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Készült:Csrínyközség Onkormányzata
Képviselő-lestiiletének
2013' december19-én,14.00
órai kezdette1megtaítottrendestestii]etiiiléséről.
Helyszín:A csányi PolglínnesteHivatal szentLászló terme(Csány.KossuthLajos út2.)
Jel€ n vannaki Medve István polgármeste!,Medve Éva' Gál Tibomé, szabó Majgit
képviselők.(4 fő)
Tanácskozási joggal megielent: Laczikné dr Barati Katalin helyettesjegyző, Bangó
Lászlóné kisebbségiönkorrnrínyzatie1niik
Jegyzőkön}.wezető: Dávid Gábor

J

Józsa Zso|t József alpolgrármestel,
Dr Ködmön Levente Gergely képviselő,JrúászDávid
kópviselőigazoltanvalrraktávol'
Medve István polgármester:
A képviselő-testület
ii1ését
megnftotta'köszöntötte a megjelenteket'
Megállapította'hogy a testületiiiléshatáÍozatképes,
mivel 4 képviselőjelen van.
Javasoija, hogy a meghívóbankikiildött üapilendi pontok megtáIgyalásátfogadják el.

t

A képviselő.testület a javaslattal egyhangulag egyetéltett' és meghozta a következő
hatátozatát:
Csány kiizségtnkormányzata Képviselő-testiil€ t ének
195/2013(XII.19.)számúhaÚározata
csány Község Önkormányzat!ínak
Képviselő-testülete
2013'decembel19-itestü]etiii]ésének
napirendjéta következők szeriít állapítottameg:
1. csány Községi Önkormínyzatnál 2013. Iv' nes/edéyb€ n saját hatáskörben
Yógrehajtandóelőirányzat módosításlól
2. szociális' GyermekjólétiésEgészségiigyi
Társulás Társulási megállapo.lásánakés
a szociális, Gyermekjóléti és EgészségüryiszolgálaÚ Alapító okiratának
módositása

-

A Képviselő-testüIet
2014' óvi munkatene
l . Hatvan és TérségeHulladékgazdáIkodási és Környezetvédelmi Nouprolit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyénekáthelyezése,az
igyaezető yezető tisztségvis€ l ői minősége,a társaság felüsr'€ I őbizottsági tagia'
jegyzetttőkéjénekemelós€ , valamint társasági szerződésén€ k
a módosítása

f.

Hatvan és TérségeHulladékgazdálkodási és KiirÍy€ z etvédelmi Nonprofit
Kö/basznúKft. pályázatiIehetőség

ó.

szociális rendeletmódosítása

7. I{atvanésKörnyéke Településiszilárdhulladék.gazdálkodásFeilesztése
Társulás

Társu|ási Megállapodás módosítása
3 . Egi-ebek

t

1.napirendipont
\IedveIstván polgármester:
:::jtério1tíiuté
GrílErika pénzügl előadót,ismetessea napirendipontbanfoglaltakat.
oláhnéGál Erika pénzügyielőadó:
ji,nelteti a csány Községi Önkornrrinyzatná 2013' IV
negyedévbensajál hatáskörben
jgrehajtandó előilányzat módosításró] szóló
bes,,ámo
ó]. 3ni a jelen jeg)lökön}'v
.l]ék]etét
képezi.

t

\1edveIstván polgármester:
.:\asolJa, hogy a képviselő-testiileta Csríny Községi ontorrrrányzatnal20]3.
iV.
1:g'vedévbensaját ha1'iskörben vég.ehajtandó elő]d]íLnyzat
módosításról szóló tervezetét
rogadjael.
.\ képviselő.testiilet 4 igen szavazattal ÍÍIelhozta
20|2013 (XII.I9.) sz. rendeletét az
önkormányzat 2013' évi költségY€ t ésérőlszóló 1/2013.
0I'28) önkormányzafi rendelet
módosításáIól,aÍnelyjelenjegyzőkön}.vmellék]etét
képezi'
2. napirendipont
\,Íedte
Isnán po|gármester:
Szoci is, Gyermekjó1étiésEgészségügyi
Társulásból Nagyktjkényesönkományzata krvá]t,
emiattmódosítanikel1a tfusulásimegállapodást
ésa tfusulásalapítóokiratátis. Kérem,az
e]őterjesztésben
foglaltakata képviselő-testület
fogadjael.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meg'hoáa a
következő
I atározarát:

ct'.u.ÍközségÖnkormányzataKépviselíi-testiiletének
ltí2013 Q(I.19') sz ámí]határozata
:.-}.Község
tntolmányzata Képviselő-teslületea társult önl(omrányzatokkal
közös
e-eg]-ezéssel2014'ja,nlüíI1. napi hatá]ybalépés
mellettmódosítjaésegysegesszerkezetbe
::1:':lia a Szocirílis'Gyenekjóléti ésEgészségügyi
TíirsulásTfusuúsiMegáltapoaasát'
.:. i+liseló-testiilet a társüási megállapodás módosítlásoktalegységes
szeIkezetbe foglalt
jelen hatfuozat metlékleteszerinti tartalorrrmal
-.'r€éi
etfogaája es felhatalmazza cs.iny
{ ]z.r-=polg|fumesterét
anaakaláírásríra,
.--rüdó:

20l]' november
J0'

i= sjós:

Cslínyközségpolgárme$ere

\Íed.i.eIstYán polgármester:
.saeneti a tírsulás alapítóokirat módosíl.lsrínak
hatrározatijavaslatát.Ké a testületet'hogy a
.aáozati j avaslatotfogadjael.
.i képviselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéÍett,é5
meghoáa a következő
.-::arozaút:
Csány községÖnkormátryzataKépYiselő-Úestiiletének
19712013(XII.19.) sz ámil batározata
CííD}' Község onkormrányzata Képviselő-testiilete a Szociális'
Gyermekjóléti és
EgészségügyiSzolgáat Alapító okiratát 2014. jarruIárt ' napl hatayu
iepes mellett a táÍsult
őEkormlínyzatok*alközös megegyezéssela jelen határczat 1. sz. m;[éklJá
képezőmódosító
cki.atnak megfelelően módosítja.A képviselő.testiiieta módosításokkal
egyiitt jóváhagyja a
j.lel\haÍáÍozat2. sz' melléklelétképezőmódosításokkal
egység"s.'"rk""Jtb" Íbglaltalapító
okiratot.
Hat.íridő:

2013.november30.

Fe]elős;

csánykózségpolgámestele

}íedveIstván polgármest€ r :
A kormányhivataltörvényességifelhívástis tett a 1áIsulásmiiködésével
kapcsolatbal.
Fell'ériLacziknédr Balali KaLa]inhe|)enesjegyzöt a napirendipont
ismenetésere'
Lacziknédr. Barati Katalin hetyettesj€ g yzó:
A kormányfuvatal megáliapította' hogy a táÍsulási nregálapodás
nem megÍélelően
szabá,Iyozzaa tagönko.mányzatok szayazatát.Törölni kell aa
a mondatot. hogy minden
tagöíkományzatot 1 szavazat illet meg. Jeleztéktovábbá, hogy
nem 3, hanem 6 hónappal
előrejelezli kell az esetleges
kiválási szándékot'

!l.dÍe ktYán polgármester:
.€t'Eolja. hogy a haláÍozatijavaslatot a képviselő-testiiletfogadja el'
-{ iq^iselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és
meghoáa a következő

.!Eá.ozAÍát:

CÉ4' község ÖnkormáDyzata KépYiseló-testületének
Í!t2013 (XII'19.) sz áÚ1í hatáfozata
csáí}- Község tlkormányzata Képviselő.testiilete a 1áÍsult önkormányzatokkat közös
g*€yezéssel 2014.janrr.fu1. napi hatrálybalépésme1lettmódosítjaés
egységesszerkez€tbe
&glalja a szociális, GyennekjólétiésEgészségügyiTfusulás Tttsulási megállapodrását.
.{ tepviselő-tes|rilet a tlíisulási megál]apodásmódosításokkal egységesszerkezetbefoglalt
q)regét jelen halározat mellékletesze.inti tartalommal e]fogadja
és felhatalmazza csány
Li^ég Polgfumesterét
annakalrííásríra.
l{*íridő:

2013.december20.

F.lelós:

csiányközségpolgfumestele

-:,napireudi pont
}ledYe IstYán polgármester:
FelkériLacziknédr. BaÍatiKatalin helyettesjegyzőt a napirendipont ismertetésére.
Ilczikné dr. Barati Katali! helyettesj€s/zó|
i$erleti a napirgndbenfoglaltakatésa hozzí 1aÍtozóhatározatijavslatot.
\íedveIstván po|gármest€ r :
Jarasolja' hogy a hatrírozatij avaslatota képviselő-testületfogadja el.
.{ kepviselő-testiilet a javaslattal egyhangrrlag egyet&tett, és meghoáa a következő
.határozatát|.
Csány községÖnkormányzataKépYiselő-testül€ t ének
t99/2013(XJl.l9.,1száDú batározata
Csány Község tnkoÍnán}zatának Képviselő-testiiletemegtáÍgyaltaa
,,A Képviselő-testiilet
20i4' éü munkaterve''
címúelőteÍjesáést,
ésaz alábbidöntésthoáa:
Csány Község Öítominyzatínak Képviselő-test|lletea 2014 evi munkatervetaz év első.
januáÍhónapbantartandóülésénfogadja el'

]D14.jantár 10'
': : : _:J]Zo
. :i:ir€ n di
!.3.

pont:

Isf.i'áIlpolgármesteri

:: :.ndi ponlban Hatvan és T&sége Hulladékgazdá1kodási és Kömyezetvédelmi
: :: ]i Köáasznú Kollátoit FelelősségűTársaság székhelyének
áthelyezése.az iigyvezető
tisztségviselői minősége' a társaság Í.elügyeIőbizottságitagja' jegyzett tőkéjének
: :
.' : ':.-. \ alamínttfusaságiszerződésének
a módosítása1esza fő téma'A társulás megküIdtea
:::: , z:ti i avaslatokat,amelyeketa meg kellene tfugl'alnunk.
-.--..... az e1ső hatrÍozatijavaslatot. Javasolja, hogy a határozatijavaslatota képviseló.
-:r -,: ibgadjael.
..:.!iseló.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéitett,és meghoáa a következo
.j::-.]zetátI

. !.rtrJközségÖnkormányzataKépviselő-testületének
: 'l| :013 (xII.19') számúhatározata
.. } Község onkormányzata Képviselő.testülete,mint a Hatvan és TéIsége
-...:dékgazdá1kodásiés Köm}€ z etvédelmi NonFofit Kőáasznú Korláto]t Felelősségű
:-::ság (cg'száma:10-09.033600,
székhely:3000 Hatvan,Kossuthtér2.) tagjaúgydönt,
. j.' a tarsaság soron következő tagg}'tilésén
támogatja a társaság széL1elyének
szóló javas1atot
:-.:i]ezésérő1
akként,hogy a táraságújszékhelye
3oooHatvan,Taxjánút3'
: .:1 a]á ]egyenáthelyezve,illetőleg a korábbi székiely megsziintetésle
kerü]jöq ezze1
:.-':dejűlega telephelyként
a cógjegyzékbe
bejeg),zett
3000 Hatvan,Tarjániút3' szám alatti
'. :phe]ya társaságiszerződésbőltörlésrekerilljön.
-.át Község ontományzata felhatalmazzaCsány község po1g.ármesterét,
hogy a so.on
.:.j\etkezőiiiésenCsány Község onkormányzatatagotképviselje,
helyetteésnevében
tagsági
jelen képviselő'testületi
]lTkat csány Község Önkormányzata
hatfuozatában
foglaltaknak
:egfelelően gyakorolja'
' . . | ; r d o :A k h ' s o r o nk ö r e t l e z or a g g ) ú l é s e n
:elelős: Csrínyközségpolgármestere
ajegyző ú1ján
]Iedve István polgármester:
Iimeltetia másodikhatfuozatijavaslatot'Javasolja.hogy a hatrározati
javaslatota képviselőiestiiletfogadjael,
A képviselőtestiileta javaslattal egyhangúlageg)'.etértett,
és meghozta a következő
hétafozatát:

Csány községonkormányzata Képvis€ l ő.t€ s Íületének
l01/2013(X1I.19.)számúhatározatá
..áJy Község tntormányzat Képviselő-testülete,mint a Hatvan és Térsége
- :lladékgazdákodásiés KörnyezetvédelmiNonprofit Köáasmú
Korlátolt Felelősségú
. -saság (cg.száma:10-09-033600,
székhely:3000 Hatvan,KossuthtéI2.) 1agjaúgydönt.
r$'a tfusaság soron következő taggÉlésén
támogatjaelfogadja dr' Aladics Lász1ó
.:'']gye1őbizottsági
tag tisztségrőlvaló lemondásátésigennelszavazZsrímbokisandor5126
. -zfényszalu, Petőfi Sríndorutca 9. szám alatti lakos fglügyelőbizottsági taggá törtéíó
-.gválasáására a tfusaságe táIgybantaítandótaggÉlésenapjától2014.május 31. napjág
.-=ó hatiírozottidőta."taata akként,hogy
a felügyelőbizottsági tag tisztségétingyenesen.
: ienszolgáltatás
nélküllátja el'
.sány Község tlrtományzala felhataLmazza
csány község polgármestelét,
hogy a soron
.]3\.etkező
taggyűlésen
Csány Község Önkományzatatagotképviselje,helyetteésnevében
.j.ssági jogokat csány Község
tnkormányzata jelen képviselő.testtileti határczatában
iglaltaknak megfelelőengyakoroija.
:]atriridő:A kít. soron következő taggyűlésen
:ele1ős:Csány községpolgámesteleajegyző útján
}IedYeIstván polgármester:
lsmeÍeti a harmadik hatlírozatijavaslatot.Javasolja,hogy a határozatijavaslatot a képviselőt.stü]etfogadjael'
{ képviselő-testiilet a javaslattal egyhangú]agegyetértett,és meghoáa a következő
.d|án/a|ál:

Csány községonkormányzata Képviselő-testületének
202/2013 (XII.I9.) számí határoz^!^
Csány Község tnkományzat
Képviselő-testiilete. mint a Hatvan és Tércége
Hdladékgazdálkodásiés KömyezetvédelmiNonprofit Köáasznú Kollátolt Felelósségú
Irirsaság(cg.száma:10.09-033600'széktely:3000 Ha|Va..!Kossutht& 2') tagjaúgydönt,
hogy a társaság soÍonkövetkező taggyűlésénígen szayazatáyaltfunogatja,jelen hatáÍozati
javaslat 1'l számúmeliékleteszerinti tartalonmal a Decsi Ferenccel megkötött megbízási
szerződés
közös megegyezéssel
megszüntetésÍe
kelüljön.
csáíy Község onkományzata felhatalÍr'azzaCsány Község polgármestelé! hogy a soron
következő taggÉlésenCsány Község onkományza1a tagot képviselje,helyette ésnevében
tagsági jogokat Csrány Község tnkomrrínyzala jelen képviselő.testületi hatáÍozatábaí
foglaltaknakmegfelelően gyakorolja.
Halfuidö: A Ifi' soronkö\ erkeZötaggFIesen
Felelös: Csa,r1községpo.gárnestere
a jegy7ö úIj.in

':--. i Istián polgármesteri
:-.::::: a negyedikhatározatijavaslatot'Javasolj4hogy a hatlirozatijavaslatota képl'ise]ő=---.: iogadjael.
. '.:].':se1ő-testület
a javas]attal3 igen, 1 nem szavazatellenében
egyeÍéItett'
es meghoáa a
' : -..:zoh"tárou
alál:
--ij:1 községÖnkormányzataKépyiselő-testületének
: l-: :013 (x '19.)számúhatározata
KÖzség onkományzat Képviselő-testii1ete' mint a Hatvan és Térsése
' i.j' . :jékgazdáIkodásiés Kömyezetvédelmi
Nonprofit KiizhasznúKorlátolt Feielossétü
(cg.sziima:
.-.Jsag
10-09-033600,
székhely:3000 Hatvan,Kossuthtér2.) tagjaúgydönt,
.:= a tarsaságsolon következő
taggÉlésén
igen sza\azatáya|támogaÜaDecsi Felenc
jelen
határozati1avaslat2./ szrímúmellék]eteszelinti taItalommallétrejövő
=:'-..zetővel
-.'{aszeződése megkötését.A munl<avállalómlrnkaviszonya hatiírozatlanidőtartanrÍajön
:::' { munkavá]alómunkabére
havi bru1tó5so.ooo'-Ft,azazotsziázötvenezel1.orint'
' i]
Község ontormányzata felhatalmazza Csány Község polgámesterét,hogy a
solon
,.:'..tkezőtaggÉlésen
Csány Község tnkomiínyzatatagotképviseije,
helyette
és
nevében
'-:s.gi jogokat cslíny
Község Önkormányzata je]en képüselő{estii\eti határozalábaÍl
:.;1alratnakmegfelelőengyakorolja'.
:.-::ridó:A ki. <ororLöver|e7ö taeg)
üléser
:. .]ős: csány Községpolgármestere
ajegyző útjrín
\Iedve István polgá.mester:
. 'f]eneúa7 ötödik latárolatijavas]dtor.
Javaso1ja.
hogy a hatifuozati
jaYaslatota i(épvise]ő::sriiletfogadja el.
{ képviselőtestiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett'és meghozta a
köve1kező
LL|áÍozaÍát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
201/2013(XII.I9.)számi\ hatáúozata
csány Község ontormiínyzata Képviselő-testülete'mint a Hatvan és
TéÍsése
Hu]]adékgazdálkodási
ésKömyezetvédelmiNonprofitKözhasznúKor]átoltFelelosse!ú
TáÍsaságbanl00'000.-Ft, azaz EgyszÍaezerfolint névá1ékú
törzsbetéthezigazodó
üzletésszel lendelkező tagia akként dönt,
tiogy fe|hata|mazza csány
Községonkormrínyzata Polgfumesterétarla, hogy a nonprcfit kft. solon következő
tag$1ílésén igennel szavazzon a Hatvan és TéIsége Hulladékgazdálkodási
és
Kömyezetvédelmi Nonprofit Köáasznú Kollátolt FelelősségiíTfusaság jegyzett
tőkéjének
történő felemelésére
az a|ábbiak szerint:
7

iogával nem kíván élÍi.
.\ felemelt üzletrészlevonatkozóan az alábbi tagok kívánnakelsőbbségijogukkal élni
ésa tőkeemelésben
Iésávenni,a többi tag a tőkeemelésben
résávenninemkíviín:
Hatvan Város Önkormányzata _ képviseli:Szabó Zsolt polgfumeslel,székhe]ye:
3000 Hatvan' Kossuth téi 2''; 1.300'000Ft' azaz Egymillió.hiíromszazezer
tódnt
összeg elejéig,
JászfóDyszaru Város tnkormányzatá - képviseli:Győriné Dr' czeglédi MáIta
polgánnestetszékhelye:5126 Jászfényszaru,
Szabadságtér1'.; 1.o00'000.It.azaz
Egyrr1i1lió
folint összeg erejéig,
.;..i
Község ontormrínyzat Képviselő.testiilete,mint a Hatvan és TéIsése
Hulladékgazdálkodási
ésKömyezetvéde]Íni
NonprofitKöáasznú Kolláto]t Felelóssegú
Iársaság tagja szayazatáya].támogatja' hogy a társaság a tőkeemeléssoriin a tag$/űlés
által kiielöit alábbi személ}'ek
jogosrútak
a vagyonihozzájrírulás
szolgáltatásfua
a tagok
jogával nemérintett
elsőbbségi
20o'000'-Fttörzsbetéthez
igazodólészvonatkozásában:
város Önkormányzatát képviseli:víg Zoltrínpolgrírmester,
székhelye:
!9.rinci
3021Lőrinci, Szabadságtér26._ 100.000,-FÍ'azazEeyszázezetforinterejéig
Gyöngyöshalász Községi onkormányzatát . képviseli:Szabó Feíencpolgiirmestel.
székhelye:
3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49' - 100'00o'-Ft.azM Egysz!\zezetfoiin|
e.qéig
Csány Ktjzség Önkonnrínyzata Képviselő-testillete. mint a HatvaÍ} és 'l'éIsége
HuIIadékgazdrilJ<or!ási
es Kömye,,etvédelmt
NonprofirKö7ha5znú
Kor|ároIlteleI<issegli
Társaság tagja a nonprofit kft. taggyű]ésén
igennel szavaz an.a. hogy elbatá!Íozza
a
Hatvan és TéIségeHulladékgazdálkodási és Kömyezetvédel1i NonproÍit Köáasznú
Kollátolt l.elelősségű Társaság. jegyzett t.Kéjének 2.500.000: r]t pénzbeli
hozzáiárulássaltörténő felemelését.
mely készpénz
befizetésével
tijrténik'

üzlet.észiik
mellékszolgátatásla
nemkötelezi.

A tagokat

tőkeemelés következté
T
on
látol
oss
sas zz
Ft. azaz Lluszonketttjmillió-ötsz.ázezel fofint összegűlörzstőkéje 25.000.000.-nt.a7az
TIDs7oÍiitmi||;ó forint összeg |esz.

csány Község tnkonnányzat Képviselő-testiilete, mint a Hatvan és
Térsége
Hul1adékgazdálkodási
ésKömyezetvédelmiNonpÍofitKözhasznúKorlátolt Felelősségú

-saság tagja akl(én1dijnt és igemel szayaz aÍía'hogy hozzájrírul ahhoz' hogy az
.-'":1an város ontormányzata és Jászfényszaru vfuos onkomán}zata készpénz
::]Je]kezésle
bocsátásávalíedezzék
a cégfelemelttözstőkéjé1.
- ..]

Község lnlományzata, mint a Hatvan és TérségeHulladékgazdálkodásiés
iómyezetvédelmi NonploÍil Köáasznú Kollátolt FelelősségííTársaság tagja
.!'ha|a1fiazza csány Község Öntormányzatának polgámestelét a tlfusaságiszeződést
-ódosító okirat a]áírásríra'
valamint a jegyzett tőke emeléskövetkeáébenszükséses
.3gbíróságiváltozásbejegyzési
eijfuásbansziikséges
okila1okatfiúsáÍa'
csány Község tnkormányzata. mint a Hatvan és TérségeHulladékgazdálkodrísiés
KöÍnyezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kollátolt Felelősségú
Ttlmaság(széLáelye:
3000 Hatvan, Kossuth téI 2.) tagja úg] dönt, hogy felbatalnazza Hatvan v.áros
onlományzata Polgfumesterét arra' hogy a nonprofit kft' soron következő
megtartandótagg}úlésén
igenne1szavazzon tfusasági szerződésje1en hatláÍozati
javaslat mellékletében
foglaltak szerinti módosításáraés a t]írsaságiszerződést
jegyzőkön}"vet,
módosító oki|atot' a
valamint a váitozásbejegyzési eljrírríssorrín
szii|segeseg5éboLiratoIalaláírja'

A kt. solon következő taggyűlése
'-'..tráridő:
::'elós : csány Község PolgáÍmeste|e
\Iedve István polgármester:
's:leneti a hatodikhatározatijavaslatot.Javasolja,hogy a hatfuozatijavaslatota képviselő:3jriiletfogadjael.
{ képvise]ő-testület
a javaslattal egyhangúlagegyetéItettj
és meghoáa a következő
-|i,Íozatát|
Csány községÖnkormá yzata KépYiselő.testületén€ k
205/2013(XII.19.)számí határozata
Csláíy Kőzség Önkormányzat Képviselő-testiilete, mint a Hatván és Térsége
Hulladékgazdálkodási
és KömyezetvédelmiNonpro|rt Közhasznú Kollátolt FelelősségÍí
IiáÍsaság(cg.szíma:10.09-033600,
széklrely:3000 Hatvan,Kossutht& 2') tagjaúgydönt,
hogy a táÍsaságsoron következő taggyúlésén
igen szavazatávaltámogatjaHatvan ésTérsége
Hulladékgazdálkoclásiés Kömyezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kollátolt Felelősségú
TiÍsaságtfusaságiszerződésének
módositásátjeLenelöte{esztés3./számú
mellékletété
képező
tiírsasági
szeEődéstegységes
szerkezetbe
foglaltszövege szerint'
Csány Község tnkormányzata, mint a Hatvan és TérségeHülladékgazdálkodási és
KömyezetvédelmiNonprofitKiemelkedőenKöáasznú Kolláto]t Fe1e1ősségú
Trársaság
tagja
felhaÍalmazzaCsány Község Önkormrányzatrínak
po]gáÍmesteIét
követkeáében sziikséges
cégbírósági
vátozásbejegyzési
eljfuásbaasziikséges
okiratokalárására'

:.:ádó: A kff. soronkövetkező taggyúlése
'..':1ós:Csány Község polgármestere
ajegyző Íttjrín
5. Eapirendipont
\IedYeIstván polgármester:
.. '-iaNanésTérsége
HulladékgazdráIkodási
ésKömyezetvédelmiNonpÍofitKözhasznúKf1.
.::zj Csiinyon a hulladékbegyűjtést.
A rezsicsökkentés
mia1tnem tud a ktl. nyereségesen
j3ne]ni' csány vonalkozásábarr
533.690Ft hirin1ukkeletkezett.
Egy páyázat keleteinbelül
::3me ezeketa veszteségeket
kompenzrí]rrí,
de eÍől a pályázatrólmégsemmitllem tudunk.
].1..s!
egy elvi döltéstkellenehoznunk,hogyamennyibenajövőben lehetőség
nllik páyrizrri,
.. <ormi is résztvehessiintbenne.Javaslom,éljiinka lehetőséggel,
hogy ne nekiinkkelljen
:- a hiánÍ kifizetrli.
:. képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetétettj
és meghozta a következő
::...irozaÍát:

Csán1'községÖnkormányzata Képvise|ő-t€ s tüIetének
:D6l2013(xII.19.)számúhaÍározata
.-ií}'Község ontormányzatának Képviselő-testilleteúgyhatáoz. hogy résá kíviánvenni a
'.
]Jékfej]esáésiMiniszté um ,,A szilárdhutladék-gazdlilkodást
végző begyiíjtő cégek
:::.crpenzáására''
páyízaton.
6. trapirendipont:
}ledve István polgármester:
::.\éri Lacziknédr.Balati Kata]inhelyettes
jegyzőt a napircndipontismeltetéséIe'
Lacziknédr. Barati Katalin helyett€ s jegJr'zőt
l szociálisigazgatásÍói
ésa szociáis ellátásokól szóló 1993'éviII].törvénÍJvatam1nt
a
ésa gyámügl igazgatásró]szóló 1997.évixxxl. töNénlt módosító
1ermekek védelméről
:.l13' éviLxxv. törvényrendelkezikaz öúormányzati segélybevezetéséről.
{iogszabályszelint2014'jaíuáÍ1.napjátó]megszuniköná]ó el]átásiformaként
az átmeneti
..gé1l a temetésisegélyésa rendklvüli gyemlekvédelmitlimogatás,ésönkonnányzati
iegél]yé
o1vadössze' Aváltozás miattmódosítanunk
kella szocilílislendeletiinkel.
'\ módosílástkövetően is küIönbséget
tesza rcídeletiintaz egyesellátásokközött aszerint.
:ogy milyencélrakértea kérelmező'de az e]aevezésiik
közös lesz.
3 töívénymódosítás
a képvise1ő-testiilet
hatáskörébe
utaltaa méltányossági
közgyógyellátást
:s. ezéfiarról a hatáskönőI is rendelkezniinkkell. Tekintettelara' h oly ez az ellátás
jzaklatósági igazolás szerint,az abbanszeleplő összegben. a kére1mező
j övedelme alapjrin
:Jható, ezát célszelűlerrnetovábbrais j egyzői hatásköIben laÍtani.
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.'!.d\ e Ist!án polgármester:
. ' .soija,hogya képviselő-testület
a rendelet.módosítást
fosadiael'
]. 'iépviselő.testiilet
4 igen szavazattal
meghozta'
21Do13(x[.19.) sz. rendeletéta szociális
JJátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III'24.)önkormányzati rendeletmódosításáról,
: :1;jelenjegyzőkön1v mellékletét
képezi.
-.

napirendipont
}Iedre Istyán polgármesteri
]' HatvanésKörnyéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazdálkodás
FejlesáéseTársulásbeadott
pályázatot'
::f. I(EoP-os
fu1]eIynekkeletében Hatvá.n hulladéklelakót és komposztálót
:::rene,a tagön](oImányzatok
pedig hulladékgÉjtőedényzetekel
szelezhetnebe' A baj az,
Ecséd
.-rg}
ésKompolt öDkormányzatanem tud Észt venni, mive1már ők is tagjai egy
lársulásnak.
.=oÚ1ó
Ezértezt a kétközségetki kell zámi a pályázatból.
.íeIteti a hanÍozalijavasla1ot'
Kéd a képúselő{estületet,
hogy a j avaslatotfogadjael.
i képviselő-testületa javaslattal egyharrgulagegyetértett
ésmeghoztakövetkező határozatát:
Csáuy községÖnkormányzataKépyiselő-testületének
207l2013(XII.19')számúhatározata
.sfury településképüselő.testülete
jelen hatáÍozatával
akkéntdönt, hogy elfogadjaEcséd
'{özség onl(ormányza1ának és Kompolt Község onkományzatának
az érintett
5nkoÍmlínyzatok
beleegyezésével
való kizárlását2014.janurirl.jei hatrílyala Ha1varrés
íömyéke TelepiilésiSzilrírdhulladék.gazdrílkodás
Fejlesáése Trírsulásból,arurakérdekében,
logy a KEoP 1.1.1.BésKEoP 1.1.1-cpályázatoklebonyolítása
sikelesenmegtöfténiessen.
\IedY€ István polgármest€ r :
Ennek következtébena t.írsulásimegállapodástis módosí1anisziikséges'
javaslatot.Kéd a képviselő.testületet,
]sme/.etia hatfuozati
hogy a j avaslatotfogadjae1,
Csány községÖnkormányzata Képviselő-testületének
208/2013(XII'19.)számúhatározata
csány településképviselő{estiiletejelelt hatfuozatávalatr*éÍtdönt, hogy elfogadja a HatvaI
és Kömyéke Települési Szilárdhulladék-gaz
dálkodás FejlesztéseTfusullás a tfusulás
kőltségvetésének,
beszámolóinakelfogadásaésa KEoP 1'1.1-BésKEoP 1.1'1-C pályrázatok
vonatkozásában
sziikséges
döntéseklekintetében
módosított,
illetve a társulásimegállapodás
ffiggelékeklelkibővített'jelen előterjesztés
mellékletél
képező,módosításotr.kal
egységes
szelkezetbefoglalt|írsulásimegállapodásszövegét.
A módosítotttfusulási megállapodásalríírásá|afelhatd|Ínazza
atelepiiléspolgármestelet.
Határidő:

2013.decernber19.(amegálapodásaláírására)
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a telepü]éspolgám1estere
!' xrpir€ a di pont: Egyebek
rr.É."T
e Isri'ánpolgármester:
: :!::. GezckiLászló ügyérőlkellenebeszélniirrk'
Atadoma szót ajegyzőnőnek.
-,lziloé dr' Barati Katalin helyett€ s jesr'ző:
2013.05.29-én
" .::-.i=1ó-testii1et
úgy döntött, egyedi elbírálásalapjánmentesítiGeczki
-:=: csány, Felszabadulásutca ]5. sziímalatti lakos kérelmezőta hulladékdíj.Íizetési
,.:..:ze:,!sége
a1ó1.A hat.íÍozatot
megküldti]ka HatvanésTérsége
Hulladékgazdákodási
és
. i::, :zen édeimiNonprofitKözhaszrrúKft'-nek.A kft. csak
úgyfogadhadaezt el, hogy ha
': :]jo.mányzat átválalja Geczki Lászlótól a hutladékdrjfizetését.Arról
ke dönteniink'
:':i-, .n á]laljut-ea díjÍizetését'
,;rl Tibornéképviselő:
.--:zii Ltász1ó azért kérte a mentesítést,meí a kukásautó nem ment be az
utcájukba.
:]:.iiem nem igazságos,hogy sokaknakaz nt \régéÍe
kell tivirrnie a szemetet,másoknak
:=-g a hrbaelől elviszik a szemetet.
}ledre István polgármesteri
._:ak idején azon utciík végére,aho1 rrem
tudott a kukásautó behajlad' konténeleket
:.;''ezibk el, hogy oda hordhassákaz utca lakosai a szemetet.olya4ok is
elviszik a szemetet
: tonténerhez,
akik egyébként
soktal messzebblaknak' mint Geczki László. Javaslom,
-:oljuk el ezt a kérdést
a következő testiiieti iilésre. képviselő-testület a javaslattal egyha:rgúlagegyetértett,és meghoáa
a kövelkező
-rjrczaÍá||
Csány községonkormányzata KépYis€ I ő-testiiletének
209/2013(XII.I9') számű h.tároza|a
csány Község tnkormányzatának Képviselő{estiilete úgy dönt, hogy
Geczki László
iulladékdíj-fizetési
kötelezettségeátvállalásánakügyét e]napoljaes alot+'
.]anuar30-i
lestiileti ülésentáÍgyaljaújIa.
}ÍedveIstvánpolgármester:
Következik az átmenetigazdrílkodásrólszó1ó napirendipont.Átadom

a szót ajegyzÓnőnek.

Lacziknédr. Barati Katalin helyettesjegyző|
Az államháztartrísrólszóló törvény szelint amemyiben a képviselő-tesÍiilet
nem fogad el a
költségvetési
évkezdetéigkö]tségvetési
rendeletet,átmenetilazdálkodásról szóló lendeletet
alkothat.Ha ezt semteszimeg,a poigiírmesterjogosult
ana' hogy -addigaz időpontrg'amtga
testfilet a költségvetési.ende1etetel nem fogadja- az öDkomlínyzatot
megillető bevételeket

-

-' illetve a kiadásokat az előző éyhez ménenteljesítse'
A képviselő-testületnek
az
:eladata,hogy felhatalmazzaPolgiínestel UIat az arányos gazdrílkodásra'
Amikor a
-Itbgadjaa költségve1ési
lendeletet,az átmenettgazdálkodásrólegy beszrímolót
kell a
.]éte{esáeni'

i:d! e István polgármester:
: ..:ia. hogy a képviselő-teslület
az átmenetigazdálkodástervezetét
fogadjael.
. ...\ ise]ő.testületa javaslattal egyhaagúlagegyetértett,
és meghoáa a következő
..-::.zAtát|
..{n1. községonkormáayzata Képviselő-testületének
i1ú2013 (XII.19')száÍnÍ!
hatáÍoz^tA
tlkormányzatlinak KépYise]ő{estiileteúgydönt, hogy átneneü glzdákodást
:.' ":'':'
: ]"at a költségvetési
reídeletelfogadáság.Fe]hatalmazza
Medve Istvánpolgánnestertaz
._-1 os gazdálkodásra.
}[edveIstván polgármester:
]' !épviselő{esttiietengedélÍadott ana'
hogy Tassy Mária védőnőnt vámosgyö*ön
:.'\ettesítő muúát végezzen.Vámosgyörk részéIőlfe]nerült az igény,
hogy a védónő
:lábbra is ott helyettesítsen,
ehhezismételten
ketl a testületjóváhagyása.
. .:\aslom,tlímogassukezt a kérclmet.
{ képviselő{estiiiet a javaslattal egyhangúag egyetá1ett, és meghoáa
a következő
ia|arczatát..
Csány községönkormányzata Képviselő-tesiületének
2t1l2013(XJI.I9.)számúhatározata
Csány Község onkományzatának Képviselő-testiilete
'l.assy
úgv dönt, eÍgedélyezi
Mlíria
\ édőnőnek,hogy vlímosgyöIkön 2014'12'3l.ig heti 2 alkalommJ
helyettesítőfeladatot
lássoneI a település
védőnőiszolgálatában.
M€ d ve István polgármester:
Sipos Mónika kéÍelmetnyújtottbe a faluhr1z bérlésével
kapcsolatban,szilveszteli
összejövetelt szeletÍetaÍtarri.
IsmertetiSiposMónika kéIelnét.
A képviselő.testü]et
a béIbeadás
lészleteitvitatjameg'
Medve István polgármester:
Javasolj4hogy a faluházépüle1ét
a képviselő-testtilet
adiabérbe.
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: ]\ iselő.testület a javaslattal egyhangúlagegyetétett,és meghoáa
a következő
zaÍáL:
: ]} községÖnkormányzataKépYise|ő-t€ s tü|etének
; ]013 (xII.19.)számíhatátozata
- '' Község onkorrnrinyzatának Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy
Sipos Mónika
: Ílezőnek a |aluház épületét
sziiveszterizáÍ(köríi rendezvénylebonyolítasacéljából
0 Ft bérletidíjés20.000Ft kaució ellenében
béIbeadja.
1id1eIstván polgármester:
]: : i l.édelemalá kellenevemiink
a TekerőhátnevííÍijldlészt
a patakmeliettisávban'Deák
,.oI he]yi temészetvédő
is szorgalmazzaeá a lépést.
A terüietenvédettnövények is
. :]hatók, mint pé1dáula nőszirom. Tanu1mrinyis késziilmajd, igazolandó
a védelembevétei
: :iségességét.
A testliletnekarró] kellene dónteíie, Iésá akar-e venni ebbena t'olyamatba'1.
: azt javaslom, vegylik helyi védelemalá a teÍüIetet,hogy természeh
éItékeinket
:góriáessi1k.
. képviselő-testiilet
a javaslattal egyhangúlagegyetéItett.
és meghoaa a következő
-:Érozatat:
Csány községÖnkormányzataKépviselő.testületének
: 13/2013(xII.19.)számúhatározata
csány Község orrkormrínyzatIínak
Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy helyi védelemalá
ül'ánja venni a Csriay község belteÍületénlévő Tekerőhát nevű terü]etet
ésIésá vesz a
r'édelembevételi
elirirásban.
}IedveIstván polgármesteri
JászáTokszállás
városmódosítjaa helyi építési
szabáyzatátésa szomszédos
településeknek
is
ke1l
hagynia
ezt
a módosítást.
,jóvá
Javaslom,támogassúőket.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetértett'és meghozta
a következő
hatarczatát:
Csán; községonkormán1zataKéprise|ti-testü|etének
214D073 (xII.19.) számúhatározata
csán) Közseg onkományzatának
Ull(olll]anyzamnaK
Áepvlselo-test'üete úgy dönt, hogy jóvrihagyja
Képviselő{estlllete
Jás7;roks7állas
!fuosHe|1i IpiresiSzabál1zará,rak
módosirásái
Medve Isfván polgármesteri
van mégkérdéselek,
esetleghozzáfiíznivalótok az elhangzottakhoz?
L4

hozzászólásDemhangzottel. az iilést15;25-korlezirt,a'
.. iöbb kérdés.

I(qo't*'\
Medve Isfvá!
polg!ármester

(-/ '

'/

Laczikné dr. Bar*tí Katalitl
he|yettesjegyző

