:. ;: iá'sa, elhelyezése, tisztántcLrtása és fertőtlenítése azt terheli, akinéI a szemét keletkez'ik.

]. '..gl'e'' (rés2ben lakús, rész,ben egyéb) célra szolgtiló épüIetekben keletkezett e|yéb - ne 1
,:'i-tarttÍsi - szemét gyűjtésére szolltiIó {yűjtőedényeket, műanyag zsíLkokttt riltaltiban a
:llu.jdonos, hasz,nriló által biltosított helyen, a htíztctrtási szemétgyűjtő tarttilyokkal e8yüt|
.:,ll e lhe lyezni.
'\i:itúl rothadó va$' bűzös szetnét, hullttdék keletkez,ik, ttnnak elsztillítcísóról és
,, | ( 3 s eI|u|liS íté SérőI halu]éktalanul pondoskodni kell.

IV. FejeTet
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

18. $
. '1.., Jrt éS kerti hullcLdékot csuk Ligy kialakított tűz,rtLkóhelyen és telken satbacl égetni , fulgy

.;: a., entberi e8észséqet és tL környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugár1ása kárr ne
,, ko:.:on.

- '\. égetentlő kerti hulladék nem tartalnazhat ncís kommuntilis, illetve ipari eredetií
il ul ktclé kot ( PVC, veszéIyes hulladék ).

.1 s:,abadban tiizet gyújtani, tüzelőberendezést hasznrílni cscLk úgy lehet, hogy az, a
iii rn1'eieté re tííz- vagy ro bbanásves1éIyt ne j e lents en.

.1 s:abctdbon tI Íii.'et éS üzemeltetett tüz'előberendezést őrizetleniiL hagyni nem szabatl, s
.' es:él:' esetén, vagy ha arra szükséT ttittcs' 0 tüzet azonnal el kell oltani'

'1 |ii:eléS, cL tüz'elííbe rendezés haszncílatánttk 'színhelyén olyan eslkö7öket és felszereléseket,t:ell készenlétbe helyez'ni, amelyekkel a tííz terjedéSe megakaúilyo7hcttó, iIIetőIeg a tíí1
e lolthcttó.

.1 kerti hullculék eIszítllítástÍra 0 Szervezett és meghirdetésre kerülő Iomtalaníttisi akció is
iqénl,be vehető.

'\ hatóságihg elrendelt dltaltínos tűzraktísi tilalom alóI a rendelet nem rLd felmentést,
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V. Fejezet
A köztisztasógi re ndelkezések betartására jogosult testiiletrőI

19S

'\ rencleletben neghcLttírozo|t sz,abtilyokat , kötelezettsé?eket és tilalmak betarttistit Csány
kö:'ségben a képviselőtestület Kö1tis1tttscígi és Köz'területvéc]elmi Bizottstíga
a l lenőrzi. (Tovtibbittkbatt .' Biz,ottsti g 1

.1 Bi.,ottsá7 3 xLgból dIL'

'1 Bi:ottstíg Jblttdatai különösen :

a )

b)

c)

a ktjzterület rendjére , tisztűSágára felújítdsára
vonat ko ?'ó s ybá lyo k b e tart ds ónak e l l enőr z,é s e küIö nö s
tekintettel Csány közsé8 köz'tiszttLsti7áról szóló
önkcl rntcínyzati r e nde Ie t r e nde lke z'é s e ir e ;

Csóny község közterületén folytatott _engedélyhe1
kötött _ tevékenységhez köÍö|t _ tevékenységek
s gbdly s ie ríís é gének e llenőrzé s e.

A jogellenes álktpot jelz,ése : intéz'kedés
kezdeményezése , hct ct sz,ükséges eIjtirds mtis htlóság
( szerv) htúáskörébe tartozik.

20.s

..':i a (2) bekezdésben meghctttírozott mttgcttttrtcísi szabályokat, kötelezettségeket tjs
:llalntakttt megsz.egi - amennyiben súlyosabbnak min(Ísülő cselekmény nem valósul meg -
;.tlbálysértést követ el és hannincezer Íclrintig terjedő pénz'bírstíggctl sújthcLtó.

- S.,lbtíh,sértést követ el az, s vele szenben az'(]) bekez,dés szerint kell eljcírni, aki

';l tL: cíLtctltt hasznrilt, illetve tulajdontit képefi ingatlant nem mííveli me7, nem tlrtja
rettdbetL gyomtól, 7aztól nem tisztítja meg,

b , a polgármesteri hivcttctl tiltal fenntlrtoí| Szenéttelepen rak le, vttlamint oda mérgező'
robbanrj, sugárzri, fertőzést kelt(í anyagot helyez' el,

' ,l s:.entétteLepen nem szemétlerakcís céljdból turtózkodik,
,!'\.eneteÍ felhalmoz,
L. ú s.elnétgyűjt(í edénybe mérgező, robbtutó, Jblyékony vagy a sz'oLgóltatóst vé91ő

tlolgclz'ó testi épségét, egészségét vagy a gépjárnűvet vesz'élyezte!ő anyagot helyez el,
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i. a s:enútg1:ííjtőedény és környékének tisztántartrisciról (takaríttistiról, fertőtlenítésérőI)
ttetn sondoskodik.

:, a.., ingatkn és ct:' ingatlan előtti járda tis?'xintűrtás(íról (hó eltakoríttísriról,
s í ko s s tí gntent e s ít é s éről ) ne m go ndo s kodi k'

': tt. ittgutlatt előtti tírkot, folyókát, csatornttnyíl(Íst, átereszt nem tisztítjo, vctgy cL
L'r üpadé ky íz :'ttvartalcxt lefo lyáscít nent biztos ítj a,

: '; beépített, iILetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illene mellette nőtt gazt
tleltt írtja, a kiny,úló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

-;. ingtttlcutíttt keletkez,ett Cstlpadékviz,et nem ű saját területén helyej el, illene azt
!,. i e l e I t é'\ né I kii L a ki é p íte tÍ c s ctpcttlé kc s atornáb a v e ze t i,

' .; ''.irdtíról letakttrított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadtÍlyozó módon
..:.:;,i le. Hal,at útkeresztez(ídésben, úttorkolatbarL, kapubejtirat elé,
: ,'l:ktj.,lekedéshez szolTcíló jármű megcílIóhelyénél, a közüzemi szolgáltrltltsi,
'. '..-. r-c11sl ttírgyra, köz'érdekíí létesítményre, illene parkosított területre rakja,
.....j: isi/ ,tikott helyen és módon mos,

' :,,:t:l't'i:et, eklugultis vagy rongálótkÍs okoaÍsárct alkalmtts (lnJlgot a
- .::';déklí:,lefoI1'ó utccti akntibct, ilLetőleg ct csapadékelvez'ető árokba vez'et, önt,
. .::i'rblút nent háztarttisi vízszüksé?let kielégítése céljrÍra engedély, illetve
:: '.tí.itírttlás nélkül igény,be vesz',
... i,!e.iét tttLÍLt hirdetményt, 1llctktítot nem ttivolítja el,
. l it ttlé ny'e ke t, ke ríté seket, é lőfcit btírmilyen feliratxtl me grongtil'

', kö:teriileten és kirándulóhelyen eLhelyezett és általa beszerurye1ett J.els2erelési és
berendez,ési ttírgyakt netn tisztítja meg,

, .i ,.a]ul():,o|Í .öldteriiletre 'jtírművel rtíhajt vagy alon parkol,
. ...j-útrű' titpadkára salakot vagy építési ttirmeléket engetlély nélkiil sztillít vagy

t.' iv l,, e-.,
: ,.;ilalko:'ói tevékenység ellcitcistihoz, magtínga1dálkodáshoz szükséges gépet,

: é pjánníívet kijzterületen tárol,
. .:lkalnú jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem

:.' tí j t i ö s s z,e, é s e l s zál lítti s círó l netn gontlo s ko dik,
': :elepiilésen Lévő tcn,akba, holttigakba él(ívízfolytísokba, belvíz,elvezető árokbct
:'). rlILItlo11 s:enn1,vi:'et' trágyalevet levezat, pűrtjait szemét, vctgy egyéb hulladék
.. r a ká s úya l b e s :'enny,e z'i,

' '; rotlÍLdó bűz'ös szemét, hulladék elsztjllításáról, me gsemmisítéSéről httladéktalanuL
,:ent gondoskodik,
';,' tlr és kerti huLladékok nyíIt téren történő égetéSét nem a rendeletben foglaltak szerint
I rj-?at

:.;,:Lil\'s é rté st követ el.
]-. t.]es s:ctbtilysértésekrőI sz'óló 218/1999. (XII.28.) Korm.
' . .,itlt kell eljtírni aiictl sz,emben, aki:
-' ,:'i 'tarÍási és egyéb sz,emetet nem a polgármesteri hivcLtctl

sztimú rende let S zab(:ib'ai

tíltttl kijelölt szeméttelepen
;rc1-, s1 el,

. ': iö.területet beszennyezi, és az tiltala eLőidézett szennyez,éSt nem takarítja eL,

d,1 az' dltala alkalmi jelleggel igénybevett közterületen
yalanint annak körry,ékén a7 igénybevétel során
keletkezett hulladékot nem gyíÍjti össze és
e l S zól IítáSó ró l nem gondo s kod ik.



-53-

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

21. 5

. .: ,Lttclelet 2000 . 07' 0l-jén lép hatályba' kihirtleté's.é'ről a jegyző gondoskodik'A rendelel

. :.'..ti hutillya kiterjed a ,,o;y,;;,,,.;;-ű,j,i,at,,,t, tal,átha,t,ó iaía'ú tu,ületé,e is' A rendelet

' ..,...a lépésévet "syiaujute;aí;;ii,zio'asf""**,1'::,2,.',o,o 
6/199](IV.21.)sz. yalaminl

: .-: nrjt]osító 2i19930.27);;..:-ii.őó.í|i1s p': 11/19986II'10. )sz.: ]]/1999.(XI. 30)sz.

, ' "Lndelet htttályllt veszti. i '
I', a 

;-:l- 
i-,,--1"

Dr. Balózs liszló
j e glző

l!
J \ i " '  u . 1  -
M'orvai Istvái
polgórmester

,': 4 (1í Isfi,át| polgármester:

- . . '. ,:il. hog1' szükségessé vítlt Csilny közséy tnkormilny.zatának a Szociális i7azgat(isr(jl és

. ...l' elldtdstlkróL ,i,:ű',"'",o""-" 79ss,é,i iIt't,. végrehajtásárd (tlkotott

.  _ I\ .25. ts:. .rent lr let k ieReszitese.
''' ''.]'1r.i I 'tl' és , ,é8,;;;;;;',;,, ktarIott.3U/1993 (^II']7')Korm,rendelet lehetővé teszt,

' .; tnultkattétküliek jöiv;t]elempótló támogatdsát, vaktmint az aktív korú nen

. . ...;,:!atott személyek u,á,i,|,.i' ,,o,iális iegélyét az' önkormányz'at rendeletében

. .. .ll tillapítstt meg. Az egységes .kez.elés 
ue.gert mr]okolt volt, hogy az ellátások

' . ' . , :\ ' ,s ln !  nnpra lebonna) kerül jenek els: l imoktsra'

1 ' ..:.,'Le.i a képvtselőtestület ta1jait, hog1l tt javaslattal e7yet értenek.e'|

.'t.kítestület tagjai a javasLattal egyetértene'k és.8 igen s?'dva7,dttal, ellensz'avazat nélkül

:,i. r tv.z s, )','.űnr]eletet ctz alábbiakkal e gészíti ki:

C.s.íNy KÖZs ÉG o N ro nnr l'tltyz,t'TAN AK KÉPW s ELőTE STÜ LETÉN EK

7/2000'yI'27')SZ' R E N D E L E T E

t.';nl' Község tnkormónyzatának Képviselőt,,t!!:t,. .o 
többször móilosított szociáIis

:!,1--Pat1tsróI és szocidlis ,iií*|"wa. ';óIó 1gg3.é,t.ilI,n. végrehajtására alkotott

i ":i, u ui|:' z s. l'z.hily i r e nde tetét az alábbiakkal egészíti ki:

1. s.

: : ; ''i. al(tbbi bekezdéssel egészül ki:

- 7 iöl erleletttpótLó tmogcnds összegét k!őarányosan (napi bontrjsban) kell meghatártlz,ni.
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i: -i. $' .l. aiábbi bekez'déssel egészül ki:

| ] t A: aktív korú nem foglalkoztatott szetnéb,ek ttinogatástit időarcínyosan (napi bontásban)
. . Il meghcttároz,ni.

2. S.

: . -; rentlelet 2000.nájus 0l-tőI lép hatályba.

C s.i nr,2000'június 27. I

Í,ÍoÍ,űi Isi,lr,r.--.
polgdrmester

(
Ir  Ait\  u- \ '

Dr,BaIdu Ltiszló
jegyz(í

\! -- Ji Ist|,dt, polgúrntester:

. . . ::: LI képl,íselőtestt)iletnek, hogy Hadobásné Kovács Éva ]Iatl.an, Er:sébct tór 3.

:,: 'i,isi he]ye. Csány, Széchenyi u' 22')sz' alatti lakos a Csúny, Ady E' úton lévő 1107
. :- .;: t)nkormiinyzat tulaidontit képező ingatlanra vételi szcindékkal kérelmet nyújtott be.

. . . .'.":}',en í'o4laltakat szó Szerint ismerteti.
, ...; .t képl,iselőtestületnek, hogt az ingatlan ára méltányos legyen, mivel nevezetl nehéz

. ' -. ': ' .:t.ltt|intények között él három kiskorú pyermekével.
. .' ,:\.l1 lehetséges uz ingatlan m2-kénti dra ne haladja meg a {2,-Ft.ot.

. ' ' : '..tirestíilet Íaglai 8 igen sz(]yazat|al, ellenszayazat nélkül az altibbi hat/irozatoÍ hozzct:

1 2/2 0 0 0. (VI. 2 7. ) s z.ij n ko rm. képv, test, l, 0táro zat :

... :, jg Önktlrmányzatának KépviselőrestüIete Hadobasné Kovttcs Eva (szül.'Hatvan,

. . . . . . . . c t n ' ' P i n térMarg i t )Ha tvun 'E r z sébe t tér3 . ( t a r t ' he l ye :Csány ,S zécheny i

. - : ';.'lÍIi lok()S kérelmében.foglaltakl1t elfogadja. A csúnyi ]107 hrsz-ú 1138 m2 terülelű,

. .- -'.:.c11 Csány' Atly E. úron találhatt| tnkormányzati ingatlan eladúsi árát 12,-Ft/m2
,..',' .:.''.,lpíria rneg, vagyis 60'396,-Ft hetyet 60'000,-Ft-ban ttzaz'' hatvanezer 'forinthan

"  t ) ) , ) q

'' . .: ':.c!(1tes|l:'ilet felhívja a ]ajrelmező figyelmét, hopy az adás-vétel lebonyolításához

. --..... ei tt: ttrlasvételi szerzőc]ést, és a mellékelt befizetési csekken az ingtltlan yételi lirát

. : -. .,l.inl -at számltijtira 30 napon belül a postán.fizesse meg'

Ít::iridő: 2000. jtllius 3I.
Í..: iiló,s: .|[orvai István polgármester
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H atározatról értes iil :
]./ Hadobtisné Kovtics Éva Cstiny, S7échenyi u,22.
)./ Irattrir

|Íorvd Istvón polgdrmester:

:'"iondia a képviselőtestalet tagjoinak, hogt az Úuorő út 'felújításával kapcsolatos pályázat
.::re's yolt' A Heves Meg,,ei Terütetfej lesztési Tanács 3 miltió Jbrintot biztosít az Úttorő út

' .: . .ítú,. i i r t t '

' . ':,.onbeszélgetés folytrin jutott tudomásunkra, hogy a 3 millió forint palyitzati trimogatús
- ;t illetve 200].évre szól, ígl tl pályazathoz szükséges Tnerő 2000'évben 2 millió forint,
- ,]'éyben pedig a.l.ennmaradó további 2'335.000 Ft lenne' Ha ez nem kerül határozati
: ,: ,ealiziilt1sra' akkor az t)nkormányzat eleshet a pályázaton nyert ltimogatástól'

. :. ':l c kérdést a teslület tagainak, hogy dtntsenek a határozat módosításáról, vugy a
, . .:... ,ln kíviil helyezéséről.

1 3/2 00 0' (VI. 2 7,) s z. ö n kor m. képv.test. hdtározat :

. ' Ko:ség ()nkormanyzatának Képviselőtestiilete a 9/2000' (III' 28.)sz.határozatát hcttályon

.::,,őt|tJbltijítitssalkapcsolatospályázati'forráséseszköztáblázrltánakmódosításúratett

' '.;:ot el/bgadja. A felújíttis megkezdését 2000.szeptember ]-re tervezi, befejezést
' ';,iét 200l'június 30-ban határozza meg'

.;:|"Itlloz Szül{séges önerőt 2000.évre változatlanul 2.000'000 Ft összegben hagyja meg,
)-re a púlyázat sajrit részének fennmaradó összegével számol, melyeÍ a kÖvetkező

..igt ét' kÖltségvetésében terveznek be 2'3335.000 Ft felújílási kiadásscll,

' . .:..' : seIőtestülel megbízza polgármestert a szükséges plllyrizati anyag módosítiisóval,
. ' .,.i,.íre Í.)rtónő .í.elte rj e szté Sé1,e l.

:- :tjridő: )000.július l 5'
|: .',.ló,s: .\ftln,ai István polgármester és

Dr' Baltizs Lciszló iegtző

\! nli Isn'dn polgármester:

a képviselőtestületnek, hogt Mák Zsolt Csány, Rákóczi u.].sz'alatti lakos azzal a
lort1ult a képviselő |estülethez, hogt a Íulajdonában lévő 028 hrsz-ú ingaÍlanán, -
iru 288] m2 területű - mezőgazdasági épületet Szeretne építeni. Az építkezéshe:
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-i:,nban szüksége's, hog,, a képviselőtestulet minősítse át az általános rendezési teryben
':. : )rc nti parkkent szereplő területe!.

,,ttclndjct tovóbba a tesÍüleÍ tagjainak, ho1y megítéléSe Szerint ezzel
. ,:, t érdemben .ftlglalkozni, amíg Mák Zsoll a kiméretet Íerületről
..:.ltot nem hoz).

:.i|írlet egyetért a polg(irmesterrel és adttig nem kíván érdemben foglalkozni a kérr]éssel
.' : ' 1 \Íák Zsolt a kérelemhez nem csatolt helyszíni rajzot.

.' tÓbb kérdés' hozzászrjlás nem hangz()tt el, az ülést ]]'15 órakor befeiezeltnek'  -;t i tu .

, . /
i r , L  I  l ' . ' .

Morvai Isfi{ttr,.,
poIgórmester \

Kmft.

a kérelemmel addig nem
helyszíni ralzot (térkcp

.  , Í  .

i  ] \ . '  \ ' ' \  í ' r . -L
dr.Baldu Lószló

jegyző


