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64/2013.(Y.|6.) A testiiletiülésnapirendipontjainakelfogadása.

65/20|3. (v.16,) Szociá1is,GyermekjólétiésEgészségügyi
Szolgálat Intézményfenitaltó
TársulásTfusulásiTanácsábaclelegríás

66/2013.(v.|6.) gyemekjólétifeladatokönálló ellátása

67/2013. (v.l6.) Szociális, Gyermekjólétiés Egészségiigyi
szo1gá1atIntézményfenntaltó
Társulás Társulási megállapodásmódosílása
68/2013. (v.16.) Hatvan és Kömyéke TelepülésiSzilardhulladék-gazdálkodás
Fqjlesáése
js lársu|áJlmegá]lapodas
Tarsu]
módocitasa

69/2013.('|6.) védőnőhelyettesítése
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MEGHIVO
'^J 2071. évi CLx).Kx. tv. 45.$ (2) bekezdésében
biztosítottjogkörömben a Csrínyközségi
onlormányzati Képviselő{estiiletillését
2013.május 16-án (csütörtökön) 14.00órára
összehívom.
-\z üléshelye: Polgármesleri Hivatal szent László Terem (Csány, Kossuth út2.)
Kérem,hogy az iilésenszíveskedjenpontosanmegjelerrrLi.
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1. Javaslat a szociális, Gyermekjóléti ésEgészségügyiSzolgáat Intézmén}fenntartó
Tfusulás
tfusulási megá]lapodásésalapítóokfuatmódosításáÍa
Előadó: Medve Istvrínpolgármestel

2. Javaslat Hatvan ésKömyéke Települési Szilárdhulladék-gazdiílkodásiFejlesáési T|ísulás
tti$ulási megállapodásánakmódosítására
Előadó: Medve Istvánpoigiírmester
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2013.május 16'-án'14.00órai kezdettel
h'}. ].-: Csány községontományzata Képviselő-testüIetének
* ..''. ::testületiüléséröl'
'ilÉ: laDíak: Medve Istvánpolgámestel,Gál Tibomé'dI. Kijdmön LeventeGergely.Juhász Dávid,
: : :r a. SzabóMargit képviselők'(6 fő)
-

.:: --kozásijoggal megielent:D.. szentiványi-CsomósSzilviajegyző

ij. e István polgármester:
hogy a testllletiiilés
megnyitott4köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította'
:.liselő-testtiletülését
jelen
mive16 képviselő
van.
-:=' Zatképes,
válasszákmeg Juhász Dávid ésdr'
. :...]ta'hogy a megjeleítképviselőkjegyzőkönyv hitelesítőknek
:-lón LeventeGelgelyképviselőket'
..:1 Község tnlormányzatának Képviselő{estiiletea 2013'05'16.ánmegtafiottülésérőlkésztllt
''Zókönyv hitelesítőjének
megválasztotla
JuhászDávid ésdI' Ködmön LeventeGelgelyképviselőket.
1.dÍeIstván polgármester:
kiküldött napirendipontokmegtáIg]'alasát
íogadjiike]'
: :so1ja, hogy a meghívóban
ajavaslattalegyhangulag
egyetéItett'
ésmeghoáaa következő határozatát:
iépviselő-testiilet
sán1.községÖnkormányzataKépviselő-testületónek
'
h^táÍozat^
:] 2013(V.l6.) számú!
napirendjét
a
20lj. május i6-i testiiletiülésének
Képviseló{esttilete
'.ány Község onkormányzatának
' reLkezó\.,,erinlá']apil.}na
meg:
\ a p i r e Ú dl
Társulás
1' Javaslat a Szociális' Gy€ n nekjóléli és EgészségügiiSzolgálat lntézményÍénntalló
társulásimegállapodás
ésalapítóokiratmódosításá.a
'
polgármester
E]őadó:Medve Ist\'ián
Fejlesaési Társulás
2.. Javaslat Hatvan és Kömyéke Telepti1ésiSzilárdhulladék-gazdálkodási
tfusulasimegá1lapodásánakmódosításala
Előadó| Medve lstvánpolgámester

L Egyebek

Dapirendiponti
!
Társl ás társulási
és Egészségügyi
Szo]gálatIntézményfenntartó
a szociális, GyeÍmekjóléti
.::
'.
- ..-..;odás es alapilóoliral nódo<ílására
\ 1-i e Isfl án polgármestér:
' :: . a szót df' szentiványi-CsomósSzilviajegyzőnek,hogyismeltesseaz előterjesztés
tarta]rnát.
:-' Szentiványi.Csomós Szilvia jegyző: Köszöíti a megielenteket.A MagyaÍoNzág helyi
.. :]a]án}za1airó1
szóIó 2017. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakbanMötv.) 157. ! a.) pontja2013.
szóló
.- 1' napjánhatályonkivül helyeáe a helyi önkormányzatoktfusulásailólésegyüttmíiködéséről
.]'. ér'iCXXXV. törvénÍ és ezzel egyidejűlega jogalkotó a helyi önl(ormlányzatok
társulásainak
azokata kötelező taltalmielemeket.
:]:1}ait az Mötv.-be illesztettebe.Az Mötv. 93' s-a meghatározza
jogszabályi
ke]l.
A
változás követkeáében
a
társulási
megállapodiisnak
taítalmaznia
.-:']eket
hinit a Tfusu1ásnevénekmódosítása.A törvény a Társtrlásdöntéshozószervekénta
:.l.:.égesnek
-'-.jliisi Tanácsotjelöli meg, ame1ya társult önkomiínyzatok delegált tagjaiból áI1,ezérteú a
megálapodásunk
: ..:jshozó szeNet is lélreke1llrozni,ésoclatagotkell delegálni'A jelenlegitársrr1ási
a
:-- Iartalmaztaa jogszabáyban meghatlirozottkötelező taÍtalmielemeket' emiatt vált sziikségessé
Kérema képviselő-testliletet'
hogy a TársulásiTanácsbadelegáljaMedve
: : \ izsgálataésmódosítiísa.
,.3npolgámestefiéshozzonenő] döntést.
ésmeghoztaa következő hatiírozatát:
.iépviselő-testiiletajavaslattal eg}'hangulagegyetértett'
'án1 községÖnkormányzala Képviselő-testületéÍek
.: 2013rv.16..)számÍrh^tározat^
Ílgy dönt' hogy a Szociális. Gyermekjólétiés
;n}' Község tnkormányzatánakKépviselő-testülete
TanácsábaMedve Istvánpolgfumeslefi
IntézményferntaÉó
Tlfusulás
Társulási
Szolgálat
:-jszségügyi
jogga1
képviselje.
::'egálja.hogy Csány ontományzatát teljes
. r. sZeÚti\ánJi-csomóss/i|\ia jegyzó:
decemberben
döntött alaó1'hogy a változásoka tekintettelajövőben társulásiforma
. képviselő-testiilet
':l]'ett önállóan kívánja ellátni a gyemek.jólétiszolgálatta1kapcsolatos feladatok' A Társulási
-'3gál]apodás
módosítása
miatteá a \'iíltoáatást
mosttestiiletidöntésselkell megerositenün](.
hogy erősítsemeg a döntését'
hogy a Tfusulatbó]töfiénő kiiépésnélküla
].jri a képviseló{esttiletet,
:. ;rmekjólétifeladatokata jövőben önállóan akarjae]]átni.
]. képviselő-testület
ajavas}attal
e$'hangú]ag
egyetéItett'
ésmeghoáaa következő határozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
16/2013.
ff.16.) számúhatározata
ú!} dönt. hog) az edr1igiekbena Szociális,
'sány Község onkormányzat Képvise]ö-testü|ete
ellátottgyermekjóléti
Tfusuláskeretében
szolgálat Intézményfenntaltó
]]emekjóléti ésEgészségügyi
látja
a iövőben iinállóan kívánia ellátni.Az ontományzat továbbrais a Tfusuláskéretében
íe]adatokat
_
j
gondozás'elzőrendszelesházi segítségnyújtás
és
. bölcsódei ellátás,család ésnővédelmiegészségiigyi
appaliszociálisellátásfeladatokat'
}IedveIstván polgármester:
hogy döntsön az előtedesáéssze nt a tiÍsrrlásimegállapodásmódosít.ísaról
'{é a képviselő{estületet'
ésmeghoztaa következo h;talozctát:
a j avaslattaleg1'hangúlag
egyetéfiett'
l képviselő{estület

..i:. községonkormányzata Képviselő-teslül€ t ének
- '1.:.(\ .16.)
: :
számÍrhatároz^t^

'j ..:.izség
olkonnányzat Képviselő{estüllete
úgy dönt, hogy a tálsult önkormfu]yzatokkal
közijs
- : -:. ' .'jsse] 2013' júliüs 1. napi hatálybalépésmellettmódosítj
a ésegységes
szcrkezetbefoglaljaa
::.:.:].G]ermekjólétiésEgészségügyihtézményl.elrntartóTáIsrúásTrísulásiN,Iegállapodá
. ::1:::.ó-testületa tiÍsultönkolmányzatokképviselő{estületeinek
közös megegyezésével
a Szociális,
:=:..liléti és Egészségügyi
Intézményfenntaftó
Társulás elnevezéstSzociális, Gyennekjólétiés
: -.: i:::1g]iTáIsuláselnevezésre
módosítja.
. :: :j.ló'tesÍiileta társulásimegállapodásmódosításokkal
egységes
szerkezelbe
foglaltszövegétjelen
.'..-:.:: melléklete
szerintitarta]ommal
elfogadjaés1.elhatalmazza
csány községpolgá.mesterét
amak
1:::---.

:

:. napirendi pont
\ :..j1 € I5t\'áBpolgármester:
:: ,-.]3sszon}'á]tal elmon(lottj ogszabálvj váitozások miatt sziikségesa Hatvan ésKömyéke Települési
: .:.: ulladék-gazdá1kodási
FejlesztésiTársulás társulási megájlapodásánakmódosításais. ]smefieti az
: : : ajsben szelep]ő módosításokat'
.' . . ilo:zászólós netn hangzík el'
' :.l1 ÉIsfi'án polgármesteri
.' . .:.i]\iseló-testültet,tiogy fogadja el a társulási megál]apodásmódosítását'
. .. ' :seló-Íestiileta j avaslattal egyhaügúIagegyetétett.ésmeghoz1aa következő határozatát:
.-r] közsóg onkormáIryzata Kópviselő.testületének
..: :'r1.:(\-.16.)számúhatáIozata
:.:'
Község onkormányzat Képviselő{estülete, mint a Hat\'an és KömJeke
TeLepü|csi
-::::lladék-gazdálkodás Fej]esáése Társu1ás tagja akként dönt' hogy a Mag'valország helyi
.. =::1] zatai]ó] szó]ó 2011. évi CLXXXIX. törvé11)'87'$-95.$pontjábanfog1a1trendelkezésekr.e
való
.. .-:1 e]1bgadjaajelen előterjesztésnc11ék1etét
képezó.módosításoktrial
eg'vséges
szelkezgtbefogla]t
.--] .: megállapodás szövegét' azt magára né^e teljes egészébcnkötelezőnek ismeri el és
. .:..:.lzza Csiíny polgármesteréta tfusulási megá11apodás
a]áirására.valamint arra. hogy Flatvan és
.' ''.1e Te1epiiiésiSzilár.dhulladék-gazdákodásFej1esaéseTársulás Trírsu]ásiTanács tagjakéntcsány
.. ::-:i) Zatátkópviseletébena táIsulási tanácsi ülésenje1enhatározatnakmegfe]elően
szavMatjjogát
:

nápirendipoít:
:.:\. Isn án polgármest€ r :
::: ]:']ián. vámosgyöIk polgfumestere
keresettmeg azza1'hogy a védőnő'ük1afiós távollótemiatt
..: - . csányivédőnőtheLyettes
státuszbanfogla1koaatni
május l8.tó1december31' napjáig.Kérema
.: ..- :.ieslii]tet'hogy engedólyezzeTassyMríia védőnővámosgyörkihelyettesítését'
'

:: !:]..-icstület
ajavaslattalegyhangítlag
egyetéflett.
ésmeghoztaa kijvetkezőhatfuozatát:

Crir \öaeg Önkorrnán}z'ta KépYis€lő-testiiletének
Í'].l3 (l..|6') számÍ!határoz^ta
cE-Í község kéPviseló-testületeengedélyeziTassy Mária védőnő vámosgyöIk telepiilésentöÍténő
'rita.sítesét 2013.májusl8. ésdecember31. Íapjaiközött.
hozzászólás lemhanp;zottel az iilést14.50-kolbezárta.
!űrd rits kérdés,

ul-tfno{,x-lo

kmft.

Medve István
polgármester

tpu,,tu,''t
Jlhász Dávid
jeg'z6kiin}ry hitelesítő

jes'zóki'n}ry hitelesítő

