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KépYiseló-tesfüIetének

száo]ú
balározata

a--20'13.o7'16-a1\me$artott
lészü1
:...1{,;:#;á-.1Til,TJíljT*-T-::::':'":"
r-jegyzókön1w bitelisitcijének
üléséről
megválasáotta DI. Ködmön
ZsoltJózsef képviselöket.
LeYente Gelgely ésJó'sa
}IedveIstván polgármester:
.Iavasolja,hogy a meghívóban
kikiildött

.r képviselő-testiilet",";"*-;;:TJ;

"#"T:-J,T:ff:"j lo*.o*u

Csány község Önkormán}zataKépviselő-testiiletének
121/2013(WI:16')számúhatározata
Csány Község onkormányzatánakKépüselőtesfiilete 2013.julius 16-i testiileti {ilésének
-phendjét a következők szerint álapította meg:

1 . KEoP.os hulladékos pályrázat
2 . vízkorlátozási terv elfogadása
3 . Egyebek
l. DapirendipoDt
\ÍedYeIstván polgármester|
'{ KEOP l.1.1/C/i3' kódjelú pályázalra a hulladékostársulás fog prílyrázni,előnyben
.észesülnekaz előző pályázatban résá vevő társulások (hulladékgyűjtőedényekbeszerzése).
-{ mostani páIyázAtbai a hul1adékgazdrílkodási
rendszerek továbbfejlesáésérőlvan szó,
eszközőke, gépekÍelehet prílyrízni'Miaimum 100 millió. maximum 3 millifud Ft-Ia lehet
pályáai' A hatvaniak326'900.000Ft-ra szeretnének
pályázni,melynekönrésze32.690.000
F! amit teljes €gészébenHatvan városa fog frnanszírozni.A tírsulási iilésen enől fogunk
szavazní,de előtte a képvisglő-testiiletiillésenke1l erről döntenÍink.
Isme.tetia projekt Iészleteit.Rlhk semmilyenanyagi tehel nem lxírul,4 határczatotkell
meghomunk' Ismeltetia halározatijavaslatokat'
Kéria kepviselö-tesriiJetet.
hog) dönrsön a pá]yázaiben},ujrásának
iámogatásáról.
'{ képviselő-testlileta javaslattalegyhangulagegyetértett,
ésmeghoáa a következo
ha|áIo7aláL:

Csány község OnkormányzataKépviselő-testületének
l22120|3 (t.II.t6.)száDíú
batározata
Csríny község Képviseló{estiilete támogatja, hogy a Hatvan és Kömyéke Települési
Sálár<lhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése
Trírsulása KEOP-1'1.l/c/i3. kódszrámú
',Települési
szilárdhrrlladék.gazd|ílkodási rcndszelek eszközpalkjának fejlesztése, informatikai
koÍszeúsítése''
c. pályázaÍihitásta pily azatotnÉjtson be.

.. iépviselő{estlilet
jelen hatrírozat
keretében
felhatalmazzaa polgármestert,
hogy a tlfusu1ási
-=ácsülésén
szavMatijogátajelen határozatban
fogla]takszelintgyakorolja.

}IedYeIstván polgármester:
'{éri a képviselő.tesfllletet'hogy döntsön anól, hogy a pályázati önerőt Hatvan vfuos
a-lar'szi!ozza.
-\ képvise]ő-tes1ü]et
a javaslattal egyhangulagegyetértett'és meghoáa a következő
. aÍáÍozatát|
Csány községonkormányzata Képviselő-testületének
123/2013orII.16.)számúhatározala
csány község Képviselő-testülete
támogatjaHatvaí város Öntomlínyzata Képviselőt.sti,iietének
azon döntését,hogy a Hatvan és Kömyéke TeleptilésiSzilrírdhulladékgazdálkodásFejlesztése
Társulásátal benÉjtandóKEOP-I.1'1lC/13' kódszrámú
,,Települési
szilárdhulladék-gazdálkodásirendszerek eszközpmkjának fejlesáése, informatikai
korszerűsítése,'
c' pá1yazalikonstrukcióhozsziikségesőnerőt, maximum:32.690'000Ft.ot
Hatlan vlírosonkormányzataa 2014.éviköltségvetése
telhéíe
biztosítja'
fledve István polgármester:Kéri a képviselő-testiiletet,
hogy adjameg a hozzájinaúását
a
pá]yázat megva]ósíthatósági
tanulmfuIyánakelkészítésévei
és a közbeszerzésieljfuáSsal
jogok
gr
^apc.oIalos
szarazati
al'orlasához.
{ képviselő-testü]et
a javaslattal egyhangü]agegvetérÍett.
es meghoáa a következő
halár.o7atal:

csány közjég ÖnkormányzataKépviselő-testületének
1'24/20|3NI|.I6.\ számúhatározata
csány község onkományzata Képvise1ő-testü]ete'
mint a Hatvan ésKomyékeTelepiilési
Szilárdhulladék.gazdálkodás
Fejlesztése
Trársuiástag|ahozzájáflú.asát
adja ahhoz' hogy a
KEOP-1'1.1/c/13. kódszámú .,Települési szilárdhu1ladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának fejlesáése, informatikai ko6zelLísítése''c. príyázati konstlúció
benÉjtásahoz
szükséges
megvalósíthatósági
tanulmányelkészítése,
a közbeszerzésieljárások
műszaki tartalmának összeá]]ítása,valamint a közbeszezési tanácsadókéntközÍemÍíködők
kiváiasáása eseténa legkedvezőbbajánlatottevő keriiljön e1fogadásra
és Csány község
polgármestele
j
a TársulásiTanácsülésén
ennekmegfelelőenszavazatiogotgyakololjon'

}IedYeIstván polgármesterI
hogyj áru]jon hozzá a páIyázaxaIkapcsolatos közbeszezési eljárlás
Kéria képviselő-testületet.
e1őkészítéséhez.
A képviselő-tes|rilet a javaslattal egyhangúlag egyetéfiett,és meghoáa a következő
batéÍozatát.
CsáÍy községÖnkornányzata Képviselő-testületének
125/2013(WI.l6.) számí határozata
Csány község tnkomlányzat Képviselő-testiilete,miít a Hatvan és Kömyéke Telepillési
lejlesztése Talsulás tagja hozzá1tttl|ását adja ahlroz, hogy
Szilrírdhulladék-gazdrilkodás
Fejlesáése Társulás a KEOPHatvan ésKömyéke TelepülésiSzilrárdhulladék-gazdálkodás
szilIírdhulladék-gazdálkodási
rendszerekeszközparkjrínak
l.1.1/C/13.kódszámú,'Települési
fejlesáése. fuformatikai korszerűsítése''c. páIyázati kiíIásla a társulás által benyújtott
kerüljenekésCsány község
konstrukcióhozszükséges
közbeszerzésieljárásokelőkészítésle
polgámestelea TársulásiTanácsülésén
enaekmegfelelőenszavazatijogot gyakololjon.
Jledve Isnán po|gármesler:
Ennek a pályázatnak a kereteinbelül mi is pályáZhatunk,egy kistehelautóIa gondoltam,3'5 t
kell biáosítanunkaz önrészt.Jó lennemégegy faaprítékoló
eszköz is.
alattira.Ehhez nekiinl<
amivela határbankeletkezőnyesedékeket
lehetneledalálni.4,5 millió forintbólmár lehetegy
jó gépetvenni' A gépekcéljaa keletkező hulladékota hulladéklerakótóleltéríteni'
Ha
jó
10%-otkel] öneIőből fr]1anszíIozni.
Ez egy
1ehetőség
Csány
me$yerjiik a pályéLzatot'
számára.
javasIaloi.
I)1eneria határo7ati
.\ képviselő.testiileta javaslattal egyhangúlageg.1etéItett,
és meghozta a következö
hatéaozatát.
Csány községonkormányzata Képviselő-testiiletének
|26120|3
o{I. |6.)számúbatározata
Csány Község tnkományzatlínak Képviselő-testiiletejelen hatáíozaftalal.kéntdönt' hogy a
FejlesztéseTfusulás átal
Hatvan és Környéke TelepülésiSzilardhulladék-gazdálkodás
benyújtandó KEoP-1.1.1/c/13' kódszámú .,Települési szilrírdhulladék-gazdálkodási
Iendszelek eszközparkjanak fejlesztése' informatikai koÍszelúsítése',c' páIyazati
telhéIe
konstrukcióhoza HatvanVálos Önkományzataáltal a Város2014' éviköltségvetése
biztosítottönerőn kívÜtl1 db kisteherautó (3,5 tonna alatti, 3 személyes,nem dupla kabinos'
nagy platójú,ponyvás kisteherautó,tenezett beszelzésiköltség: 8 000 000 Ft) és1 db
utánfutókéno vontatható faaprítékoló(ten'ezett beszerzési kőltség: 4 500 000

. t) beszezendő eszközök esetébena marimum 10 %-os önelőt
onkonÜányzata
a saját,2014.éviköltségvetése
telhéIebiztosí1ja.

Cslánv Közsés

2. napirendi pont:Vízkorlátozásiterv € l fogadása
J{edveIstván polgármester:
Ismertetia vízkorlátozásiterv lészleteit.
Kéria képviselő{estüIetet,
hogy a vízkorlátozási
tervetfogadjael.
A képviselő-testiilet
a javaslattal egyha'rgúlagegyetétett,és meghoáa a következő
hatáÍozatátI
csány községonkormányzata Képviseló.testületének
I21/2013(YII'76.)számúhatározata
Csány Község ontormányzatrínak Képvise]ő-testtilete
elfogadja a Csány településre
r'ónatkozó vízkorlátozási teivet, és felhatalmazza Medve István polgiímesteÍ a ten7
a|áításfua'
3. napirendi poít: Egyeb€ k
\{edveIsh án polgármester:
|elkériDr Szentiván1'i-Csomós
Szilviajegyzőta napilendipontismeltetésé.e'
Dr. szentiványi-csomós Szilvia jegyzó:
Enrreka napirendi pontnak a keletébentiígyaljuk azt az ingyenesátadás-átvételilehetőséget,
hogy a MagyarAllam a fulajdonában1évő.Csány közigazgatásitelületén
1a1á1ható
tedileteket
az önkormányzahak adná át ingyen, amennyiben hasznosítaniakaÍjuk'Az átvétellől mlíI
koúbbanis tfugyalta képviselő.testii1et.
de mostmiírjogszablá]y
meliéklete
tadalmazzaazt a
kétingatla]rt,ami náunk szóba jöhet' Az 134'1-eshelyrajzi'szrimú
területrőlvo]na szó az
adótoronymellett,ami 1439nég)'zetmétel
terü1etű.
A másik ilyen területa széchenyiutcában
található770-esfusz.-ú500 négyzetméteres
fii]dterület,
melyena tulajdonilaponláthatóakkal
e11entétben
mfu nincs lakóház, csak anaak a romjai. A test|iletnekel ke1l döntenie. akarja-e
ingyeneshasználatbavenni ezeket a teriileteket'Amennyiben igen' az állaÍnátadja ezeket.Az
önkományzat kötelességeezentulhasznosítani
aZátadottterüIeteket.
Rész]etesen
ismefieti az MNv ZRt' által kiktlldött tái ékoztatót.

üü!.&.ú
lÜ@@g

J;z.ef képYiselő:
j ia]akthatnánk az egyik lerületen' szemrevéte]eáe
máÍ valaki a kéIdéses

tí|Ú!'Eí,Í'

iü*.

L\_in polgármesteri

*!4p{.:
Íú!q,i!! :1':<

indkét
meg'

területet' A Széchenyi utcai területen nagy a gaz, a hiíznak már csak
a

}' :.::;nán}i-csomós Szi|ria jeg1zö:
,i.jj'.-: ::rkénttudniínkhasznosítani
a Széchenyiutcai telketjátszótér,focipálya cé1jára
l.i..i '.::]öit. de a kialakításnem időhöz kötött' Az MNv ZRt' ktildi el a szelződést,
amit a
i'!: :: ::.31eikszerintfogalmamakmeg, mégmindig nem vag1unt kötelesek aláími azt'
g1_' - ]:r]{ormiínyzat
jelerÍeg egy elvi döntésthoz meg, mely kötelezettségekkel
mégnem
l:

'.l..3.

I!Í án polgármester:
. .-::a. hogy mindkéttediletet vegyiik át. Ki éItegyet MzaI' hogy az Ady Endle utcában
_:..:1. l3.l4. hrsz-úingat]ant
az Önkományzatátvegye?
.:f1 iselő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett.és meghozta
a következő

a:'-:: a ZALaL.

..sál1 községÖnkormányzataKépYiselő-testületének
]:3 2013 (VII.16.)számÍ!határozata
.i:í} község tntorrnányzatának Kép\'ise1ó.ÍesÍir1ete
aZ oD](olmáíyzatközigazgatási
:::j]eténfekvő, az egyesállami ésöntomárr}zati ingatlanokingyenestulajdonba
a(lásáról.
':]amint a hiteiszeEődésbőleredő kötelezettségeiknek
eIegetteDninem nrdo tennészetes
'.z.mélyeklaklatásánakbiz.osításárólszó]ó 201i. él'i CL)C{' tö11'én}1. meliék]ete
szelinti
.]lami tuIajdonú1344 hrsz-ú.temészetbenCsán1..Adl Endre utcábantalálható
ingatlant
irg1ene"er
nrJajdonába
kir ánjarenni'
Felhatalrnazza
Medve IstváIpolgámlestenaz ingatlanÍa
vona1kozószeződésmegkötésére.
Vedve Isfváu polgármesterl
Ki ér.egyet azzal, hogy a széchenyiutcábantaláható 770' fusz-úingatlant
az onl(ollnányzat
átvegye?
Á képviselő-testiilet
a javaslattai egyhangúlagegyetéftett,és meghoáa a következő
halározaláL:

.r'Í i.'J.< oDkormányzata KépYiselő-testületének
]-: \lI.16') számúhatározata
iJ|t.tr|
JJí !: <g Öntományzatiínak Képviselő-testiilete aZ tnkományzat közigazgatási
ingatlanokingyenestulajdonbaadásáról,
rg-_=j- -..]ó. az egyesá11amiésönkormrínyzati
-.ie|sze|ződésből
''J':--:.-.'
elegettenni nem tudó természetes
eredő kötelezettségeiknek
szerinti
szóló 2011' éviCL)o( töNény 1. mellékle1e
;:=: :.' :khaiásánakbiztosításáÍóI
,770
|Ísz-í, temészetbeíCsány. Széchenyiutcábantalálható ingatlant
'-.lonú
J.:'.. = -.':' iulajdonábakívánjavenni.
: ' .:.]-.:2za Medve István polgfumesteríaz ingatlanravonatkozó szeüődésmegkötéséIe.

Szilvia jegyző:
]. !z.nÍi1.ányi-Csomós
': ::; eg]'napirendipontunk a civil szervezetektámogatásávalkapcsolatban.
.':.5 E |!flán polgármester:
mefi ez a feltételea
::.a civil szeNezetnekel kel] számo]niaz előző éyitámogatással,
kötött minden
Az önkormányzat támogatásimegríllapodást
.: -i:zó évi támogatásnak.
A plobléma
költségjogcímén.
is be van tervezvea mÍíködési
:.'.z.ttel' ez a költségvetésbe
- . ..s} az Alapítvány nem prodúá miiködési költségeketa sok öÍ (éntesmunl.a miatt.Aá
::'j]r. hogy ezt a juttatástiehessenfelhalmozásicélrais adni eá a jÜttatástaz Alapítvány
tehessiink'Ha viszont aZ adottévbenel kell költeni a
:=:i:en, hogy nagyobbberuházásokat
összeg.
nemgyú1ikössze nag.!-obb
::.gatást miíködésle,
Gál Tibornéképviselő:
.:1ségesenvonatkozikez {najdmindenszen'ezetr.e?
Dr.s/eotiván}i-(.soÚös sZiIviajeg)7o:
' g} módosítjuka hat&ozatot'hogymindenszel\'ezetleronatkozzon'
Gál Tibornéképviselő:
támogatást
fe1iehethasználniműködésle?
Á íelhaimozásicélú
Dr.szenti\án}i-c!oÚós szilviajegyzó:
Alapvetően nem, felhalrrrozásije1legúkiadásnak számí1példáulaz eszkózvásárlás, építkezés,
jellegÍí
kiadáspéLdáulpapír'
fénymásolóvásárlása.A kettó nemlrgyanaz.
a múködési
szabó Margit képviselő:
vonatkozzonez a módosítás.
Legyenúgy,hogy csakaz Alapítviínyra

.:! e István polgármestel:
: :zzel egyetét,k&em, szayMzon.

a kö\,etkező
.:j:r.ise1ő.testii1eta javaslattal egyhangúlag egyetá1ett, és meghoáa
:- :: )zatá||
. :in1' kiizségÖnkormályzata Képviselő-testületének
:.: l2013 (vII.16) számúhrtározata
engedélyezi a
. .J:1} Község oltormfuyzatanak Képviselő-testillete úgy dönt, hogy
a miiködési célm
:-ogatásban lészesii1őcsányéIt, a FaluközösségéIt AlapítváLy szénTlí\Ía
a település
:' jlrtt tlímogatásfelhalmozási céllal történő felhasználásáttekintet|elaITa hogy
:.:3kételsősolbaÍez szolglílja'
}IedYeIstván polgármester:
'.
Ez nagyjából] 00.000Ft-ba
szélére.
fimi a dirLrrye|old
:.namégegy dolog:kutatszeÍetíénk
krumpli kerül, a dimye
::3 kerüJrri.Eru1ekajövőben is szerepelesz majd' a dimye he|yére
KéIem'
elig a napraforgó helyérefog kefilni' A kútlól szeretnéúöntözni mindkéttefü1etet.
döntsön ennekszükségességéről.
]..5 a képviselő-testiilet
a javaslattal e$hangúlag e$etéI1ett.és meghozta a következő
1 képviselő-testiilet
'1|áÍozatt!t..
Csány községOnkormányzataKépviselő-testületének
t31/2013(\/II.16.)számúhatározata
taltia a
úg'vdönt, hogy szükségesnek
képl.ise1ő.testü1ete
csány Község onkormányzatIának
öntőzőkit furását,mel)ae 100 e Ft összeget
mezőgMdaságifeladatoke1lálásaéIdekében
terhéIe'
általánostaltaléka
killönít el a 2013-asköltségvetés
}IedveIstván polgármesterl
Van mégkerdéserek?
hozzászólásnemhangzottel, az iílést15:03-korlezá1a.
Mive1több kéIdés,

[Lnt*\e
L .-

lanÍ'

Medve István
polgármester
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jegyzőkön}Y hitelesítő
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