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IEGYZoKöNYv
'.*,-.:: .-j:.r}községonkomlinyzataKépviselő.testületének
2013.februír27-én.
14.00órai kezdettel

_.j.-::

:3Íületiü]éséIől.

Gál Tibomé,dI. Ködmön Levente Gergely,Józsa Zsolt
',:jci rlo!ak:.Medve lstvrínpolgáÍmester,
'..
':::r
e
Er'a'
Juhász
Dávid
és
Szabó
Margit
képviselők'(7 fő)
'
.

szilvia jegyző
rr'r:.i.:.zásijoggal megjelent:D.. Szentiványi-Csomós
olálmé Gál Erika pénzügyielőacló

. .:.. lst1 án polgármester:
' :-] :j.. .i-testtiletü]ését
megnyitotta,köszönlötte a megielenteket'Megállapítota, hogy a tgstii1etiülés
._ ': --.iepes. mivel mind a 7 képviselőjelen van.
, . .. : lLrgy a megjelentképviselőkjegyzőköí],"v hitelesítőknekváasszák neg Józsa Zsolt József és
'.1.-gitképviselőket.
: -:.:
.

.:'r:o-restiiletajavaslattalegyhangúlagegyetéItett'ésmeghoáaakövetkezőhat.ározatát:

.:. község onkormányzata Képviselő-teslületének
::: ':-i lT].27.)számúhatározata
-- .{iizség ontományzatának Képvise1ő.testületea 2073.02.2,]-én megtaltott tiléséIő]készült
-::.::}ahitelesítőjénekmegválasztottaJózsaZso]tJózsefésSzabóMargitképviselőket.
.:. . Istr án polgármester:
. .l hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok megt.Ígyalását fogadj ák el.
.: ' -jeló-testiileta j avaslattalegyhangúlagegyetéfiett'ésmeghoztaa követke7ő hatáIo7atát:
.'z:1 község onkormányzata Képviselő-lestületének
j: : l.: lII.27.)számúhatározata

Képvise1ő-testiilete
2013' február27-i testiiietiülésének
napirendjét
a
'' {.1zségonkormányzatának
szerintállapította
mog:
..-.:.Z.]k
' ;:-:end:
-..r\aslata 2013.éviköltségvetés
elfogadására
:jóadó: Medve]stvánpolgármester
:glebek
napirendi pont:
.Ieras1ata 2013.éviköltségvetés
elfogadásfua
' . l' e Isn án po|gárm€ ' (er:
. . :'. oláhaéGál Erika pénziigyielőadót,hogyisme essea 2013.éviköltségvetési
iavaslatot.
.

: ) 'r ar' Ko,!|nön Leveak c?rfft), ncPiIAe:?II'
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:.::-I]{l i elóadó:

javas]atot'
= -. .:. ::.e] talá]ható2013.éviköltségvetési

}r(a.t.|EÉster:
b
az SZJA elvonás?
lr,tÍe r---::.3ni

f-:ÍJ .<Dnig! i előadó|
::-:'- s.]inos nagyon sok elvonás lesz, a gépjánnűadó 407o.a marad csak az
be kell fizetlür'rk' E miatt 7 millió Ft'os kíesésiinklesz az
: i..l o,á-átaz állam 1é1é
::!,,.;
g ..::;
. =k kötelező feladatokat]ehetteNezni. Tájékoáatja a Képviselő-testllletet,hogy a
ha ez nem veszélyeáeti a köte1ező feladatok
csak akkol lehetséges,
e.. : :-:: i i]r,tanszírozása
j : - ::- <Ll]|ségvetési
j avasla1a 2012' évihezhasonlóan tafialmazza a helyi civil szerve7etek

l*bl'lra:.:P\iselő:
: - : -', bár n,rindencivil szeNezetnek szükségevan a támogatásra,de ebben a nchézanyagi
,-:
'
:. :.-:.' . :.- i..g]' eá meg kellene vorurunt.

: ::.. !: polgármester:
amennyibenév közben látjuk' hogy ez
Temészeteseí.
.. . . ':bb.u is a civil szervezeteket.
Ugyanakkorjavasolja,
al&ol felfuggesztjtika támogatásokkiÍ.izetését.
:-:: . ::,]uködésünket,
' --..:: TaeK{'onDo Klub támogatásahelyett az tnkormányzat célzottanaz eredméíyes
.: :j:lriassa ebbenaz évben.
'::Íü]et ajavaslattal egyhangúlagegyetéI1ett
ésmeghoztakövetkező batáÍozaÍáL'

. : zl égtnkormányzata Képviselő'testiiletének
megvonásáról
: I].]7.)számúhatározataHatvairiTaeK\\onDoKlub támogatásrának
ilgy dönt' hogy 2013. é!'bennem kívánja támogatnia Hatvani
:...'ég Képvise1ő-testülete
eíe elkülönítettpénzeszköZtaz eledményes
telvezetében
a költségvetés
:]c K]ub múködését.
. : . I.r1án polgármester:
'
szerint támogatni a civil
:] a képviselő-testiileta döntsön an.ól, hogy kí1ánja-eaz e1óterjesztés
' : ..:ket a 2013-as költségvetésben.
ésneghoáa következő határozatot.. :..]ő-testiiletajavaslattal egyhangúlagegyetéftett
'.:r község Onkormányzata Képviselő-lestiiIetének
:] : 1.:(ÍI.28.)számú határozataiivii szervezeteÉ
tiímogatásáról
-', Község onlományzat Képviselő-testiileteug)'dönt. ho!) a ci\il szeneZeteketaz előterjesztésben
: .:trk szerint tiímogatjaa 2013-asköltségvetésiévbenis'
.' Tiborné képviselő:
Nagyon nehézlesz a 2013-as évünk.A szenn}.vízbefuháZással
: '.rn megdöbbentettez a költségYetés.
tul nagy terhetvállaltunk be, ésmégnagyon sok idő van, mire ez kifut.
.l ide.|én
' ' . ' d \e I s t \ á op o I g á r m e s t e r :

ki kell fizetni. éscsődbe megy a
vállalt kötelezettségiinl(et
]: :öfiénik akkor. ha a szennyvízberüháZással

: - ' i / . - r h j n \ i - C \ o m ó ss . . i h i aj e g y / ö :
. - - .].jdonunk cz egÉszbenLhüás, de mi vag}utk értea kezesek. A banki szakembelekszerint ez
'] - :-.: iifut' A kötelező feladatokat e1látó intézményeket
nem vehetik el, de csődbiáost lbgnak
:lek
ellenérc
! : ' : .
sincs azonban esé]yalaa, hogy a szenn}Yízberlrházásrav lalt kezességetki
:-: - ---a is fizetni\Í.i. Ijfi án po]gármesÚer:
:- :i ::]1. hogv annak ellenere, hogy a helyi ipanizési adó lekinletében közel 8 millió Ft-os
.. :' .i'l1n1l van, még így is meg fudnlnl takarítani i9 millió Ft-ot a takarékos gazdálkodás
! :-r :]:3'öen a tavalyi évben.
i'.j:ré Cá] Erika pélzügyi előadó|
van! me1l csak úgy trdtuk nullára tervezni a költségvetést,hogy ezt a taftalékot
::' .. szerencsénl<
:':::]::::.ik. .\ tófl'ény nem engedi, hogy negatíve]őjelű költségvetésttelvezziink, Maz hitelt nem 1ehet
-.:- : -,
.:] TiboruéképYiselő:
]::] ::ag}'ságÍendíl
tartozásavan a lakosságnakaz önkonnányzat feléaZ adók lekintetében?
{

::' szentiványi-Csomós szilvia:
' ..: ]!.Ft-os nagyságrendű.
],,. Tibornéképvisolől
:.'iozásokkal kapcsolatban szeletne tájékoáatást kérni, azok összetételéól. és a behajtás
:.:.:::nveirő1'

::' Szentiványi-CsomósSzilvia:
-: :i.laatja a képviselő-testtilet
tagiait.hogya munkatervszelintaz április zárszámadáskolésbeszámoló
. : : :ren 1bglaljaössze a kintlévőségeket
ésazok részletes
összetételét'
Kéri' hogy a képviselő-testillet
áprilisral,ialasztani
:::::él1ezze
arészletes
beszámolót.
\1.d\ e István po|gáImester:
..ol.ja.hogya kintlévőségeket
a képviselő-teslület
az áprilisi ülésén
táIgyaljame!.
.':.\ ise]ő-testület
ajavaslattalegyhangúlag
eg}'etéftett
ésmeghozlakövetkező hatiÍozatát.
t :án1 községÖnkormá[yzata Képvise|ő-testiiletének
.:l ]013 (II.27.)számúhatározatakintlévőségek
tárgya]ásáIól
..=] Község Képviselő-testiilete
ugy dönt' hogy az önl(ormányzatkntlévőségeilől
késziiltbeszímolót
rendes
. :prilisi
ülésén
táIgyaljameg.
rÍedr'eLva képrise|ó:
javas]atotegyhangúlag
- PénzügyiBizottság a 2013' évi köhségvetési
megszavaáa.ésjavasolja a
iselő-testü]etnek
.:..P\
elfogadásra'
}IedYeIst!.ánpolgármesteri
.{éd.hogya képvise]ő.tes|rllet
a 2013.évikö]tségvetést
fogadjael.
{ képviselő-lestiiiet
7 igen szavazattale1fogadta
a javaslatotésmeghoztari 2013. évi költségvetésről
szóló 1/2013'(I.28.) iinkormányzati rencleletét,
amelYezenjegyzőkönyvmellék1etét
képezi.
Slabó Margit képvise|ó:

:: .:::g a tjsáeletdíjamataZ általáíos iskollínt működési költségeinekÍ.edezésére
ajánlottamfel,
::' .-:! az iskola átaclása miatt ez okafogyottá vál1' A költségvetésbőlkidertii, hogy a
;: :..:mazottaknaknincsencafotedake.ete,ígyén2013' évtőla tiszteletdíjamat
eÍe a célraaiánlanlím
:: - :jom. hogyez nemjelentőstámogatásegy-egyembeÍevetítve'de legalábbkapnal l alamii'
\l.J\ e I\n án lo|gármesIer:
:.:: . ]]og}'aképvise|ő-testü]et
szabó Margit képviselőtisáeletdíjánakfclajfurlásáta közalkalmazottak
Íbgadj
]...: =:]a
a el'
Juttatására
..::''iselő{estii]etajavaslattalegyhangÍllagegyetéItettésmeghoztakövetkezőhati'rozatát.
f .:n1 községÖnkonnányzata Képyise|ő-testületének
.:- :t]13(fI.27.)számúhatározataszabó Margit képvise]őtiszteletdíjának
l.elajánlása.
-:... Község Képviselő-testülete
úgydötÍ, hogy Szabó Margit képviselőtiszteletdíjának
feIajánlásáta
. : :..ialmazottak
cafetéria
támogatására
elfogadja-

' --l
J<

'.1.d\e István polgármester:
. .. a hi\ata]penzügl mtLnkatiÍsát.
hogy keressemeg a ]ehetőséget
aía' éstájékoztassa
a képviselő. .. eiet. hogy a közalkalmazottakszámararnilyen öiszegben és'milyenformábanfudjuk j;fiat.i a
: ,.jirlás szerintiméftékben
a 2013-asévbena cafetéát. Ké a képvise]ő.testilletet,
hogy}ogad.ja
el ezt
: !_.sslatot.
.:-:\'ise1ő-testüllet
ajavaslattalegylrangúlag
egyetéftett
ésmeghoáakövetlíezőhatározatát.
..Jn1' községtnkormányzata Képviselő-testiiIetének
.:! ]013 (II'27.)számúhatározata
:::1 Község Képviselő{estü]ete
felkériolríhnéGál Erikát' hogy a képviselő{estiilet
áprilisi illéséIe
.::ziise elő Szabó Margit képviselőasszony
felajánlását(.3276a0Fi összeget mi]yen formában és
.::::ekbentudjaa képviselő-testület
a közalkalmazottakdíjazására
fell]asznr1]ni.
./J hó \4argilképvise|ó:
:::kószöni a közalkalmazottaknevében
is a Iehetőséset.

.I

i. jl TibornéképYiselő:
] iommunális adóval kapcsolatbansze{etnémmegkéIdezni,
hogy hogyan lehetne allányosítania
:: :Zabást,mert most nem ta]tomigazságosnakazt, hogy a nagy pofiák tulajdonosainem fizetnek
.-..l\ aibantöbbet.Pedig ottáltalábanméga kerteketis megművelik.
jr. szentiványi-CsomósSzilvia jcgyző:
. ion]munlílisadóva1kapcsolatosrendeletünket
novemberbenmódosítottaa testület'Adóé\,'ben
nem
-.:.]nka rendeletben
az összegekre,díjszabásokra
vonatkozótendelkezéseket
módosítani'csak abbanaz
: :'ben' ha ez az adózó\ta nézvekedvezőbb.Legközelebb idénnovembelbentüdunlrvisszatémia
. :nmunális adó emelésére.
}ÍedYelstván polgármester:
:'eso]ja. hogy a képviselő-testület
novembed ü]éséntárg}'aljaújra a kommunális adóról szó1ó
.-rJe]etet'ésakkordöntsön a díiakemelésérő].

' . :: ::....iestü]eta javaslattalegyhangúlag
egyeté]i.ett
ésmeghoztakövetkező határozatát.
{ lr:r iizség ÖnkormáuyzataKépviselő-testületónck
-:i:..:IIl.27.)számúhatározatakommunálisadórólszó1órendeletfelü]vizsgálatáról
. ._'

].]ZségKépviselő{estiileteúgy dönt, hogy novembeli lendes ii1ésén
kívánja trirg1'alnia
--.:j adóról szóló rendeletmódosítását
ésaz adó emelésének
lehetőségét.
Ielkéridr. szen1iványi.
.izih'iajegyzőt. hogy a rendeletmódosításáta Hivata1 adóügyekkel foglalkozó munkatársával
-.:'id\e készítse
elő'
.. ' O|áhnéGáI Erika elhctgyÍa
a terneí
Dfpirendípont

r i.:-' . ls$ áí polgármester:
a je]enlé\'őket,hogy amerrnyibenaz öntormiínyzatok közösségi színterckettaItanak fel,
-:.:-..r
'
. i.:rűr.eiődési,éIdeke]tség
növelő páI)'iízatot
adhatnakbe miícius 25-ig e]ektronikusan.
.
000 -Ft-osönrésszelkíván ezen a pá1yázatonindulni" ésakkor 1 millió F|ot nyerhetiinkhozzá.
:_- :
: . :1 ':]etnénk erősítőt,mikofont, lejátszót' ugyanis a rendezr.ényeinken
ezeke nagy szükség1enne.
keli
:]:..-határoza1ot hozni, hogy a pályázaton indulhassunk.
'.
..

:..l az e1őterjesáésbenkiküldött közösségi színterekkijelöléséIő] sZó]ó hatálozali javaslatot a
:.: ] i.s!ü1etfogadja el.
.

]j:ló-testii1etajavaslattal egyhangúlagegyetéÍettésmeghoztakövetkező határozatát'

'::' község Ónkormányzata KépYiselő-tgstiiletének
' : i.: lII.27.) számú határozata Csány köZség köZösségi színtercinekkijelöléséIól
..:n] KöZség onkonniínyzatának Képviselő-testillete úgy dönt' hogy a közművelődési
:. ékenységek
lblyamatos megvalósíthatóságaérdekébenaz alábbi épü]eteketés önl(ormányzati
j elö1i ki:
::.j]eteket közösségi szíotéIként

{';]turház(3015csány. KossuthLajositt 1')
.{]í}a1ar(3015csan]',KossuthLajosút1.)
.-:'uhaz(3015Csány.Gyöngyösi út4.)
HivatalSzentLászló terme(3015csány, KossuthLajosút2')
].].]ármesteri
j
.srn] SzentGyörgy ÁltalánosIskolatomateme(3015Csány,Aran1'Jánosút6.)
'l]egekNapköZi otthona(oNo) ebédlője
(3015csány. Ma1omúti.)
.sjn! Község lótele
sz3badságtéI(3015C sány,72,IbÍsz.)
s.cípá]}a(j015Csáíy 1155/1
hrsz)
. \özösségi színtér
igénybevételéngk
szabályaitaz önkorTnányzatilakások ésnem lakás célir
.':ij iségekkezeléséIől
szóló 20/2012.(Xl.30.)öntományzati lendelethatározzameg'
.

:.:i.].1es|ület
ajavaslattalegyhangúlag
egyeté.tett
ésmeghoztakövet]íezőhatarozatát.

:.:r községonkormán}zata KépYisclő-testÍilelének
] :'1.l (TI.27.)számú határozata csárry közseg Közmürelodési Erdekeltségnövelő
pályázatonvaló
-, ::::r.ll

a

kinyilvanítja' hogy a 2013. évi köznúvelődési érdekeltségnövelő
eszközeinek,
r'eoni. A pályIáaa1 k€retén belül a közösségi színterek
törekszik'
önerőt 500e Ft összeg erejeig a Képvise|ö-(esriiletcsány ktizség
| s,,ó|ó 1/20]]' tl|.28.)önloÍmányza(IrendeleteaIapJan
2al3- eli költseg\etéserö

kod.is
SllárdhuJ|adék-gazdá
bog) a Hanan és Kömyéke TelepiiJési
Effiili'
krüák.ra
Mi szemeres
Td*+!1y:a
E b*d];;Kr'6É t'r tlto-t t számupá:rizator.
2 db

van.mindeningat|anm
affi.a*"i"-dí.á"áh"". c",i"yo" tt ioti lakottingat|an
gyújteni'
fzzel

fogjú
Az es'ikbe a csomagolaslhullaoeKol.a masikbaa bio hulladekol
kell szalaznunk, de a
7o-os
önerőröl
15
É.r*-6rtjtesre kivánjuk ösztönöai a lakosságot.
20|4-ben
i. eu* pá1yázatiforásból kívánjuk frnanszírozni.Ez az egészcsak
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