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130/2012.(vm.r5.) Régióvoda épületíalszigetelés
kivitelezőjének
kiválasztása
|31/20|2.o4II.15.) 2,5 mí||iőFt elkiilőnítése
a régióvoda épületvakolási
munkrá1atainak
befejezéséhez
|32/2012..(\1 .l5.) Hozzá1ániás, hogy a Csanyi Aranykalász
Kft.
nasznalhatJa
a köZseg nevét
133/z0t2.(\TII.I5.)Utcanévtáblríkkihelvezéséről
|?4?0| (\1II.15.)Építési
tilalom feloláásaa Csány,Malom utca 28.szám
'2:
alatti mérlegháZátépítésére
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JEGYzŐKÖNYv
község onkormányzata Képviselö-testiileréiek 20|2, augusztus 15-én, 14.oo óÍai
rendkíviili testtiletiiiléséről.
Medve István polglíÍmestel,Józsa zsolt József alpolgrírmester,
Medve Éva,GrílTibomé'
Szabó Margit, dr. Ködmön Levente GeÍgelyképvlselők.(8 Íó)
joggal megje|erl:dr. s7enti\.inl-csomós s Á|via:egy7ő
I..ráE polgármester:
i.tésé1
megnyitotta,köszöntötte a megjelenÍeket.
Megállapította,hogy a testiileti iilés
mivel 8 képviselőjelen van.
é lÍű9

bogy a meg|elentképviselőkjegyzőkön}.v hitelesítőknekválasszák meg dr. Ködmön Levente
Díüd képviselőket.

!.'Éfbelütestiilet

a javaslattal egyhangúlagegyetértett.

}|..Ít Í5tYáDpo|gármester!
hogy a meghívóbankiküldött napilendi pontok megláigyalását fogadják el.
, ) ^^,^
i=p.iselő-testti1eta javaslattal egyhan$rrlagegyetértett,es
a lulz. áuguszh'rs15-i ÍendkívüIiülés
a
következők
szerht állapítottameg:
i
linfudjét

l' Tájékoztató
a benyujtonpályazatoLrol
Elóadó: FüzéméFekete TÍinde
]

l

Javaslatrégióvoda épületutólagos falszigeteléséhez
kiütelező kivrílasztására
Elóadó: Medve ]stqánpolgáÍmest9r
]

3. Egiebek
rpireaili pont:
i Lijékoáató
István po|gárm€ s teri
.'.''',
hogy két olyan príly.izalotis srKerulTnaEnoon oetul oeadru.amlrol a
ia a megjelenteket,
testÍileti ii]ésen m.ír tájékoztattaa képviselőket. A1adja a szót Füzémé Fekete Tiinde
Li'ré F€ k ete TüDde:
háidó röüdségemian a pál)liatokal gyorsanbe kellen adni' A páyiatj lehetóség
meglltása után
nappal mar
mIír be
De 1s
is zanaiq
zárták' utana
utlínama!
már nem lehetett
leheteti beadni a páIyéLzatokat'
páIyázatokat'Az első' amire
E Éányy napp?u
mk az egészségre
nevelő pályrázatvolt 2013' februrirtól2014' áprilisig kell megvalósítani.
i a programlehetőséget
ésa benyújtottpályázati anyag taÍtalmát.A kolábban készített
besziímoló
E vátoztak a kiínásfeltételei.100 % -osan tÍLfiogaÍoí1páIyázat,25
% előleget lehet igénybevenni a
üsüez A döntésévVégéIe
várhaló.

' .i .jzlésrekiíí pályrízahál28 millió Ft összegre pályááunk' Nehézvolt, mert elsősolban
játékokmaradtak
'::::.=te lehet felhasználnia keletet.Végül az óvodaudvaLésaz udvari
pályáztunk.
:r . :]:]aszobátnem tudtuk miír beler.akni'Kömyezettudatosóvodafejlesztésre
jelentett'
hogy a
: :'::]rrjtott pályázati dohmentáció részleteit.A pályázatnriielőnyt
hatáÍídő
itt
A
beadási
is
kaptulrk'
:.': ::li szervektőltámogatástésegy támogatóinyilatkozatot

rövid volt, annyira, hogy Peshe kellett felvinnem' hogy fel tudiuk adni.
l 00oo-o5fillan(7irozd\ú.
rinc.. ésa pá|ya7al
egvelore
lát el az ontományzatnál.
' :ál)'ázatírómunkáját,valóbanhiánypótlófe]adatot
legyenek?
:. : '.::az óvónőkkel, hogymilyenképzések
FÉketeTündc:

alapján állítottamössze a képzésipalettát.Kérdés|eelmoídja,hogy minde|
- ' -iéréseik
hogy az Egészségház
előre' Táiékoztatjaa testtiletet.
--.:::óséget leellenőriztekésátbeszéltek
munkálataifoIynakjelen1eg'
. =..:lje]enleg,annakaz előkészítő
:- rlpirendi Pont
kivitelező ldválasztásx
l}i oda utólagos falszigeteléséhez

!-[]ü:]
]
i..'

. I!$ án poIgármcster:
kiírtp yázato nyelte llleg.l l:ei óvoda.épii]et
. : 1án'zat a Belügyminisztéum lendeletében
Annyit NoYrutL!
kaptunk'amennyita pályáZatbankértitrh 4' 984. 963 Ftot' A pályázat
::.re
.".e aa pénzt.
Pc[zL. Nu.rr!
-...<or is beküldttikaz árajánlato]<at,
beszéltiik róla. hogy melyik céggellerrne
már a]<kor.
- . . . . e g e z t e t n ia m u n k a t .
3
ismertetia beérkezett
- -.j it i, utaLti&a számlánlga.a munkátmeg lehetkezdeni'Részletesen
csatolva)Az lzocoln Kfl. áÍajánlataa vakolásnrí csak 1 métedgtaúó
-.:: : 1melléldetben
.'..::.rstielent'Akülsővakolástcsakjövőnyáronérdemesnegcsináltatni'addigszellőzikafal'
: ::.. 3 képviselőtest|lletdöntsön a kivitelezőkiválasztásfuó].

ésmeghoztakövetkező határozatát:
" :- ;.. L]test|iletajavaslattalegylrangíag eg)'etéfiett
.- .l:. kizségonkormányzata Képviselő-testületének
.r] : ]:. (\-]ll.15')határozatakivitelezőkiválasztásáról
úgy dönt' hogy a régi óvoda épület utólagos
l:.Zjeg Önkotmályzat képviselő-testü]ete
. -'
áraján]atszerintifeltételekkel'
az ]ZocoM Kft-t \'álasztjald a benyújtott
: : .=::éseiekkivitelezésére
:' ]']:dr'eIstván polgámesteft,hogy a kivitelezővel a szerződéstkösse meg' és ellenőrízzea
.: ]\ \ égehajtását'
. \Íedr'eIstván
haladéktalánul
:--,!:.r]Iargit:
-.--. ] pályázathoz.rragyonjó észrevétel
vo]t' Ritka az olyan pályázat,ahol a költségeketelőre
'.-....:ziazzák.

: javasolja. hogy csány Község ontormítnyzataaz iltalános lÉlrtalék
telhére
FI-ot. hogy a vakolást 2 métel magasságbantudják feltenni éselkészüljön az
k r.égzika vakolat leverését.
A szakembereknedvességmérővel
méftékfel.
l.\emi a vakolatot.
. .ia1.as]attal
egyetéd,6 igen és 1 taftózkodás mellett megl,toztakövetkezci
áíyzata Képviselő-testületén€ k
hatátoz^t^2.5 millió Ft elkülönítéséről
a régi óvoda vakolási munklílatainak
G*'.mán).zat képviselő-testiilete
úgydönt. hogy 2'5 millió Ft összegetkillönít el a 2012'
fo ':3nos taitalékaterhérea régióvoda épületvakolási munl<álatainak
befejezésére'
irmesler:

l4

t ami a rakolássa].hog) száradjona |a|:

polgármester:Az épületbelső részének
nagy Észéthelyrekell állítani mindenképpen,
. .3zéüeáetés'akkol már nem fogjuk tudni megoldani.
L .{z iskola tomatelmérőlle van csírszvaa hu]Jámpala'Beázik a telem. Meg kellene

f.! .:: Ídesze]és]esz.

iE .\ \ ihal bontottameg a tetőt, de íem azon a részénlesz meszelve a tomaterem'

|rr'n polgármester:meg)IóbáluntLEADER pályázatonpénztszelezniIá, amintlehetőség
lesz
r1*rendi pont
f$ cbek
LrdráD polgármester: Nagy LóIánt nyújtott be kérelmet a Képviselő-testülethez'
Kéri a
r-a-:l*at abban, hogy a cégétCsányi Aranykalász Kft. névenjegyeáethessebe, telrát
: Ielepülésnevét'

.l' .Í--.eiiestii]et

6 igen' 1 nem szavazattalmeghoztakövetkez ő hatiL|ozatát:

c*|r" \6xeg tnkormányzata Képviselő-testü|etének
::: :ltla í\l]I.15.) határozat'
. J: irzseg onkomán]'zat képviselő-testületehel),'tad Nagy LóIánt kéIelmének,és enger:lé1yezi
a
használati{t
a kérelmezőáltal alapítaniszándékozott
..r:'. :el1iségnév
cég,a ,.CsányiAranykalászKft'''
utdi e IsÍ\'án polgármester: megkeresteGabanyecz Attila lrelyi vállalkozó, hogy támogatná,
=.-='.iben az önkotmán}zatutcanévtáblákathelyezneei a településen
a keresáeződéseknél.
Javasolja,
olják
meg
az
ajánlatot
:.''
:c
és
bemutatja:
a tábla lehetséges
Íbmáját.osszeszámoltuk.hogy kb 94
:.: : .el]ene,ami kb. 90 eFt 100táblaesetén
AFA-val' Ne](ünk45 eFt.otkellenehozzátennünk'
a felétaz
'.:-: GabonaKft. Ílzetné.
Véleménye
szerintméga hatvanigafikai stúdiótólis lehetnekérnifuajánlatot.

ésmeghoáa következő hatifuozatát:
irratanal egyhangrtlagegyetéItett
KéDviselő.testiiletének
ááTozAta

\/at képvise|ö-teslüIete
ú$ dönl. hog) utcanértáblákalhelyezIi Csan5 közseg

teÍhére
-os költségét
fedezia 2012.évikóltségvetés
általánostaÍtalékának
50 ezel
lia GabanyeczAttila ajránlatáta beruházás50 %-ánaktámogatására.
oolgármestelt,lrogy kéien további árajáílatokata beruházásmegvalósítására'es a
gyártassale a táblákat.
megfe]e]őeÍ

a táblák ésegy utcába
oester:Hogy gondoltátok,
az utcamelyik végéIe
kerülnének
iehetnekitenniatáblát,mefi a hiíz
ki? Sok utcavan szelintem,aholcsaka keríté$e
TJc ?z úttól'

PEármester:

Az utcák l.elesáeződéssel érintettvégéretervezzük kitenni a táblá€t'

.z =la. ésnincsfo|yal;!a. oda nem kerül ráblcsem.

L6-ente: KéÍdezi,hogy nem teNezi _e az Önkormányzataz utcák átnevezését'
E.i

polgármesÚerl Van erre lehetőség'gondolkodottmáI Iajta többszöI. A későbbiekben
:E::zélni'

:nnek azértanyagivonzatais van' a lakosokranézveis, ezértgondolkodnikell róla.
|3ir:

A
köszöni a képviselőkFalunaponvégzettmunkájáts pozitívanétékelia rendezYén}1'

r 1..'Eál is többen jelentek meg.

fiüÜré: a r.endégekis nagyon elégedettekvoltak, nem láttak mégenrryireszínvonalasműsort és
hogy a falubeliekneknem tetszik
..iben jeleáék,hogy tetszettnekik az újság'Tapasztalata,
:4:Jerlenek, semminemjó nekik.
. =;-1: .átéraz utolsó kérelemre,ami GabanyeczAttila kérelme.A régikeverőüzem a tulajdonába
építési
tilalom van érvénybeí'
így az építési
bővíteni'A településeí
5 - eg-viképületetszeretné
bozzájálljon az építkezéshez.
Javasolja,hogy engedélyezzék
:. ':itétel,hogy a képviselő.testiilet
'

":=

._.e1ó-testü1et
ajavasiattal egyhangulagegyetá1ettésmeghoztaköve&ező hatiíozatál:

'.-..l,Ú'.kóxég tnkormányzata Képviselő-testületének
''i{ :')12.(11II.15.)képvise|ő-testü|eti
határozata
'=.

község Ónkományzat kópviselő-testületehel}'t ad

átépítése
és
':.::i a Csány' Malom utca 28. szíímalatti telephelymeglévőmérlegházépületének
.: .:jse\ onatkozásában.
r't€ d le István polgármester:

í:zászólás nemhangzottelaz ülést15.25-kolbezáúa.
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L€ Y edte Gergely
hitelesítő

