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JuhászDávid ésSzabóMargit képviseiőkigMoltanvainak távol.
Medve István po|gármester:
A képviselő-testiiletülésétmegÍyitotta,k.jszöntötte a megjelenteket.Megállapította.hogy a testilieti ülés
mivel 5 képviselőjelenvan.
határozatképes,
viílasszákmeg Józsa Zsolt József és
Javasolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön}Y hitelesítőknek
Gál Tiboméképviselőket.
A képviselő.testületa javaslatta1egyhangúiagegyetétett,ésmeghoáa a következő határoza1át:
Csány kiizségÖnkormányzataKépYiselő-testületé!ek
11/2013(II.13.)számúhatározata
iiléséó1készült
meg1aÍtott
a 2013.02.|3-aÍ|
Csány Község tnkormányzatánakKépviselő-testiilete
Tibomé
képviselőket.
jegyzőkön}.vhitelesitőjének
Zsolt
Józsefés
Gál
megv.iiasztotta
Józsa
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Medve István polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóbaÍ kikiildött napirendi pontok megtfugyalását fogadják eI, azzal a
pályázatott.írgyalják
az e1sőpontban'
fogadjákel. hogy a KEoP nape1emes
módosítással
ésmeghoztaa következő határozatát:
A képüselő-t€stiilet ajavaslattal egyhangúlagegyetéItett,
csány kiizségÖnkormányzataKépviselő-testületónek
12120l3(II.13.)számúhatározata
napirendjét
a
2013.febnrfu13-itestiiletiülésének
Képviselő-testiilete
CsrányKözség oúormlínyzat|ínak
következők szerint iíllapítottameg:
Napirend :
pályázat
1' KEoP napelemes
Előadó: Medve Istvánpolgá.rmester
elfogadásfua
2. Javaslata 2013. éviköltségvetés
Szilvia
Előadó: dr. Szentivrínyi-Csomós
J. CiviI szenezete|beczámolója

E1őadó:A civil szenezetekvezetői
4. Egyebek
1.
napirendipont:
páyáZal
KEoP nape1emes
]Íed\'e]stván polgármester:
piílyázatta]
kapcsolatosan
l napelemes
decembelben
hozlüÍt szríndéknyilatkozatot.
Megjelenta pályiíZat.
ll] cégetkelestemmeg. éskéftemtőlük fuajánlatot.
Ebből kiválasztottamazt a há.rma1,
amelymegfelelő'
\Íi]ldencégaz ánkat akartafelrryomni'de sikerültveltlk allrrdozni.Nettó 15 miilió Ft alattiaZ árajánlat.
ig} nem ke]]közbeszerzést
kiími' A legolcsóbbárajánlatotaz UPSTREAM ENERGY Kft' adta.Ez egy
gyártó cégnapelemeittelepítené,
inaq\aI Íape1em
rengetegre1.erenciával
rendelkezik'A cégaz ajánlala
:Zerinta beruházástnettó 14 799 902Ft-éItvlílla1ja.
GáI Tibornéképviselő:
\Iuszája költségvetés
clfogadásaelőttilyen döntéstlrozni?
JIedYeIstván polgármester:
Igen,melt a pályázatbeadásiha1ríideje
siirgetmi.ket' A pályl2at sziíl]ítói
finanszírozású'
csakaz ölÍésá
kell befizetnünkelőre' ami 2 849 862 Ft. E1aea beruházás.amindenképpen
szükségünkvan' melt a
CoTFIEC szerződésmiatt a konyha flitésszámlájamilliós nagysá$endít,az áramszárr-rlán
kell
megspóIo]nunk
ezeketa kiadásokat.Nagyon gyolsanvisszahozzaaz iíráta mostaniráfoldítás,utánamár
hasznottemel nekünk,mefi mindenkiadás'amit nem kel1megfizelnüntplusz bevételtjelent'
Felolvassa
javaslatot.
talríhatóhatározati
e mellék1etben
Kéri'hogya képviselő-testület
fogadjael nyertespáyázónak aZUPSTREAM ENERGY Kft'
{ képviselő-testiilet
ajavaslattalegyhangúlag
egyetértett
ésmeghoáakövetkező határozatát.
Csány kiizségönkormányzata Képviselő-testiiletének
13/2013(II.13.)számúhatározata
csány Község tnkolmányzatánakKépviselő.testiilete
megállapitja.hogy a KEoP-2o12-4'10.0/A.,Helyi
hó. és villamosenergia-igény
kielégítése
megújulóenergiaforrásokkal'.
címúpályázalhozkapcsolódó
napelemesbeszezésieljárástbonyolítottle, meiynekkeretében
3 db egymástólfliggetlenajánlattevőtől
árajánlatotkéItbe a kivitelezésle.
Csány Község onkományzalánakKépviselő{estülete
megállapítja
továbbá,hogy a beérkezett
ajánlatok
alapjána legalacsonyabb
összegű árajánlatotaz Upstrean EnergetikaiésTnfomatikaiTanácsadóKa.
l118 Budapest'MalételPál utca4' G. (cég.székhe1y)
nyújtotta.
.\ján]atiá.r:l4.799.902Ft + AI'A
Csány Község onkonnányzatánakKépviselő-testiilete
Erre tekíntette]
a fenti aján1attevőt
hirdeti ki
n\eÍesíeka beszelzésieljárástekintetében.
A képviselő{estületfelhata]mazzaa Polgitmestefi a nyeltessel kötendő ',váLlalkozási szerződés''
megkötéséIe.
]íedveIstván polgármesteri
Hatiirozatbakell foglalrri azt a döntésün]<et
is, ho$/ benÉjtjú a piíyázatot cZ o\odaÍa, és a
Polgámesterj hivataha történő napelemesÍendszelkiépítésére'
Felolvassaa mellékletbentalálható
r oláfo/dli ja\ L|.ldloI.

javaslatotfogadjael'
Kéri'hogya képviselő-testület
a p yázatirészvételről
szóló határozati

egyetéItett
ésmeghoáakövetkező hatfuozatát.
A képviselő{esttilet
ajavaslattalegyhangúlag
Csány községönkormányzata Képviselő-testül€ t ének
14l20I3 (II.I3.) számúhatározata A KEoP íapelemespályázaton 1örténőlészvétehől
úgydönt, hogy a KEOP-2O12-4'l0.0/A,.Helyihő'
Képviselő-testiilete
Csány Község tnkormlínyzalának
és villamosenergia-igény kielégítésemegújuló energiafonásokkal,. című pá|yázat| k1i|ásÍa az
céljábóla következő megvalósítási
önkormiinyzatpálylázatotnÉjt be napelemeslendszerckkiépítése
hel}.ekrevonatkozóaa,az alábbi kö]tségekkel:
A pálYázat címe:
Napelemesrendszerkiépítése
csány települósen
Telepítési
hely:
- Csány ovoda.Konyha,3015 Csány"Malom utca 1',791 hrsz.
- CslínyPolgfumesteri
Hivatal(vi11anyóra)'
3015Csány.KossuthL' út2.,3l3/5 hrsz.
Csány KulturháZ(napelem)'3015csány, KossuthL. út1.,2'411hrsz'
kötség + (auditor+ mtiszakiellenőr):18'999.076Ft.
A Projektteljesbruttóköltsége:kivitelezési
Fr'
A Projekthezigényelttiímogatás
összege:16.149.214
A Projekthezbiztosított
teljesönelő összege:2.849.862Ft.
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Támogatottságeseténa pályázathoz szükségesönerőt
biztosítja.
tnkormányzata 2013.éviköltségvetésében

mel}'nek összege 2.849.862 Ft _ az

napirendi pont
2.
elfogadásfua
]avaslata 2013.éviköltségvetés
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dr. szentiványi'csomós szilvia:
Ismeíeti a mellékletbeítaláható előtedesáést.A jogszabályi változások miatt a tavaly elfogadott
koncepció alapján nem lehet elkészítenia költségvetést.Eletbe lépteka feladatfinanszírozásszabályai is,
tenezésnélmlí a
így a korábbi évek nomatíva szelinti bolitása he]yetta 2013-as költségvetési
fedik
le loo%-osan az
melyek
nem
kapcsolódó
támogatásokkal
kell
számolrrunt,
feladatoklroz
öntományzat költsógvetésének kiadási oldalát. A komány döntése értelmébenmegtijfiént az
öntormányzatok adósságállományánakteljes vagy lészlegesátvállalása.Csány ebből a programból
kimaradt.mivel telepü]ésünla takarékosgazdáikodáskövetkeáében nem balmozottfel miiködési
kirdásból il|etvefej]esztésekből
származóadósságot.Az adóssággalnemrendelkezőönkoÍnányzatoknak
jáÍ
jel,onálláspoÍtszerintnem többletfinanszfuozás
elismeléseként
a gondosforráskezelés
Medve Évaképviselő:
Milyen adósságokatvállat át az ál1am1
dr. Szenlirán5i-Csomósszilviá:
A múködésifonáshiányból eledő adósságokat'
Gál TibornéképYis€ l ő:
Azt mondják a lakosok, hogy miértnem vettiink fel hitelt, ésmiértnem csináLtatnúmeg az utakat.
dr' Szentiványi-CsomósSzilvia:
van olyan település,ahol a frissen felvett hiteleketnem fizettékki'
Medve István polgármester:
MiéItvennénkfel hitelt? Nem szabadhitelre berendezkedni'felelős gazdálkodastkell fol1'talnunk.

dr. Szentiványi-CsomósSzilvia:
Csak a kötelező feladatok e]látásla kapunt pénzt.A jrirások kialakításamiatt 2 Íővel csöktent a hivatal
létszáma,de a feladatok arányaiban nem csökkentek' MÍiködési foráshiánÍ nem tervezl,tetiink'A
gyemekétkeáetés
köte]ező önkományzati felada1,a támogatásösszege a 2012-es évhez képest
emelkedett (közel másféiszeres&e),így 102eFt/f(j/óv összeget igényelhetünl<'201,3-tóI az
tjn].onniínyza1ok
nem lészesiilnekaz átengedettSZJA s%'ban' ésaz SZJA adóerő képesség
alapján
felosaotthányadában,
valamintnemkapjukmeg a gépjárműadónak
csak40%-áta korábbi 100% helyett.
I' g}anakJ<or
csökkent pl' a hrázi segítségnyújtásra
biztosítotttámogatásis. PozitíWm azonban a
közmunka ésa START programbanIésztvevőksziímánakemelkedéseidén.Polgfumestel Í1rrengeteget
dolgozik ennek a kialakításán' Ismerteti a további változásokat, a fnanszírozás részletes számait'
Ja1asolja,
hogya tfugyalástnapoljaeI a Képviselő-testiilet
|ebruár27-ére,
hogy a köztes időbenlehetőség
Ieg-ren
továbbijavaslatok
előkészítésére
a stabilköltségvetés
megalkotása
érdekében.
}IedveIstván polgármester:
Kéri'hogy az előte{esáésszerinta 2013'éviöntofu1ányzatiköltségvetés
tárgyalásáta képvise]ő.testiilet
február27-ére
napoljael.
Csány községonkormányzata Képviselő-testületének
15/2013(II.13.)számúhatározata2013.évikö]tségvetési
döntéselhalasáásáró]
csány Község Képviselő-testlllete
úgydönt' hogy a 2013.éviköltségvetés
tlírgyalását
elnapolj4további
javaslatokkidolgozásáraaz előterjesáőnekvisszaadja,ésa tárgyalást2013. febÍuáI27-értszetdál 14
óIátó] tartandólendkiviili ülésénfol}ta1ja.
3. napirendi pont
A civi] szen'ezetbesziímolója
Medve István polgármester:
Felkéd Bitalóczkiné Czudarhglyi Zsuzsannát' a Csányiak csányéItFaluszépítőEgyesület elnökét' hogy
számoljonbe az egyesület2012.évitevékenységéIől.
BitaróczkinéCzudarhelyi Zsuzsanna:
Ismefietiaz előtedesztésben
kikűldött beszámolól'melyjelenjegyzőkönw mellékletét
képezi.
Gál Tibornéképviselő:
Menryi a taglétszám?
Bitaróczkinéczudarhelyi Zsuzsanna:
26 fő, és 2 pfutoló tag. Anyagi íínogalásunknincs, csak az 1000 F|os tagdíjés a jótékonysági
rendezvények
bevételei,amit virágosításra,faü1tetésre
éspl' tavaly a kalácsonyi ünnepkörTe költöttünt.
Medye István polgármester:
Kéd'hogy CsányiakcsányértFaluszépítő
Egyesületbeszámolójáta képviselő-testiilet
fogadja e].
A képviseló{estületajavaslattal egyhangúlagegyetértett
ésmeghoztakövetkező határozatát
Csány községÖnkormányzataKépviselő.ÚestületéIrek
l612013 (II.13') számú határozata csánlak CsányéIt FaluszépítőEgyesület beszámo1ójának
el|opadásáról
CslínyKözség Képviselő-testüle1e
úgydönt, hogy elfogadjaa CsrínyiakCsányértFalBszépítő
Egyesület
2012'évibeszámolóját,ésmegköszöni az Egyesületmunkáját.

Medve István polgármester:
Felkéri Kovácsné Tóth Dórát, a csányéIt' a Faluközösségéfi Alapítvány kuratódumának elnökét, hogy
számoljonbe az alapítvrány
2012.évitevékenységéről.
KovácsnéTóth Dóra:
Ismeltetiaz előterjesáésben
kiküldött beszámolót.melyjelenjegyzőkönyv mellékletét
képezi'Beszámol
2013.
a
februárbanmegtaltottalapítványibál sikerességéről
ésaz elértercdményekől.
Medve Évaképviseló:
MiÍe va]ó a padkahenger?
Medve István polgármesterI
Ezzel lehet tijmöríteni M L]Í]at'
akatyúzáshoztudjul majd hasznríllli.
Medve István polgárm€ s ter:
Kéri,hogy Csányért,
a Faluk.jzösségá1Alapítványbeszímolójáta képviselő-testiilet
fogadjael.
A képviselő-testiiletajavas]attalegyhangúlagegyetértett
ésmeghoztakövetkező hatitozatát
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Csány kiizségÖnkormányzata Képvise|ő-tesÚületének
Í7|2013 QI.I3.) számÍ! hatáfoz^t^ csányé.t, a Falukijzösségért AlapítváÍy beszámolójának
e]Í.ogadásfuól
csány KöZség Képviselő.testiilete
úgydönt, hogy elfogadjaa csányért,a Faluközösségért
Alapítvány
2012.évibeszámolóját,ésmegköszöni az A1apítvány
muntáját.
Medve IstYánpolgármester:
Felkéri dr. Ködmön Levente Gergely't,a csányi sportegyesületelnökét, hogy s',ímoljonbe az egyesillet
2012. évitevékenységéíől.
dr. Ködmön LeYenteGergely képviselő:
]smefietiaz előterjesztésben
kiküldött beszámolót'A támogatásuntszetencsére
éwől évrenő. 2012.
évbenígyjóval magasabbfonássalrcndelkeáünk,az előző évekhezképest.
Cipőket,sportfelszereléseket
tudtunkvenni. Az öntormányzat ingyen a lendelkezésiinklebocsátottaa plílyií' 130 igMolt labdanrgónl
van' ebben a Bozsik proglamban Ésá vevő utínpótlás is benrrvan. Jelenleg Csáíyt község nem előzi
meg az eledménylistiín,csak viÍos. Az U1g-bencsak csáIyi lakosokfociznak.2012.évbensok csrínyi
játékostigazoltunkle'
Medve Évaképviselő:
Mennyi a csánl ésa nem csányi játékosokaránya?
dr. Ködmön LeventeGergely képviselő:
U16-ban90 % csányi,IFI-ben100/.osa csrinyi.míga fe]nónben60%-osa csányiakaIánya'
15:35-kotMedve Évakép,iselő kfient'
Gál Til'ornéképviselő|
Hany vezotőségitag van?
]5:37-kor Medve Éyaképyíselőyisszajöl!.
dr. Kiidmön LeyenteGergely képviselő:

Elnök: dr. Ködmön Levente Gelgely
Elnök helyettes:Júász Dávid
ugyvezelo:bzaooietel
szakosáály vezető: Mága A1fonz
Szakosáály vezető helyettes:Za1atnaiFeÍenc
PénzügyiBizottság ésFelügyelő Bizottság: Mihdy PéteI
Pászto. Jiínos
id. szabó Dénes
FörendeZő:
C.ámpaiLá.Zló
Mindenkiingyenesenvégzitevékenységét'
MedYe István polgármestel:
Kéri'hogy a CsrínyiSpoÍtegyesület
beszámolójáta képviselő-testillet
fogadjael.
A képviselő-testületajavaslattal egyharrgűagegyetéfiettésmeghoztakövetkezó hatlfuozatát
Csány községÖnkormáÍyzataKépYiselő-testületének
(II.13.)számúhatározataA Csányi spoltegyesületbeszámolójánakelfogadásáról
18,/2013
-).

csány Község Képviselő-testiilete
úgy dönt, hogy elfogadja a cs.áÍyi Spofiegyesü]et2012. éi
beszímolóját,ésmegköszöni aZ EgyesületmuÍtáját'
MedYe István polgáImester:
Ielkéri Gál Tibomét'a Csánl Dimye- ésZöldségtemelő védegylete]nökét,hogy szrímoljonbe a
védegylet
2012'évitevékenységéről.
Gál Tibornéképviseló|
lsmertetiaz előtedesztésben
kikülldött beszrámolót.
sajnosa taglétszámunk
csökkenni fog, mefi a tagok
nem 1izetik be a tagdíjat.ésígyaz alapszab.íyszerint kizlírásrakerülnek.
] 5:55.korJózsa ZsoltJózsefképliselőhment'
Gál Tibornéképviselő:
Sokszor gondolkodtam rrrrárazon, hogy befejezziik' de az országban ez az egyetlen ilyen jellegű
védegylet.
Pályázati lehetőségekben
is gondolkodunk,éstöbb céggelis lárgyalok' hogy a védegylet
tagjailegyenekaz első számúbeszállítók.lgy továbbielönyökkel is j áma a tagsaB'
Medve Évaképviselő:
Hajól számoltama civil sze|r'ezetek
tag1étszámát,
akkol ez kb' 216 fő, teháta lakosságmiütegy10 %.a.
Azt gondolom' hogy mindegyik szervezet tevékenysége
nagyon fontos, ésnem szabad megszűnniük,
vigyáznunt keli rájuk, éstovábbn is fenntafiani'
l 5''58-korJózsa Zóol!Jó:ld ki1vise|ö visrzajon'
Medve István polgármester:
Kéri'hogy a Csányi DinnyeésZöldségte.melőVédegyletbeszámolójáta képviselci-testület
fogadjael.
A képviselő-testület
ajavaslattalegyhangulag
egyetá1ettésmeghoáakövetkezó hatáIo7atát
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
19/2013(II.13.)számú határozata A Csányi Dinnye ésZöldségtemlelővédegyletbeszámo1ójának
elfogadásfuól

Csány Község Képviselő-testiilete
úgy dönt. hogy elfogadjaa Csányiak Dinnye- és Zöldségtermelő
védegylet2012.évibeszrimolóját'ésmegköszöni a védegyletmunkáját.
Medve István polgármester:
]6:00-íól]6:05-igszijnetetrendelel'
16:05{őlaz üléstovábbíb]}'tatódik.
4. napirendi pont
Egyebek
MedYe István polgárrnéster:
Tájékoztatjaa testiilettagiait' hogy a Hatvan és Környéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazdálkodás
Ebhez azonban
Fejlesztése
Trísulásba,amelybecsány is belépett,
újabbközségekké k tagfelvételüket'
mivel a korábbitársulásimegállapodásszedntaz évfolyamán
módosítánikell az társrrlásimegállapodást,
belépninem lehet'
5 önkományzat sze.etnecsatlakomi:Palotás'vanyalc, Kisbágyon.BéIésEcséd.Ehhez a csatlakozáshoz
is hozzá kell járulnunk.Tájékoáatomtovábbáa képviselő-testilletet,
hogy a társuláse]nöki posájáról
megyá]asztani.
Továbbá,a tfusulásmódosítanáa
Kátai Istvánlemondott,ésDecsi Ferencetszeletnéok
is Hatvan,Kossuthtér2 hely9ttHatvan,SzepesiBélaút2.-re.Továbbáa képviselő-tesliiletnek
székhelyét
hogy az ülésekenszavazatijoggal iésztvehessen'Ezekől mind kiilön
fe]kell hatalmaznia polgálmestert,
hattuozatotkell hozni.
Medve István polgármester:
Fejlesztése
Társulástársulási
Kéri,hogy a HatvanésKömyéke TelepiilésiSzilárdhulladék-gazdálkodás
társuláshoz
csatlakozniaz
megállapodásának
XII./3 pontjakiegészítését
a következő szövegezéssel:
,.A
a képviselőév folyamán-a társu1ásimegállapodásban
megha1ározottak
szerint.bárrnikorlehetséges''
testületfogadjael'
ésmeghoáa következő határczatát
A képvié]ő.testületajavas]at1alegyhangúlagegyetéríett
Csány községonkormányzata KépYiselő-testületének
2012013(II.13.) számú határozata Hatvaü és Kömyéke Telepillési Szilrídhulladék.gazdálkodás
FejlesáéseTfusuláslrírsulásimegállapodásának
XIl./3 pontja kiegészítéséről
Csány Község tnkolmányzatának Képviseiő-testiilete'mint a HatváÍr és Kömyéke Települési
Szilárdhulladék.gazdálkodás
FejlesáéseTfusulás tagja aktént dönt, hogy a Társulási megállapodás
kedljön az alábbiva1:
xII-/3.pontjakiegészítésre
.,A társuláshoz csatlakozni az év folyamrín- a tfusulási megállapodásban meghatározottakszelint
bámikol lebetséges''.
Csány Község onkormányzatanakKep\ iselö{esttilete. min1 a Hat\'an és Kömyéke Telepüiési
hogy
Szi1árdhulladék-gazdálkodás
FejlesáéseTalsulástagjaakkéntdönt, hogyhozzájfullásátadjaab}roz,
a Társulásimegállapodáson
átvezetésre
keriiljenekajogszabályiváltozások.
mint a Hatvan és Kömyéke Települési
Csány Község onkormányzatánakKépviselő.tes1ülete,
Fejlesztése
Társulás tagja al.kéntdtjít,hogy felhalalmazzaMedve István
Szilrárdhulladék-gazdálkodás
polgármestert
alaa,hogy a TrísülásimegállapodásXII./3.pontjánakfentiekszerintikiegészítésre'
illetve
jogszabályi
a
Társulási
a Tfusulásimegállapodáson
a
viíltozásokátvezetéséIe
igennelsza.üazzon
tanács
ülésén'továbbá felhataÍIl'Bzzaa tfusulási megállapodás változásokkal egybe1bglalthatályos szövegét
tafialmazó ok at aláírásfua'

}Iedvc István polgármesteri
Kéd. hogy a HatvanésKömyéke TelepülésiSzilrírdhulladék-gazdálkodás
FejlesáéseTársulástagjaként
járuljonhozzá,hogyPalotás,vanyalc, Kisbágyon'Bé|ésEcsédcsatlakozhasson
a Táruláshoz.
ajavaslattalegyhangúlag
A képviselő{estiilet
egyetéÍ(ett
ésmeghoztakövetkező hatfuozatát
Csány községÖnkormányzata Képviselő.testüIetének
21'/2013(|I.I3.) számú határozata Palotás,Vanyarc"Kisbágyon,BéI ésEcsédközségck Hatvan és
Kömyéke TelepülésiSZilárdbulladék-gazdá]kodás
FejlesáéseTrísuláshozvaló csatlakozásáról.
Csány KöZség tnkormányzatrinakKépvise]ő-testülete,
mint a Hatvan és Kömyéke Teleptllési
Szilárdhulladék-gazdákodás
FejlesáéseTársulástagiaakkéttdönt, hogyhozzájfuulásátadjaahioz' hogy
Tiirsuláshoz
csatlakozzon
a
Palotiís,Vanyarc.Kisbágyon,BérésEcsédKözség Ónkormányzatok.
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Csány Község onliomáÍyzatának Képviselő-testiilele,mint a Hatvan és Könyéke Települési
Szilrárdhulladék-gazclá1kodás
FejlesáéseTársulástagiael|ogadjaa je1enelő1erjesztés
mellékletét
képező,
egységesszerkezetbefoglalt táIsulásimegállapodásszövegét,azt magáÉnézvete]jes
módosításokka]
egészében
kötelezőüek ismeri el ésÍélhatalmazza
Medve lstviínpo1gánnestefi
a tfusulásimegá1lapodás
a1áírására,valamirrt a fen1i pályázattal kapcsolatos vaiamemyi iigyintézés tekintetében csány
onkormányzataképvisele1éIe.
\Iedve István polgármester:
járuljon hozzri' hogy Medve Istvánpo]gármesteI
Ké , hogy a képviselő{estület
Hatvan ésKöm)'éke
TelepillésiSzilrárdhu]ladék-gazdálkodás
FejlesáéseTáIsulás taggyűiésén
szavazhasson'Kéri, hogy a
képviselő{estületHatvan és Kömyéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazd
kodás FejlesáéseTársulás
üg}Yezetőjének,Kátai Istváfulaka lemondásátfogadja el.
{ képviselő-testiilet
ajavaslattalegyhangúlag
egyetértett
ésmeghoztakövetkező hatitozatát
Csáor községÖnkorÚáo)7aIaKépvise|ö-teslüleléneL
22/2013(|I,13.) számú határozata A Hatvan.és Kömyéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazdálkodás
FejlesáéseTársuiástaggyűlésén
történőszavüati joglól

a

Csány Község Önlormányzatrínak
Képviselő.testtilete,
mint a HatvanésTérsége
Hulladékgazdrílkodási
ésKömyezetvédelmiNonplofit Közhasznú Kollátolt Felelősségú
Tfusaság(székhelye:3000Hatvan.
KossuthtéI2.) tagjaúgydön1' hogy felhatalmazzacsány KöZség onkomlínyzataPolgármestelét
a1aa'
hogya nonprofitkli' soroÍkövetkező taggyűlésén
igennelszavazzonana, hogy 2013.1.ebruár
4. napjával
elfogadjaKátai lstván (an.:JarábikKatalin.szül.:Budapest,1960'03'27) 5130Jászapáti,Magyarutca 14.
sziim alatti lakos iig}.vezetőlemondó nyilatkozatátés ennek megfelelően közös megegyezéssel
megszüntesse
az üg}-vezetőmegbízásiszerződését
a jelen határozatijavaslat 1' számúmellékletében
ibglaltatrrakmegfelelően'
\|ed\e Istránpolgármesler:
Kéri.hogy a képviselő-testiilet
HatvanésKömyéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazdákodás
F.ejlesztése
Decsi Ferenckinevezését
Társu]ásiig).vezetőjétek,
fogadjael'
ajavaslattalegyhangulag
.: iiépviselő-testiilet
egyetéÍelt
ésmeghoztakövetkezó határozatát
Csán} községÖnkormányzata KépYiselő-testületének
]-:2013 (II.13.) számú határozata A Hatvan és Kömyéke TelepülésiSiilárdhulladék-gazdálkodás
... '.saéseTá.sL!].ás
ügyvezetőjének,
Decsi Ferencnekkinevezéséről.

Csán' Község tnliomán}zatáía} Képriselő+estiilete.
min| a Hatran ésTérsége
Hulladékgazdálkodrisi
é-sKömyezen'éde1rni
Nonprofit Köáasznú Korlátolt FelelősségűTársaság(szélihelye:
3ó0o Hatvan.
Kossuth téI2.) tagja úgy dönt, hogy fdhatalmazza Csány KozsJg ooto'.Lyruh
ro,rgÁ;"a;|
hogy a nonprofitkft. soronkövetkező taggyűlésén
igenriel,.u,uáo, *u' hogy a tarsaságtaggÉlésea
iísaság ügyvezetőjének
a taggyiilésnapjától kezdődő hatá]lyalhatárcZ;tlaLiaotu,tu-,u'm!iuatu.,'u
Decsi Ferenc (an1janeve:Farkas MríriaRózsa, lakik: 3000 Hatvan,BaÍók Béla
u. 4/A) sz-ámalatti
lakost.
C.sányKözség tnkormányzata,min1a Hatvan ésTéIsége
Hulladékgazdálkortási
ésKömyezetvédelmi
NonprofitKözhasznÍrKor]á1oltFele]ősségű,Trirsaság
(székhelye:
300ó Hatvan,Kossuttrter).; tagjaúg'
dönt, iogy felhatalmazzacsány Község tnkormany'ata lolgármesterétar.a, hogy a nonp.oni
tnl.o.áí
következő taggyúlésén
igenrrelszavazzonana. hogyDecsi Ferenctig,-vezetőiigyvezetőitisztségét
ajelen
me]létletébenfogla]t megbí;ási szerződésben'foglaltak megtelelően havi bruttó
T|á:1":.'-j**t1
j00.000'-Ft
megbízásidíj ellenébenlássa el. továbbáaz ügyvezetőjoiosult a tevékenysége
e'látásával
kapcsolatban
felmeriilő.igazoltköltségeimegtérítésére
is.
csány Község-tn1.olmítlyzata hozzájárl|Ását adja ahhoz ésfudomásul veszi, hogy Decsi
Ferenc (anyja
neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan' Baltók Béia u.4/A s'ám alatti
latos) a Hatvái
vfu.osgudáIkodási
NonprofitKöáasznú ZIt' ügyvezetesét
munkaviszonykeletében
a HatvÁ es tersege
Hr ladékg'?dá1kodási
és KömyezetvédelmiNonprofrtKöáasznú Ko;Iátolt FelelősségűTársaságbin
vállaltvezetőtisztsége
melletttovábbrais változatúnfeltételek
mellette]lássa.
Medve István polgármestcr:
Kéri' hogy a Lépviselő.testület
HafuanésKörnyéke TelepülésiSzilaldhu.ladék-gazd
kodás Fejlesaése
Trírsulásszékhelyének
a változását fogadjael.
A képviselő{estület
aj avaslattalegylrangúlag
egyetéÍtett
ésmeghoztakövetkezohatiírozatát
Csány kiizségonkormányzat; Képviselő-testiiletének
24/2073(II.|3.) szánú határozata A Hatvan és Környéke TelepülésiSzilfudhulladék-gazdá1kodás
Fl-jlesáéseTársulásszékhelyének
változásáról.

-

miít a HatvaDésTérsége
Hul]adékgazdlíkodási
lT1
"o^:. 9*"Tányzatának'Képviselő.testtilete.
es Komyezetvedelmr
Nonpro1itKöáasznú Korlátolt Fele]ősségű
TrÍsaság(székhelye:
3óoo uatvan'
"hogy
Kossuthtér.2.)tagjaúgydönt, hogy hozzájárulásátadja ab}roz'
a tríJaságszékhelyemódosításrá
kedi]jön akként,hogy a 3000 HatvaÍ, Kossuth té; 2. szám aTáttiszékhetytörlésre
kerüljön és
székhelyként
a 3000Hatvan,szepesBélaút2' szám alattiingatlankerüljön bejegyzesre'
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testüIetének
25i2013 (II.13.) számí határozata A Hatvan és Kömyéke TeiepülésiSzilárdhulladék-gazdáIko<lás
Fejlesztése
Társulástölzsbetétemelésérő1

1.

Közsé-g tntotmrínyzatánakKépviselő.testülete,
mint a Ilatvan és Térsége
'C-sány..
Köm}ezetvéde]mi
Nonplofit
Közhasznú
Kollálolt Felelőssé;ű
l,:]]:!:os"o:*:*:
l amasagDanlUUllUU -és
it.

azaz százezet fo.int névéftékú
tözsbetéthez igazodó üzletrésszil
Iende]kezőtagjaakkéntdönt, hogy felhatalmazza
csány Község onkományzata Polgámestelét
arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggÉlésé.'ig",-"I .'u.,,-'on u Ha1vanls
Térsége
Hulladékga'zdálkodásj
ésKömyezefuédelmiNonprofitKöáasznú Korlátolt Felelősségű
Társas;g
jegyzett tőkéjének500.000,-Ft, azaz ötszáEezet folint páúbeli
hozzájár.:lássaltö.téná
felemeiésére
az alábbiakszerint:

A 1éleme]t
üz]etlész.e
vonatkozótu]ajdonosijogok
gyakorlásáraa tá.saságtaggyíilése:
Palotás Község onkornányzatát
képviseli:Szabó Mihály polgármester,szélihelye:30'12
Palotás,Kossuthút].; -i91Ö!100.000-Ft,
aZazEgyszázezetforiÍtösszeg erejéig,
Vanyarc Község onkormányzatát - képvise]i:limcsjrírMihríynépolgármester,székhelye:
2688Vanyarc.VeresPálnéút54.;j91o!!l00'000.Ft,azazEgysziuezerlbrint összcg e.ejéig'
Kisbágyon Község Önkormányzatát képviseli:Nag).Attilánépolgiínnestel,
székhelye:
3046
Kísbágyon,Szabadságút2l.; j9!!]! 100'00l-Ft,azazEgyszÍLzezer
folint összeg erejéig,
Bér Község Önkormányzatát _ képviseli:Matics János polgiÍmester,székhelye:3045 Bér,
Petőfi út32';.bloli l00'000-Ft.azazEgyszázezerforintösszeg erejéig.
Ecséd Község Önkormányzatát képviseli:Maksa Mátyás polgámestel' székhelye:3013
Ecséd'Szabadságu. 139';.ig]Ö!i100.000-F1
. azazEgyszá'zezeÍ
forintösszeg erejéig.
csány Község Önkomlányzatának Képviselő-tes1ülete.mint a Hatvan és TéIsége
Hulladékgazdálkodási
ésKömyezetvédelmiNonplofit KöZhasznúKollátolt Felelősségri
Tfusaság
tagia a nonprolit kff. taggyűlésénigennel szavaz ana. hogy elhatározza a Hatvaí ésT&sége
Hulladékgazdákodási
ésKömyezetvédelmiNonprofitKözhasznúKorlálolt Felelősségú
Társaság'
jegyzetttőkéjének
500.000.-Ft Dénzbelihozzáiárulással történó felemelését.
mely készpénz
befizetésével
történik.
Á társaság taqiai tiirzsbetétiükethiánvtalanul a társasáq rendelkezésére
bocsátották.ígv a
tiirzstőke emeléstörTénvi feltételemegvalósult.A tagokatüZletrészük
mc1iékszolgáltalásra
nem
kötelezi'

2 . Csány Község Ónkolmányzatának Képvisető-testüIete,mint a Hatvan és Térsége
HulladékgMdálkodási
ésKömyezetvédelmiNonprofitKözhasznÍtKollátolt Felelősségű
Tfusaság
tagjaakkéntdönt ésnyilatkozza,hogy az új tözsbetétekvonatkozásában
jogát nem
elsőbbségi
kívánjagyakololni'

Palotás Község Önkormányzatát . képviseli:Szabó Mihály polglírmestel,
székhelye:3042
Palot.ás,
Kossuthílt1.;
vanyaÍc Község onkormányzatát
2688vanyarc,voles Prínéút54.;

képviseli:Hmcsjár Mihályné polgánrrester,
székl]elye:

Kisbágron Község Önkormányzatát képviseli:Nagy Attilánépolgármester,
székhelye:
304ó
Kisbágyon,Szabadságú121.;
Bér Község onkormányzatát
Petőfi út32.:
Ecséd Község Önkormányzatát
Ecséd.
Szlbadságu' l3a':

képviseli;Matics Jiínospolgámester,székhelye:3045 Bér,
képviseli:Maksa Mátyás po1gfumestel,
székhelye:3013

kiilön testületihalározatilletve nyilatkozatkelctébennyilatkozzák. hogY a társaságnak tagiai
kívánnaklenni ós az úi tijrzsbetétet
a feütiekbeÍrészletezett
aránYban mee akariák szerezni.

Fentiekentú]menően
ktllön testllletihatalozatkeretében
nyilatkoznak,hogy Hatvan ésTérsége
I'Iulladékgazdálkodási
ésKömyezetvédelmiNonploÍitKöZhasznílKoIlátoltFelelősségű
Társaság
tiirsasági szeüődésétteljesköúen megismertékés annak rendelkezéseitmaguka nézve
köte1ezőnekismerikel'
Fentiontományzatok k|llön testü]etihatározatkeretében
nyilatkozzák'hogya felemelttözstőkét
készpénz
be|rzetéssel
kívánjrikfedezni.vállalják'hogy az a fentmeghatárczottak
szerint- a cég
bankszán ájára legkésőbba jelen alapítóihatározatnapjátó]számított20 naptári napon belül
átutalásútjánbeÍizetik'
A tőkeemelés
követkeáében
NonDrofit Közhasznú Korlátolt FelelősséeűTársaság 18.500.000.-Ft.
azaz Tizerrnyolcmi|iióötsziízezel1örint összecu tiirzslőkéie19.000.
Csáry Község onto.mányzatának Képviselő.testülete.mint a Hatvan és Térsége
HulLadékgazdálkodási
ésKönryezetvécle]mi
NonprofitKözl,iasznúKor]áto]tFe]elősségú
Társaság
tagia akként dönt és igennel szavaz arla' hogy hozzájárul a}Jroz, hogy az ön]<ormányzatok
készpéÍ\z
reÍdelkezésre
bocsátásávalfedezzék
a cégfelemelttőzstőkéjét.
3. csány KöZség Önkományzala, mint a Hatl.an és TéIségeHulladékgazdálkodásiés
KömyezelvédelmiNonplolit Közhasznú Korláto]t FelelősségúT.ísaság tagja felhatalmazza
Csány Község onko.mányza1lának
polgármesterét
a társasági szerződéstmódosító okirat
aláí.ásrira, valan]int a jegyzet| tőke emelés következtében sziikséges cégbírósági
változásbejegyzési
eljárásbansziikséges
okimtokalfirására.
Csány Község onl<ormiínyzata,
mint a Hatvan ésTérsége
Hulladékgazdákodási
ésKömyezetvédelmi
Nonplofit Közhasznir Korlátolt Felclősségú
Társaság(székhelye:
3000 Hatvan,KossuthtéI2.)tagjaúgy
dcjnt,hogy felhata]rnazza
Csány Község tnkoÍman)zataPolg.tmestelét
an.a.hogy a nonprcfitkft' soron
köve1kező taggÉlésén
igermel szavazzontársaságiszerződésjelen határozatijavaslat mellékletében
foglaltakszerintimódosítására
ésa társaságiszerződést
módosí1óokilalot' a jegyzőkön).vet,valaminta
változásbejegyzési
eljfuássoránszükséges
egyébokiratokataláírja.
Medve István polgármester:
CsöIgő olso]ya kérést
intézett
a képviselő-testület
felé'Kéri,hogy a képviselő-testtilet
oldjafei a csány,
Nagy út46' szám alatli ingatlanépítési
tilalmát'Falusitudzmushozkapcsolódószálláshelyetszeretnének
pályázatútján.Csányonjelenlegegyet1en
kalakítaniaz ingatlanban
szálláshelysincsen'ígytlímoga1ja
az
javasoljaa tilalomfeloldását.
elképzelést,
A képviselő.testiilet
ajavaslattalegyhan$ilagegyetértett
ésmeghoáakövetkezó határozatát
Csány ktizségÖnkornányzata Képviselő-testületéüek
2612013QI.13.)számúhatározataépítési
tilalomfeloldásríról
csány községtnkományzat Képviselő-testtilete
he-l}.t
id csöIgcj orsotya Csriny'Nagy út46. szám alatti
lakos kérelmének.ésfeloldja a te1epülésleén''é1ryes
építési
tilalmat a csány, Nagy út 46. szám alatti
lakóház bővítése
vonatkozásában.
MedYe István polgárm€ s ter:
Tájékoztatja
a képviseló.test|llet
tagjail. hogy a község m|ícius 15-i iinnepi megemlékezését,
2013'
március 14-én,cst'ltörtökön' délrrtlín
15 óÉkor tartjuka tomate.emben'Kéri,hogy az általánosiskola
műsoÍalkészl'llj
iin a megemlékezésre.
Tájékoztatja
továbbá a képüselő-testiiletet,
hogy februáÍ12-énmegtöíénta 600 db vőröskelesztes
segélycsomagkiosáása, ésa faosztásis lezarult.A rengetegkóbol kutyaelszapolodása
miatt,a község

ebrendészegyakabban jön a telepiilésle,hogy a kutyákat el tudja sállítarri. Megkezdődik februrárvégén
az ebek chipezéseis, amel}Től szóló plakátokata hétenkihelyezztik.
cál TibornéLépvise|ö:
Aá szeletnémkérdezni, hogy aá megkezdett gyakor]atot követjiik-e, hogy minden évben anol
facsemetétültetiink el, amermyiújszülött volt a telepiilésen?Továbbá' kérem,hogy minden testületi ülés
elejénszímolju]* b€ a kolábbi hatfuidős feladatok folyaÍnatáról.Kéremtovábbá. hogy az adomiínyozott
aktudliZájuk'
Liriinletésekel
Medvelst\á n potgármester:
|gen.szereménl(
fo|ydlnia |acsemelé|
javas|atokal.
ülletesét'
Köszönjii| a,/építöje||egr.i
Vegü|pedig
szeletnémmegköszörrni a civil szervezetekvezetőinek a beszámolót.
Mivel több kérdés,
hozz^zóIás nemhalLgzottel áz ülést16:55-kolbez.íta.
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