JEGYZÓKoNyv
csÁNrrrÖzsÉcÖlxonvÁNyzan rÉpvIsBrorBsrÜrBrÉNBr
2012.november14-énmegtartott
rendkívüliüléséről

Ezen jegyzőkönyv az alábbi rendeletleWetéshatározatokattarta|mzzza:
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Rendelet:
|3/20|2.(Xl,15) A 7 12005'(iI.29.) önkormányzatirendeletmódosításáról
sző\ő 6/2009' (Vi.23.)önkormanyzatirendelethatályonkívülhelyezése
14/2012
c<I.15)A
7/2005.(III.29')
önkományzati rendeletmódosítása
Hatírozat,l
173/20|2.(XI'14.)számúhatározataA jegyzőkön1whitelesítőinek
megválasztása
174/z0t2' (XI.14.)számúhatározataA testületiülésnapirendipontjainak
elfogadása.
17s/20t2.(XI.14') számúhatározata A l1l20o5. QIl.29.)önkormányzati
hatarozatotmódosításárő|szóIő 38lz009. (vI'23.) önkormányzati hatérozat.
hatályonkívülhelyezése
176120|2,(XI.14.) számú határozata a Csány külterület018/l és0l8/2
htsz-tl vizgazd'áIkodási terület (ár.vízcsúcscsökkentő tároző) szakszertl
üzemeltetéseésfenrrtafiásaérdekében
a Gyöngytó Kft töIekvéséta teflilet
állam általi kisajátításríra
éstovábbüzemeltetésére
támogatja.
177/20lz' (XI'l4.) számúbatározata Nyilatkozata Tuzson János Patika
felújításával
kapcsolatban
|78lz012. (XI.14.) szánrúhatározata Építési
tilalom feloldásaa Csány,
Gytlngyösi út14' szám alatti lakóhaz bővítésevonatkozásában.
|79/20|2' (XI.14.) számú hatírozat^ A Csrányért,a FaluköZösségét
AIapitvtny negbÍzásaa műanyaghulladékgyűjtésiprogramlebonyolítására
|80/20l2. (xI.14.) számú határozata Zöld:riré Konha Beáta
önkormányzati ingatlanlakásbérletiszerződése'
t8|/2072.(XI.14') számúbatározatz Traktormegvásárlásra1 000 000 Ft
biáoSítása
Csány,2012.november14.

c sán, k iJzség ln k o.mónr za|dnak
PoIgóÚneslerélől
3015 csán!,' Kossuth Lajos lj, 2.
E/Íex: 37/357-001.

e-mai I: igazgatas@csalÜpolghi!. t-onl ine'hu

MEGnÍvó
j,' 1990. évi Lxv. tv. 12.$ (2) bekezdéséb€biáosított
jogkörömben a csány községi
n
ontormán1zatiKépviselő-testiilel
rendkíviiliülését

I

2012' november14-én(szerdán)14.00órára
.isszehívom
Áz üléshelye:PolgrínaesteriHivatal Szent László Terem (cslíny' Kossuth út2')
Kérem'hogy az iilésenszíveskedjenpontosanmegjelerrni'

\rp!!c!d:
l. KorÚányhi\ aralit]ájékoaató
Előadó: dr. szentiványi.Csomós Szilviajegyző
2. dr. Ködmö! LeventeCergely kérelme
Előadó: dr. szentiví[yi-csomós s zíIiajegyző
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3. Építési
tilalom feloldása írántikéIelem
Előadó: dI. szentíványi-Csomós
Szilviajegyző
4. EgyiittÍnúködési
megállapodása CsányeÍt.a Faluközösség&t alapitvánnyal
Előadó: Medve Istuínpolgármestel

Csány' 2012.november13.
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JELENLÉrI
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a 20I2.lI.14-én I4.00órai
g.,rtot1
k ez.1etteI me
ó nkom ón'zat i képviseIő1 estiil et ii IéslőI

JeIe va nak: .....'..Íő
Tó,oI,ndrudt:........Íő
Megjelent : ,..'... oÁ
Tanó csk ovÍsi j ogg al megjek,,t :

JEGYZiKTNYV
Csány község ÖnkormányzataKépviselő.testületének
2012. november 14-én.14.00 órai
tesfllleti
üléséről.
4taÍtott
r-e|c

Medve István polgáÍmestel,Józsa Zsolt József alpolg.ímester,Medve Eva, Gríl Tibomé'
I,eventeGeryely, szabó Malgit, Juh.íszDávid képviselők.(7 fő)
i joggal megielent:DI. SzentiványicsomósSzilviajegyző
Bangó Lászlóné CsRNÖ elrröke
: Simonyi Arett

|J* Istsárr polgármester:
ülésétme€nyitott4
lffgdó-testiilet

kószöntötte

mivel 7 képviselőjelen
van.

a megjelenteket. Megállapította, hogy a testiileti iilés

togl a megjelentképviselőkjeg}zőlónyv hitelesítőknekválassz.íkmeg dr' Ködmön Levente
E ésJuh,ászDávid képviselőket'
l+íise|Gtesmlet ajavaslattal egyhangulagegyetéltett,ésmeghoztaa következő haláxozatát|
tiÁég onkormányzata Képviselő.t€stiiletének
íK.14.) számúhatározata
Község o[kományzatának Képviselő-testnleb a 20l2'1I '74-énmegtaftott iilésáől késztilt
hitelesítőjének
megváasáotta dI. KtjdmöI1 Levente Gelgely ésJúász Dávid képviselőket'
IstYáÍpolgármester:
|a.hogy a meghívóbankiküldött napirendipontokmegt.iryyalásátfogadják el.
lÉFjsel&tes|rilet ajavaslattal egyhangulagegyetéfiett.ésmeghoáa a következő hatfuozatát:
EözségÖnkormányzataKépviselő-töstiiletének
0fl.14.) számúhatározata
csils Község onton ínyzatánakKépviselő-testiilete2012' november 14-i testiileti ü1é5ének
napilendjét
e lortr*eák szerilt állapítonameg:

| - Kormiínyhivatalitörvényességifelhívás
Elóadó: dr' SzentivrányiCsomós Szilvia jegyző
:

dr. Ködmőn Levente Gergely kéIelme
Előadó: dr. Szentiványi-Csomós
Szilviajegyző

tilalom feloldása iránti kéIelem
3. Építési
Elóadó: dr. Szentiványi-Csomós
Szilviajegyző
Elyüfuntiködésimegá||apodás
a csányéd.a FaluköZössegelÍaIapínfunyal
Előadó: Medve Istvánpolgámester

t-E
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törvényességifelhívás

gi{somós Szilvia jegyző:
.t:.gje]enteket, bogy a Komlányhivatallör',ényességi
felhívástintézettfelénkCsrirrv
mr}zatrínak telepiilésrendezési
tervétmódosító 38/2009.(V].23') sz' önk' képr'iselriE.,-' ésa 6/2009.(vI.23.) önl(oÍmányzatirendeletmiatt,mely a helyi építési
sz;bályzat
Í sz'il. Á telepü]é$endezési
eszközöket november26-ig ke1l hatáyon kíviil helyezni.Az
Et!se..!t.Íii1et megbízottegy céget,hogy a területirendezési
eljáIástbonyolítsale, de ez a cég
ir v'i-r; hibákatkövetett el, így a lendeletmódosításavégü]szabál)ta]anul
töIténtmeg' Á
i'=. iö'1ényességi
felügyeletijogkörébeneljárvavizsgáltaeá az eljfuást,ésmegállapította.
.!-.i: Ka hib.íkatvétett.
xa:ft képYjselő:
i-ÉE . \ Íirevonatkozik a hatitozat ésa rcndelet?
l*rán polgármester:

:-.'.i.<.lajdontéppen a víááIozóra vonatkozó anyag. Formai és szakmai hibák is vannak berrne-

ftl - :iJ]ozza

például,hogy a biológiai aktivitás nem csökkeDhet,itt viszont téveseÍszrímoltákki a

ri 1j1iüiséiléket a telületle.

[. i==] hi\atal töNényességifelhívásrinakellent is lehet mondani, ebben az esetben a
:.;:ratal a Kúriánálkezdeményezheti
az intézkedés
megtételét.
Ameinyiben a Képviselő{estiilet
.'-z Étór1ényességi
felhívásban
foglaltaknak'úgya 38l2oo9.(VI.23.)önkormrínyzati
határozatot
r : ]-l.;9.o/T.23.)önl<ormányzatircndeletetkel] hatályon kívül helyezni. A 7/2005'(III.29.)
rendelet' illet\'e az azt köyető módosítások érvénybenmaraának.
[-:}zati
. Tulajdo*éppen
r qral uur^lPysr
egy
EE
rF.i::.:. ésegyhatározatot
visszakell vonni,illetveaz eredetirendeletegy szakaszáttéttriegesziteni
ll.dfe Istr ád po|gármester:
'4 j.::::.!) hivatal fe]hívásáraaz enlített hatiírozatotvissza kell vonnunk, hogy eleget tegyünk a
ft- l..::|. Kéri, hogy a l1l2005. (TII.29')önJ<ormrínyzati
hat'áíozatmódosításárólszóló l8/2oo9
1 :: ' . on]iormányzati
hatfuozathatflyonkívülhelyezését
a képviselő-testtilet
fogadjael.
. . -: .:se]ó-restü]et
ajavaslattalegyhalgú]ág
egyetértett
ésmeghoztakövetkező hatfuozatát:
C <ia] községtnkonnányzata Képviselő.testületének
1-i 1012.(X1.14.)számúhaÚározaÚa
.;.:.] község orll(o1mányzat
képviselő'testülete
úgy dönt' hogy a 11/2005'( I.29.) önkomáoyzati
];:.]Zátot módosításrirólszó]ó 38/2009. (VI.23.) önkormrinyzaúhatáIozatota Heves Megyei
:.: ái} hi1ataltörvényességi
|elhívásában
fogla]taknak
elegettévehatáyon kívülhelyezi.
\|.dle Istrán po|gármesÍcr:
].-''. hog). az előtedesztésben
kikűldött 7/2005'(I .29') önJ<ormrínyzati
rcndeletmódosílás&ól szóló
- -''.9.s I.23')önkonlányzati rende]et
hatályonkívül helyezését
a képviselő-testiilet
fogadjael.
.' i.pl i selő{estület 7 igen szavazattalelfogadta a javaslatot és meghoáa
a 13l20I2. (XI.ts.)
:ikorúányzati rendeletéta 112005.(III'29.)önkormányzati rendclet módosításáró| szó]ró6|200i.
\ I.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőI,
amely ezenjegyzőkönyv mellékletét
}Ied\e István polgárm€ s ter:
1trst hatá]yonkívtil helyezettIende]etegyetlen olyan pontot talta]rnMott,melyet tu]ajdonképpen
nem
:.:: a tefllletrendezési
eljrirás'Ez a pontkiegészílette
aZ eledetiÍendelet16' $-át,ésszövegezéseszelint

::]j.\attaltalmazza:Csány Község Helyi EpítésiszabályzatfuólszóIó ,7/2005.(lll.29.)Iendelet16'
:.::bi (6) bekezdéssel
egészülki: ,,(6)A csányi tó teriiletének
fenrrtartásárólésüzemeltetésé.ől
a
3:]..snakgondoskodnia
kell szakembermegbízásával.''
:':-:l a képviselő-testü]et,
hogy a csány KöZségHell Epítésiszabályzatárólszó1ó7/2005.( ]'29.)
: '::l}zatirendeletet
ugyanezzela kiegészítéssel
módosítsa'
.":..i:e1ő-testii1et7 igen szavazattalelfogadta a javas]atot és meghozta ^ 1l2005.(II'29,\
án1zati rendeletmód osításáÍó|szólő 14|2012.(xI.15.)önkormán}zati rendeletét,
amelyezen
:':.l.in}r' mellékletét
képezi.
e lstr án polgáImester:

Gábor a Gyön$tó Ka üg)a'.ezetőigazgatójaíIt egy ievelet a Belüg}minisztédurinak és a
t3..lesáésiMiniszt&iuÍnak,kérte,hogy a cslínyi1avatsajátítsák
ki' Eh]rezkéItea mi elvi támogató
1!]Zafunkat.Ha a tulajdonviszonyokrendeződnének.
aktor a tó kalbantartásaés fenntaltása is
-:..Í ]el]ne'

' :r:} GyöngÍó Kfi' részére
az elvi tiimogatónyilatkozatkiadásáta képviselő-testület
fogadjael.
.::'.:selő-testii]et
ajavaslattalegyhangúlag
egyetértett
ésmeghoztakövetkező hat.írozatát:
ira1 községonkormányzáta Képviselő-testületének
's :|'l12.(xI.14.)számúhatározata
r:.-:' Község Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Csány külterület o18/1 és 018/2 hsz-ú
::..]jlliodási tediet (án,'ízcsúcs
csökkentő tfuozó) szakszeriíiizeme]tetése
ésfenntartásaérdekében
a
a területáIlamáltali kisajátításfua
tj' : '..1ó Ka töIekvését
éstovábbiizeme]tetéséIe
trimogatja.
:

n.pirendi pont:
&' Ködmön LeventeGergelykérelme

Í.' Xödmiin LeveÚteCerg€ | y kép\iselö:
l :..]Jszertál felújításfua
nyetem egy MvH-s pályázatot'amelyhezsziikségemlenae a képviselő.
:.. ..:Jl egy olyan nyilatkozatra'hogy a gyógyszertárépületehelyi védelemalatt álló épüll;t.így a
:. ' :.:s soránol}.ankivitelezésimódotkelletíválasáanom,amel}nélaje]enlegiépítészeti
mego]dásokat
:.:::: allialmazni.
1Ii1+r
e Ist}án polgármester:
]..:. :.g] dr. Ködmön Levente Gergely részéIe
kiadott korábbi nyilatkozatát.melybenkéúe,hogy
:::.:-]g sze nt a felújílássolá1 az eredetiépítészeti
megoldásoka7kal:I'1azza'
a képviselő-testÍilet
:_l: _-=meg.
....1ise1ó-testii1etajavaslattalegyhangúlagegyetéItettésmeghoztakövetkezőhatarczatát:
.lor községÖnkormán}/ataKépvise|ó-l€ s tÜ|etének
. -- 2D12''(xI.I4.,)számú
határozata
:.:'j KőzségKépviselő-testülete
megelősítiMedve Istvánpolgármester
azonnyilatkozatát,
mely szerint
. ..J}' Gyöngyösi ít 2. szÍlr^alatttalálható Tuzson János Patika felújításáva]
kapcsolatbana helyi
.:::.sége tekiDtettel kéIi az épű]etjellegének és a település arculatiának megfelelő eredeli
helyÍeállítását
: :.' ..kzatfestés
a tervezettműanyagvakolathelyett.
i

napir€ n di pont:
.:]1é5itila]omfeloldásailánti kérelem

: '' \/eDtiváD).i.Csomóq
sziItia j€ g }zö:

'.j ké.elelimel fordult a Képviselő.testületfelé'
logy a csány, Gyöngyösi út14' szím alatti
::1sz ésÍiirdőszobabővítéséIe
adjon engedéiÍ'

AZ elre vonatkozó építési
tilalom fe]oldását

rÍrjgit képviselő|
j . ::rnaképítési
munl(álatok'ott nem kértekengedél}1?
i..1án polgármestor:

.: . = engedél}tkémie,ahol a szerkezet
is változik.
. -' Borda''
részére.
a Csán1. cyönj}ö5i Lll |4' 5/xn alarii ingatlan
.Ba]áz.vonatkozásábanaz
:.rm ]eIoloasalolszó|ó }aLjro,/aIijaua'Iatol
a |.épüseId-leslüIeL
fogadja
el, és oldja fel az
1 =rat a teraszésffirdőszoba építés
vonatkozásában.
,. ,ji.iFlestiilet ajavaslattal egyhangúiag egyetertett és
meghozta következő

hatrrozatat:

J.izségonkormányzata Képviselő.Úestületónek
.i]:. c .1;l.)számúhatározat^
'.: z'.égontormlányzat képvise]ő-testiilete
he]r ad BordásBa]ázsCsan)'Temetóí|I29. száúL
alatti
.-5mének' ésfeloldjaa településle
érvényes
építési
tilal1lata csíiny,Gyöngyösi út 14. szám alatti
- ].ivítésevonalkozásában'
E!pirendi pont:
: -]iittmiiködési megál]apodlás a csányért. a FaluköZösségéIt
alapítvánnyal
;r. Istrán polgármester.i

.

#i,::''*:|fl**"j::*ÍT]*!T',

dr,7 rtrvPulEs vesz
Vesz lesz
résztaa kÓmyező
kömyező telepiilések
telepiilések
közül, többek
közül,
többek

"'epülés
Gytingyöshaiász,;;:'A

.Tl*l.*::'i:*:r].9l19l;..1:::'".:l,zalu,
-- .:':::'^]i.91i:Y]*1,ez
tremkotelező
: '3bonyolítását
-onkormá.yái"il;l.i;ké'i,
adjaát a Csrínyért,
a
Faluközossegetetaplturinyn.í'

;."g..- kooIdinálását

hogy a kep\'iseló-testii]ete

'.....]se]ő-testiiletajavaslattalegyhangÍ
agegyetéfiettésmeghoztakövetkezóiatiározatát:
' .. '.' LözségookorÚáD)zata Képriselo-lestü
|e(ének
-:
:'rÍ:.(xI.14.)száD'í,h^táÍoz^tA
-. Község Képvise]ő-testüiete
a müanraehullcdék
ettij1esi ploglam lebonyolítasávalmegbizzaa
AlapítvánÍ'
Fethatalmazzo

.::T"áJx1*:xffséeét

Mejv"tjn,i'ipoiga.-""t"d
azegyüttműködési

'' .l1 e Ist'án polgármesÚer:
'
:.{ozatjaa jelenlévőket,hogy a Rimán Jánosné
által !l5s7Jadonön|'omány7ali Ial.i:berletijogára
.:.::!,]etintezettZöleiné Kontla Beáta, kéIi, hogy a l
kepvise-ó-Ie5li]IeI
a laka.berIeLi.zerzödé.hez

:;ilI;'i;íi.*ffi

yzaÍaxépviselő-testíiIetének

.],]1KöZség Képviselő-testülete
hozzájárulZöldiné

Konta Beáta önkormányzatiingat]anlakásbéIleti

j :jatalmazza Medve Istviínpolgármestert
a ]akásbéIletiszerződésa]áíráslÍa'

'.Í.d]'eIstr án polgármest€ r i

! ztatjaajelenlévőket,hogy a PannonAqua fizeti az elma*dásait'de ettői Iilggetleniilnehézlesz a
,::duntaplogmm keletei között rendelkezésre
á11kb. 3o0 0o0 Ft, amelyet t.aktor vásárlásla
..:énk foldítani.Ez a péiz azonbanebhez kevés'ígymiadenképpen
el kellene különíteni péná erre a
-: L tlinanéáemegy traktorvásárláskb. 1300000 Ft-ba keú]ne'
Eá
mielőbb meg káll tenrrtink"
'.:"ena 300
000 Ft-ostámogatástis elveszítia láu' A tÉktomaknagyhasznátveméközösségtinkpl.
.lia].ulításko.,katasárófavédelmiesetbenésa te*ezett mezőg'dasági munt<rik
elvégzése
soián is.
' iogy a képviselő-testiilet
halrtorr'iásárláshoz
l 0oo 0o0 Ft elkülönítésére
tettindítváÜ'tfosadjaei.
:.{ise]ő-testii]etajavas]attalegyhangúlagegyetértett
é5meghoztakövetkező hatiirozatát:

1 községonkormányzata Képviselő-testületének
(XI'l4.) számúhatározata
?012.
l
.'-] Község Képviselő-testiilete úgy dönt' hogy az tnkormányzat céljai megvalósításiíhozt.aktor
.= ásárlásra1 000 000 It összegelbiztosítaz általános tartalékterhéIe.
.Iía7mazzaMedve Istviin polgiírmestefi,hogy gépjárművásrírlással
a
kapcsolatosmegállapodásokat
.d\ e István polgármest€ r :
'.'ioáatja a jelenlévőket,hogy a tomatelemtetejeelkésziilt,mind esáétikailag,mind műszakilag
--'.on jó
?.8 millió Ft lett a végszímlaösszege. szigeteléstis cselélteknéhányhelyen.és5 éi
|91.
- .-.nciát vrílaltak rá. A madarakellen kiilön fesúttettekÍé1,
ésalul, is íelül is bezárták a léseket.
,'1 Erzsébetképviselő:
-.
:koáatja a jelen]évőket'
hogy felvettea CSEFE november17.énfaülltetést
szeNez,melyremindenl(it
::.lettel vánrnk' November 18-án pedig megemlékezés
lesz a falu gyásznapjánakévfordulója
-..lmából'
\ÍÉdYe
István polgármester:
:'' el tijbbkérdés.
hozzászólásnemharrgzott
el az tilést15:17-kolbezfuta'

lkcl"- E
Medve Istváu
polgármester

L kl-illew

dr' Köbmín Ler enteG{rgely
jegyzőkiinyv hitelesítő

kmff.
dr. Szen

lYulép'Vl,lot

vl#
É,

JqqászDávid
jegyiókön}.v hitelesítő

