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Készült|csány községÖnlományza1aKépviselő-testtiletének
2013.november28-án. 14.00
óiai kezdettelmegtaltottrendkívülitestiileti üléséIől.
Helyszín:A Csányi Polgfumesteri
Hivatal szentLász1óterme(csliny,KossuthLajosút2.)
Jelen vaÍíáki Medve Istvrínpolgrárrnester,
Józsa Zsolt József alpolgármester,
Medve Éva,
Gá1Tibomé,DI' Ködmön LeventeGeryelyképviselők.(5 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: Laczikné dr' Balati Katalin helyettesjegyző, Bangó
Lászlónékisebbségiönkonnrínyzatielllök
.

Jegyzőkön}.wezető: Dávid Gábor
SzabóMargit ésJúász Dávid képviselőkigazoltanvamak távo]'
}IedveIsr\átr polgártDester:
A képviselő-testület
ülését
megnyitotta,
köszöntijtte a megje1enteket'
Megállapította,
hogy a testületiüléshatlílozatképes,
mivel 5 képviselőjelen
van.
Javasolta'hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön1w hitelesítőknekválasszák meg Gál
TiboméésDr Ködmön LeventeGergelyképviselőket.

1

t

A képviselő-test|ilet a javaslattal egyhangúlag egyetéfiett, és meghoáa a következő
hatfuozatát|
Csány községönkormáqyzata Képviselő-testületének
180/2013(XI.28.)számúhatározata
Csány Község onkoínányzatánakKépviseló-testiitete
a 2013. 11.28-ánmegtartottüléséIől
jegyzőkönyv
késziilt
hitelesítőjének
megválasztottaGá Tiboméés DI' Ködmön Levente
Gergelyképüselőket.
Medve István polgármest€ r :
Javasolja.hogya meghívóban
kiküldött napilendipontokmegtárgyalását
fogadjakel.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangu1ag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatfuozatát:

csány községÖnkormányzataKépYiselő.testüIetének
181D0t3 6I.28') számúhatározata
2013'november28-i testületiülésének
csiínyKözség tnkományzatánakKépüselő-testiilete
naptendjéta következők szednt állapítottameg:
1. 2013. évi költségvetésérőlszó|ó 1|2013. (II'28) önkormányzati rendelet
módosításáról
2' A KépYiselő.testület
szerv€ z eti ésMűködési szabályzatáról szóló 9/2011.Gx.01.)
önkormányzati relldeletmódosításáról
3' Kiizigazgatásibírságkiszabásáról szóló előterjesztés
megvitatása
4. Csányi NapktiziotthonosTvoda Álapító okirat mó.losítása
5. szociális alapútűzifajuttatás
6' Közterületek elnev€ z ésérőlésa házszámozásról szóló e|óterj€ s ztésmegvitatása
7. Egyebek
1. dapirendi pont
Medve István polgármester:
Felkérioláhné Gá Erika pfuzügyi előadót, hogy ismeltessea napirendi pontbanfoglaltakat'
oláhné Gál Erika pénzügyielőadó|
Ismefteli a Csány Községi onkományzatná 2013' III. negyedévbenvégehajtandó
központilag engedélyezettpótelőil|ányzatoL1ól, átvett péÍ]zeszközöloől, valamint saját
hatískörben végrehajtandóelőirányzat módosításlól szóló beszáraolót, ami jelen jegyzőkön}-v
képezi.
mellékletét
Medve István polgármest€ r :
Felkéri Medve Evát, mint a Penzügyi Bizottság vezetőjét,foglaljon á11ásta beszámolóval
kapcsolatban.
MedveÉraképüse|ő:
oláhíé Gál Erika pénzügyi eiőadó beszámolóját a Pénzügyi Bizottság megtfugyaitaés a
képviselő-testiiletÍek
elfogadásmj avasolja.

Medve István polgármester:
Javasolja' hogy a beszámoióta képviselő.tesíüet
fogadjael'

5 igen szavazanalelfogadtaajavaslatotésmeghoztaa 14/2013(xI.28')
A képviselő{estiÍet
szóló 1/2013.(II.28.)
számú rendeletétAz önkorúán"Yzat 2013. évi köItségvetéséről
képezi.
önkormányzati rendel€ t módosításáról,amelyjelenj egyzőkönyv mellékletét
2, napirendi pont:
MedYe István polgármest€ r :
Fe]kériLacziknédr Balati Katalin helyettesjegyzőt, hogy ismeltesseaz előterjesaésben
foglaltakat.
Lacziknédr. BaratiKata|inhel)ettesjeslzó:
]smefied ,,Á Képviselő-testületszervezeti és Míiködési szabályzatáról szó|ól 9D0II.
lészleteit.
(IX.o1.)önkormán]zati rend€ l et módosításáról''szóló e|őtedesztés

a

}Iedv€ IstYánpolgármesteri
fogadjael.
a képviselő-lgstii]et
Javasolja,hog1'azelőtedesztést
5 igen szavazattale1fogadla
a javaslaÍot
ésmeghoztaa 15/2013(xI.28.)
A képviselő.testü1et
számú rendeletétA Képviselő.testül€ t szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
9/2011. (Ix.01.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkön1v
mellékletét
képezi'
3, napirendipont:
Medve István polgárnnesterl
FelkériLacziknédr Balati Kataiin helyettesjegyzőt, hogy ismefiesseaz előte{esáésben
foglaltakat.
Lacziknéd r. BaratiKatalin he|1ettesj egrzö:
okoz,hogy a lakosságegy részenem taltjabe a helyi
Településiinkön
nagyonsok problémát
bírságkiszabására20i2. április 15.napjaóta a
rende1etben
foglaltszabályokat.Szabálysértési
rcndeleteta]kothattak
a
.jegyzőnemjogosult' 2012' november15-ig a Kép\'ise1ó{estü1etek
is' Az Alkotmánybíróság
azonban
tiltott,közösségellenesmagataltáslólésszankcioná1hatták
ezt a lehetőségeteltöIő1te.A Magyarországhe1yi öntormányzaÍairólszóló 2011' éü
d) pontja azonban felhatalmazzaa helyi
Clxxxx.
tv. 143. $ (4) bekezdésének
szabáyaitésa''rnak
szabáLyozzák
a közösségi együttélés
önkomanyzatokat,hogyrendeletben
Az tntormányzat rendelkezikolyan rendeletelikel,
elmulasaásánakjogkövetkezményeit.
ezeketa szabályokat,ezérícsak az elmülasáásjogkövetkezményeit
melyek meghatlírozziík
kell egy újabb rendeletbenmeghatfuoznunk'
Medve István polgármesteri
fogadjael'
hogy az e1őte{esáés1
a képvise1ő-testület
Javaso]ja,

{ képviselő-testület
5 igen szavazattale1fogadta
a javastatotésmeghoztaa 16/2013(XI.28.)
számú rendeletétA közigazgatási bírság kiszabásáról, ame1y jelen jegyzőkön1v
.e11ékletét
képezi'
J. napirendipont:
}ÍedveIstván polgármester:
rekéri Laczikoédr BaBti Katalin helyettesjegyzőt, hogy ismertesseaz előteriesztésben
tbglaltakat.
Lacziknédr. Barati Katalin helyettesjegJr'ző:
\ Napköziotthonos óvoda az Alapító okiratában foglaltak szednt ellátja a salátos nevelési
igénÉgyennekekóvodai nevelését
is. Mivel az okiÉtnemszabályozza'hogy milyenjellegű
tbgy.atékossággal
rendelkezó gyermek vehető fel az óvodáb4 így ana tekinlet nélkül minden
S\-1-5gyermeketfogadnurl( kell' Ez jelentős terhetIó az onkományzatra, melt az óvodában
nincsmegfelelővégzettségú
szakember.
A gyógypedagógusok
más településrőljrímak
ki, ésa
nekik járó díjat fedezniinkkell' A Magyar Allan*incstárto]kapott lámogatasenneK a
díjazásnakcsak kis Észétfedi le. A felmeriilő ploblémátaz Alapító okilat módosításával
tudniínk or.'osolni, konkétan meg kell határoznut azon SM-s gyermekek körét, akik
felvehetőekaz intézménybe.
Medve István polgármester:
Javasolja'hogy a képviselő-testiilet
az e]őte{esáést
fogadjael'
A képviselő-testiilelajavaslatlai egyha,rrgúlag
egyetétett,ésmeghoáa következő hat!áÍozatát:
Csáu; községÖnkormátryzala
Képvise|ó-t€ s tületéDek
182120136]'28.) 9zámí határoz^ta
cs.iny Község onkorrnrínyza1rínak Képviselő-testiiletemeglfugyalta a,,csányi
NapköZiotthonos Tvoda A1apítóokirat módosítása',
címiielőteriesztést,
ésaz alábbi döntést
hoá'al

Csány Község ontományzatának Képüselő.testiilete a csányi Napköziotthonos óvoda
Alapító okirat]ítaz alábbiak szerint módosítia:
,7
. Az 1ntézmény
áItaIellátott t€vékenység:
besorolása20 10. j anurír1-től érr'ényes
szakfeladatlend szerint:

ellátás
851011ivodai nevelés,
A) Alaptevékenységek:
Szakfeladalok:
851000ovodai nevelésintéznényeinek'plogra$jaimk komplex t]ímogatás
gyermekóvodai nevelése,
85l012 Sajátosnevelésiigényú
ellát|ísa*
ellátás
851013NeÍrzetiésetnikaikisebbségi
óvodai nevelés,
)olY I z uvooal mrezTlenj.l elKez{eres

562913 Iskolaiétkeztetés
562917Munkahelyiétkeztetés
889921szociálísétkeáetés

* Enyhe éÍelmi fogyatékos,testi fogyatékos,hallássértil! testi ézékszervi fogyatékos,
viselkedésélekolgadkus okolca üsszavezethető ésvissza nem vezethető tartós és súyos
miatt sajátos nevelésiigényúgyemekek, valamint a megismerő funtciók
rendellenessége
miatt sajátosnevelési
orgarrikusokokn vissza nem vezethető,taltós éssűyos lendellenessége
igén}úgyermekek.

Az Alapító okiÍat vá1toással nem érintettIészeiváltozatlan forrnábanhatálybanmaÍadnak'
AváItozásbatá|yba Iépésnek
időpontja:2014.januál 1.
A Képviselő-testtiletfelkéda jegyző! hogy a módosításta Magya! Á aÍltincstfuhoz nÉjtsa
be.
Haláidő: 8 naponbelül
Felelős;jegyző
5. napirendipont:
MedYe István polgármester:
Felkéli Laczikné dr. Barati Katalin helyettesjegyzőt, hogy ismeÍtesseaz előterjesáésben
foglaltakat.
jeg}ző:
Lacziknédr. Barati KataliD be|yettes
ÖnkormIínyzatunkaz idei évben is príyázott tiízifa juttatáslíraa rászorultak részére.A
páIyélzAtotelblnátták' Csány község 460.248.- Fr támoga1ásban részesül. A helyi
önkoÍnínyzatok szociális célútt-z,ifavásaí'áshozkapcsolódó kiegésátő támogata$ól szóló

57/2a13.6.'4') BM rendelet3. $ (1) bekezdése
kimondja,hogy a támogatásban
részesülő
önkormányzatok Iendeletbenkell meghatározzríka tűzifa szétosáásának módját. A BM
rendeletszelinl 2014' február15.napjáigke1la fát szétosztani'
és2014.március31' napjáig
elszámolnivele' A tavalyi évhezképestváltozás.hogy az e\őn'a é\yezőkére]mezők
közé
bekerültekazoka családokis, akik halmozottan
hátnínyos
helyzetúgyemeketnevelnek.
Medve István polgármesterI
Javasolja.hogy az előterjesztést
a képviselő-testiilet
fogadjael'
Á képviselő-testiilet
5 igen szavazattal
elfogadtaa javaslatotésm eghohaa I7l2013(xI'28.)
számúrendeletétA szociális alapútűzifajuttatásról' amelyjelen jegyzőkön}-vmellékletét
képezi'
6. napireDdipont
}IedYeIstván polgármester:
FelkériLacziknédr BaÍatiKata1inhelyettesjegyzőt, hogy ismeÍesseaz előterjesztésben
lbglaltakat.
Lacziknédr' Barati KataIinhetyetles
jegyzó:
.{ Magyalországhelyi önkormfuyzatairólszóló 2011' éviCLXXXX. töruény(Mötv) 13.
s
(1) bekezdés
3. pontja,valan1intaz 51. s (5) bekezdése
kimondja,hogy az önkormányzata
köáedletek elnevezésének
rendjétlendeletbenállapítjameg.A Mötv' 143. $ (3) bekezdése
t.elhatalmazástad a helyi öntormrányzatoknak a házszám'megálIapíláslende]etbentöIténő
szabályozásríra.
Arendelet megalkotásátkövetően meg kell vizsgállunt, hogy melyek azok az
urcanevek,amelyeka Magyar TudományosAtadémiaajánlása,vala''ninta Möw. 14.$ (2)
bekezdésealapján mit nem ltas2náhatóak. Ilyenek áItallkar. az egyes öd<én1rrralmi
.endszelekkelősszeffiggő személ},Írevek
és fogalmak' Az utcanevekmegváltoáatásáÉ
javasiatot
üán}'uló
a későbbiekben
te{esztjiika Képviselő-testtiiet
elé'
1ÍedveIstván polgármest€ r :
'Íavasolja,
hogyaz e1őteÍjesáést
a képviselő-testiilet
fogadjael.
{ képviselő-testület
5 igen szavazattalelfogadtaajavaslatotésmeghoztaa 18/2013(xI.28.)
számú rendeletétA közterületek elnevezésérőlés a házszámozásról, aÍnelyjelen
i eg'vzőkön}Ymel1ékletét
képezi'
-.

napirendipont:Egyebek
}Íedv€ IstYánpolgármester:
l béIleményeinkről
kell szót ejtenünk|egyrészrőla fo&ászüzlet bérlője'orosz Zsuzsanna
'eleae, hogy je]entősbelső áta1akításokat
kellett végehajtaniaaz üzletbenésszeretné,
ha
'.lakhatnáezeketa köitségeket97.739Ft éitékben.
Ugya'reza kérése
szabó PéteÍnek,
a stand
GuardHungaryKft' képviselőjének,
aki a hÍom bódétbérlia gyógyszeltarmellett,ő 70.843

Ft éftékben
lakná le az átalakításköltségeit.Javaslom.engedjükmeg nekik, hogy le1akjrika
költségeket,
A képviselő-testületa j avaslattalegyhangúlagegyetá1ett,ésmeghoáa következő hatfuozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
183/2013(XI.28.) szá ÍLíha|áfozata
csány Kózség onkomlínyzatlánakképviselő-testületeúgyhatároz' hogy engedélyeziorosz
Zsuzsannrinak,hogy a fodrászüzlet átaiakításánakköltségeit 97.739Ft étékben]elakja.
Csány községtnkornádyzata Képviselő.testületének
184|2013 (XI.28.) számúhatározata
A képviselő-testület
engedélyezi
Szabó Pétemek,
a StandGuardHungaryKft' képviselőjének,
hogy az Alany Jlínosútontaláható I,, II.,i11.III.számúpavilonokfel.ijításiköltségeit70'843
Ft éItékben
lelakja'
MedYe Isfván polgármester:
Szabó PéteI,a stand Guald Hungary KÍ. képviselőjekéd továbbá hogy amíga III. számú
pavilont nem használjrík,csöktentsük annakbéIletidíját'
A képviselő-testiilet
a javas]atrész]eteit
vitatjameg.
Medve István polgármester:
Javasolj4hogy a képviselő{estüIet
3 hónaplaa feléIecsökkentsea pavilonbérletidíját.
A képviselő-testtileta javaslattal 4 igeq 1 nem szavazat meliett egyetéfiettés meghozta
következő határozatát:
Csány községÖnkorrnányzataKépYiselő-testületének
185/2013(XI.28.)számúhatározata
Csány Község ÓnJ<ormrínyzatrínak
képviselő{estületetigy határoz' hogy szabó Péterbérlő
kéIe]rnének
helÍ ad és az Arany Jrínosutcában találhaló II]' szfunúpavilon bérletidíját 3
hónapra(2013december,
2014janurár,
februfu)10.000Ft-Iól 5000F1.racsökkenu'
Medve István polgármester:
Bordás BalrízsésCsubtikMónika szeletnébérbevenrria volt húsboltépületét,
zöldségest
szeretnenyitni benne'Régen25.000Ft volt a béIletidíi.
Dr. Ködmiin Levente Gergely képviselő:
'{á előIe tisztáznunkkell, akamak.gfelúiítani'

Gál Tibornéképviselő:
\4egkell szabnunk,mekkoraösszegbenújíthatnak
fel' mertha magasösszegetá]doznakIá és
le aka{ák lakni, semmi bevé1eli]nk
nem szám1azikbelőIe.
M€ d Ye István polgármesteri
Erre mégvisszatérÍbk
egy későbbiülésen.Egyelőre aá javaslom,adjú berbeaz épilletel
2j'000 Ft-é11'
A képviselő-testiileta javaslattal 3 igen, 1 nem és 1 taltózkodrás mellett egyetefiett
és
meghoáa következő batiirozatát;
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
186D0I3 (xI.28,) számúhatározata
Csány Község tntormányzatának Képviselő-testii]eteúgy hatfuoz, hogy az onkormányzat
tulajdo iban 1évő'természetben
a 30]5 csány, cyting!ósi ttt sÉ. sZ| alitt lévő épületet
Csubák Mónika (.sz'.Pi.szLó' 1978.03.16.a.n': Pinter llóna) egyéniválalkozó (sz.h.:
3015
csany, Gyöngyösi út14.)IészéIe
25 eFt havidíjellenében
bérb-e
adja.Felhátahazza Medve
Istvrinpolglínnesterta bér]etiszerződésalrírásríra.
M€ d Ye István poIgármester:
A kiivetkező. napirendi pont a vámosgyörk ésTéiségeKommunális szenn].víz-üzeme]tető
Köitségvetésiszelv megsziintetése:
négytelepülésr.in ebbena trircuiastá, VámosgyöIk.
Atkár, Adács ésCsriny.Jogszabályi változás miatt eá a szervezetet."g t"ti ''ti''t"t'i.
Ismertetiaz előterjesztést'
Kéria testiiletet,
hogy az előterjesztést
fogadjael.
A képviselő{estület
3 igen' 2 nem szavazatellenébena javaslatotelfogadtaes meghozta
következő hatfuozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testü|etének
187D013 (xI.28,) számúhatározata
Kd-zs'eg
ú$ baláro7.|.ogya
S:{iny
9n!:rmán)l"rának Képviselö-tesrüleie
lamosg}örk
es TérségeKommrurá]isszennyvíz-üzemeltető
Költségvetésiszerv, mint
köI1ségvetési
szervet2013. december3i-i nappal,általánosjogutódlá.ssal,a megsziintetó
okiratbanfoglaltfeltételek
mellettmegsziinteti.
Hatríridő:azonul ésfolyamatos
var,ng:cy9rkKözség po1gármestere
felelős a megsziintetőokirat kincstarIészéIe
|:1:1d"s:'
ToÍenooen)'rrJtasaert
Medye Isfuán polgármesteri
Ie]kérilaczikné dI' Balati Katatin helyettesjegyzőt, ismertessea vagyongazdálkodási
Te1rr'
részleteit.
Lacziknédr. Barati KataIinbe|)€ t tes jegyzó:

A nemzeti vagyoniól szóló törvénv kötelezi az öntormányzatokat
alÍa,hogy közép.és
hossátávon vagyongazdálkodlási
terl€ t készítsenek.
Ismertetiaz előterjesáés
részleteit'
Medye István polgármester:
Kéli a képvise1ő-testületet,
fogadjae]a Vagyorrgazdálkodási
Tervet'
A képviselő-testületa javaslattaleg}hangúlagegyetértett,
ésmeghoztakövetkező

hatiirozatát:

Csány községÖnkormányzataKépviseló-testületének
188i2013oQ.28.)számúhatározata

csány

Község

tnkományzatfuak

VagyongazdálkodásiTervetelfogadja.

Képviselő-testülete úgy hat!áÍoz. hogy

a

Medve István polgármest€ r :
20]3 július 1{ől kötetező Helyi Esélyegyen1őségi
Programmal rendelkeznieminden
önl<olmlinyzatnak. A 2011-es prograrnunk máIa gla}.ult.
ezért a Tün Istvful szakképző
Intézetenkelesáiil Magyarné Tóth Mfuta készítette
el az új Helyi Esetyegyentoségi
Progiamot. A ploglamuntat az Ifutézetmat elfogadta,
ezértjavastoln' ^i i, fogadjú el a
progran1ol.
A képviselő-testület
ajavaslattalegyhangúlag
egyetátett,ésmeghoáakövetkező hatfuozatát:
Csány községOukormányzataKépviseló-testületének
i89/2013(XI'28.)számúhatározata
Csány Község tnkormányzatának Képviselő.testülete
úgy dönt, hogy a Helyi
Esélyegvenlóségi
Programotelfogadja.
M€ d ye István polgármester:
Felké Laczikné d]' Barati Katalin helyettes jegyzőt,
ismeÍtesseA magrínszemélyek
\ommrrná]is
adój{ó| szó|ó |2,2003.|xl'il ) onl'o',n.iny..i,"ná.l"t
módosításrirólszóló
eroTenesztest.
Lacziknédr. Barati Katalin helyettesjes/ző:
Ismertetiaz előtedesáésbenfoglaltakat
}I€ d ve István polgármester:
Kéria képviselő-testiiletet,
az előteiesáéstfogadjael.
'{ képvise]ő-testiilet
5 igen szavazattaleifogadtaa javas1atot
ésmeghoáa a 19/2013(xI.28.)
számú reldeletét A magánszemélyekkommunális
adójáróI szóló 12D003. (XI.21.)
önkormányzati rendeletmódosításárót,amelyjelenjegyzőkon1v
mellékletJt
képezi'
}IedYeIstván polgármester:

!.lik Zoltán felaiánlottaaz 14.]3.ashrsz-úfijldtgrületetmegvételle.
Javaslom'vegyiik meg
:oleeá a tefiiletet.
{ képviselő.testületa j avaslattaiegyhangűagegyetértett
ésmegl1oztakö\etkező

halfuozatát.,

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testül€ t ének
190D0 73 (.XI'28.)számúhatározata
csány Község onkoÍnányzatánakKépviselő-testillete
úgy dönt, hogy a Petik Zoitán
tulajdonát képező, 1473 he\1"rajziszámútelekingatlantso ert-ért
meg k-ivánjavásrírolniés
\állalja az adásvétel
költségeit'
FelhatalmazzaMedve Istvánpo]gfumesteÍiaz adásvételiszeződés
aláíIására.
vedYe Istyán polgármesteri
Közlekedési táblríkkihelyezésével
kapcsolalbankerestekmeg többen, a Monostoli úton
kellene sebességkorlátozótáblékatelhelyezniink, mive] a kamionok
íí gyorsan memek a
rossz útonésa házak falai beleremegnek.Javaslom' helyezzÍint
el a Monostori uton 40 km-es
sebességkollátozó
táblákat.
A képüselő-testületajavaslattal egyhangulagegyetá1ettésmegho
zlaköyetkezö hatáÍozatáI|
Csány községtnkormányzata KépYiseló-testütetén€ k
I91l20I3 (XI.28.) rzámí batáÍozata
Csány Község túormányzatának Képviselő-testliiete úgy
dönt' hogy 40 km.es
sebességkorlátozó
táblákat kívrinethelyeznla csányiMonostoriúton'
Medve István polgármesteri
A Ríkóczi útnaka Gyöngyösi úttól a temető felé eső szakaszrin
a mezőgazdasági gépeka
fij]dút.ó]visszatérveaz útrahordjráka salat, továbbá letépik
az ott húzó'dóvezetékeket.A
lakók kéréseaz, hogy tiltsuk ki a mezőgazr1aságigépeketa Rákóczi
útlól. A iavaslatom az,
hogy ezenful a Nefelejcs utcát nevezziik ki mezőgazdasági
útnak' ahol ezet a gépek
közlekedhetnek.
AképYiselő-testiilet
a javaslatrészleteit
vitatjameg'
Medy€ István polgármester:
Javasolja,hogya képviselő-testiilet
az ügyernapoljae1a következő testületiülésig.
Aképviselő-testület
ajavas]attalegyhangúlag
egyetéItett
ésmeghoáakövetkező hatáÍozatát:
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c sánv községÓnkormányzata KépYiselő-testületének
192/2013 (Xl.28.) számírhatározlta
.-:ány Község tnlonnányzatlánakKépviselő-testülete
úgy dönt' hogy a ,,Mezőgazdasági
.:.ek kitiltása a Rákóczi úfuól''napirendipont megtáIgyalását
a következő testiiletiülésle
.:rasztja.
\ÍedveIstván polgármester:
: .og)'ott a kavicsunk, ezértújabb48 tonnára van szükségii:i<,hogy folÍathassuk
az utak
..:. úzását.Javaslom,vásároljunt48 tonnakavicsotutakkátIizása céljából.
:. (épvise]ő.testületa javaslatlal egyhangűagegyetértett
ésmeghoztaköyetkező hattÍozatát:
Csán-vközségÖnkormányzataKépviseló-testületén€ k
l93/2013Qtr.28.)számúhatározata
:sán}' Község túorrnányzatrának Képviselő-testiileteúgy dönt, hogy az utak kátylizásához
.zltséges 48 torrnakavics vásrárlására200.000Ft-ot ktiiönít el az á.ltallííosta1ta]ék
terhére.
}IedYeIstván polgármest€ r :
iérelem érkezettbe hozzáttt1,
hogy a hangosbemondót
ptiÍpolitikaicélokrahaszná]hassrák.
\érema Képviselő.testület
véleményét
az üggyelkapcsolatban.
Gál Tibornéképviselő:
\em taltomjó ötletnek,melt a lakosságbólsokakatméga keíyelesautó hangielzése
is in.itá.
.: napi szinten pfutpolitikai felhívásokkal jrámá a hangosbemondó autó
a falut,
.]égedetlenséget
szülne.
'\ képviselő.testiilettagjai egyetátenek az indoklással.
}ÍedveIstván polgármesÚerl
. a\aso1ja,hogy a képviselő-testiiletne adjabérbea hangosbemondótpártpolitikai célol(a.
{ képviselő-testilletajavaslattal egyhangrúag
egyetétettésmeghoáa következö hati1rozatát:
c!áo) községoDkormáu)zalaKépvisetó-testÜ|etéDek
191/2013C{I.28,) száEú határozata
csány Község onkományzatának Képviselő-testlileteúgy dönt, hogy az onkormályzat
l:lajdonátképezőhangosbemondót
prirtpo]itikai
célokanemadjabérbe.
}ÍedyeIstván polgármester:
\live1 több kéídés'
hozzászóliisnemhangzottel, az tllést15:51-kollezárta.
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