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Határozat:
52 120|2.(Iv .27.) A j egyzőkönyv hi telesítői nek megválasaása
53/2012.QY.27.)A testÍiletiülésnapirendipondainakelfogadása.
54l20t2. (|v.27.) onkormányzati fe|zárkőztatásitámogatásbenyujtásárő| arégi
óvoda szigete|ése
érdekében
5512012.(|v.27.) A régióvoda felújításávalkapcsolatosberuházáshozpénzösszeg
elkii|önítése
5612012.(|v.27,) Csany O|96115hrsz-úútingat|anelővásárlásáró|

Csány, 20t2. április 27.

JEGYZőKÖNYv

Készült: Csány község ÖnkormányzataKépviselő-testületének2012.április 27-én,13.00órai kezdettel
megtartottrendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Medve István polgármester, JőzsaZso|t Jőzsef alpolgármester,Medve Éva,Szabó Margit,
Juhász Dávid, Dr. Ködmön Levente Gergely képviselők.(6 fő)
Tanácskozási joggal megielent: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia j egyző
Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina igazgatésielőadó
Medve István polgármester:
A képviselő-testületülésétmegnyitotta,köszöntötte a megjelenteket.Megállapította,hogy a testületi ülés
határozatképes,mivel a megválasztott 6 képviselőjelen van.
Javasolta'hogy a megjelentképviselőkjegyzőkönyv hitelesítőknekválasszákmeg Szabó Margit ésJózsa
Zsolt J őzsef képviselőket.
A képviselő-testületa javaslattal egyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következő határozatát:
Cs ány község onko rmán yzata Képviselő.testületének
52l 2012. (IY .27.) számú határ ozata
Csány Község onkormányzatának Képviselő-testületea 20I2.IY.27-én megtartottrendkívüli üléséről
készültjegyzőkönyv hitelesítőjénekmegváIasztottaSzabó Margit ésJózsa Zso|t József képviselőket.
Medve István polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljak meg.
j
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A képviselő-testületa javaslattal egyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következőhatározatát:
Csány község Önkormán yzata Képviselő.testületének
5312012.(W.27 ,) számú határozata
napirendjéta
Csány Község onkormányzatánakKépviselő-testülete2012. április 27.inlrésének
következők szerint állapítottameg:
Napirend:
1. PáIyázati lehetőséga,,rógi óvoda'' felújításara
Előadó: Medve István polgármester
2. 0196115he|yrajzi számu útingatlanelővásárlási joga
Előadó: Medve István polgármester
1. napirend:
P áIyazati 1ehetőség a,,r égí óvo da'' f eIíjítására

lVIedveIstván polgármester:
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 5l20I2. (III.1.) BM rendelet a|apján lehetősége van az
önkormányzatnak palyazatot benyújtani önkormányzati tulajdonú ingatlan felt!ításara, áta|akitására,A
lehetnefelújítani,illetve elsősorbanszigetelni.
régióvoda épületét
a süllyedések míatt,illetve aközfa| repedésemiatt, az ő
Harsy LászIő statikus megvizsgálta az épúIetet
szakr'éleményeszerint ahol a közfa| reped, ott nincs pince. Van egyébkéntkétpince is az épületa|att,de
azok feltöltése sem oldaná meg ert a süllyedést teljesen. A statikus azt javaso|ta,hogy a fal utólagos
elleni szigetelésével
kellene az épi|etfelújításátkezdeni.
nedr-esség
TájékoztaÍja a képviselő-testület tagait, hogy négy építkezésiváI|alkoző nézte meg az épi\etet,
arajánlatokat is kért tőlük, az ülésig egy áraján|at érkezett,melyet Szentgyörgyi Ferenc csányi születésű
fi atalembernyújtottbe.
A szigetelésspeciális munka, a fa|at át kell vágni, ehhez speciális gép szükséges.Folyóméterenként
25.000Ft.
A szigetelésmegoldásátkövetően lehet valamit kezdeni az épülettel.
J őzsa Zso|t József alpolgármester:
Az acéIlapokélettartamáróllehet tudni valamit?
Medve István polgármester:
Nem tud a kérdésreválaszolni, de a kivitelezőnek garanciát kell erre a munkára vállalnia.
Javasolja,hogy az önkormányzat induljon ezenapáIyázaton éskülönítsen el 800.000Ft-ot.
A képviselő-testületa javas|attalegyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következőhatározatát:
Csány község önkormán yzata Képviselő-testületének
54l 2012. (Iv .27.) számú batár ozata
Csány község onkormányzatának Képviselő-testületetámogatási igényt kíván benyújtania 5l20I2,
(III'1.) BM rendeletben meghatározott, az önkormányzati felzárkőztatási támogatást szolgáló
fejlesztésekhezkapcsolódó központosított előirányzat keretéheza Csány Malom ut 1. szám alatt ta|á|hatő
a rendeletbenfoglalt feltételekkel.
,,régióvoda'' szigetelésére
Csány község onkormányzata váIIaIja, hogy a támogatás felhasználásával megvalósu|ő benlházást a
beruhézás megvalósulásától számított 3 évig a tétmogatásiigényben meghatározott az eredeti
rendeltetésénekmegfelelően, a működtetésre vonatkoztatő jogszabá|yok megtartásával használja és
ú
hasznosítja.
Felhatalmazza Medve István polgármestert a pá|yétzattalkapcsolatos nyilatkozatok és intézkedések
megtételére'
Felelős: Medve István polgrírmester
Határidő azonnal ésfolyamatos
Csány község Önkormányzata Képviselő.testületének
55l20I2. (Iv,27 .) számú batár ozata
Csány község onkormányzatának Képviselő-testülete elkülönít 800 000 Ft összeget a 2012. évi
költségvetósterhérea,,régióvoda'' felújításávalkapcsolatosberuházásmegvalósításaérdekében.
Felelős: Medve István polgármester
Határidő: azonrra|ésfolyamatos

2. napirendi pont
0196115be|yrajzi szémuútingatlanelővásárlási joga
}'IedveIstván polgármester:
Tájékoztatjaa megjelenteket,hogy Dr. Monok Attilajogi képviselő felhívást nyújtottbe az önkotmányzat
felé elővásárlási jog gyakorlására a 0196115he|yrajzi számu saját hasznáIatÚ ilt ingatlan 2/10 tulajdoni
hányad vonatkozásában. A Polgári törvénykönyv 145. $ (2) bekezdése alapján az önkormányzatot
25 000 Ft.
elővásárlási jog illeti meg Az ingatlanvonatkozásábanakialkudott vételér
hogy az önkormányzat éIjenaz elővásarlásijogával.
Javasoljaa képviselő.testületnek,
A képviselő-testületa javaslattal egyhangúlagegyetértett,ésmeghozta a következőhatározatát:
Csány kiizségÖnkormányzata Képviselő.testületének
56 12012,(Iv,27,) számú batár ozata

$

Csány község onkormányzatának Képviselő-testülete, Csány-külterület 0196115, helyrajzi számu
ingatlan résztulajdonosaaZ 1959. évi IV' Tv. 145. $-a alapján élni kíván elővásárlási jogával a fenti
helyrajzí számu 2,0969 ha területű, kivett - saját haszná|atu út megnevezésúingatlan egészhez
viszonyított2lI0 tulqdoni illetőségvonatkozásában, a csatolt szerződésbenfoglaltaknak megfelelően.
FelhatalmazzaMedve István polgármestert a szerződésselkapcsolatos intézkedésekmegtételére.
Felelős: Medve Istvrínpolgármester
határidő: azonrtal
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő:
Tajékoztatja a megjelenteket, hogy a Csanyi SE vonatkozásában korábban már említett pá|yézat
határideje április 30-án lejár. A páIyánaton Hor1, Ecséd, Petőfibánya és Csány fog részt venni.
osszességében16 millió forint lesz a megpá|yazottösszeg' melyből vi|ágítás és locsolórendszer is
megvalósuIhat.
Medve István polgármester:
Megköszöni Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő tájékoztatőját'
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