JEGYZOKOI{YY
CSANY KÖZSÉGÖN'KoRMÁNYZATA KÉP\'ISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013.októbel 10-énmegtartott
rendkívüliüléséről

Ezen jegyzőkönyv az a|íbbi rendelet/eVet éshatározztokat tarta|mazza,:
Rendelet:
Hatá!Íozat|
155lz0|3. (X.10.)Jegyzőkiinyvhitelesítőkmegvá1'asztása
156t20|3.(x.10.)A testületiülésnapirendipontjainakelfogadása.
!57|2013. (x.10.) KEOP-1.1.1/B-10.11kódszámú páIyázaIhozkapcsolódó
közbeszerzésieljarásokrólszóló i. határozatij avaslatelfogadása
158/2013 (x.10.) KEOP-1.1.1/B-10-11kódszámú páIyáza+hozkapcsolódó
eljárásokrólszóló 2. határozatijavaslatelfogadása
ktizbeszerzési
159/2013(x.10') KEoP-1.1 .1lCl13-20|3-0I1 kódszámúpályáZat keleténbelül
Tanulmányelfogadása
Megvalósítha1ósági
benyújtott
kettős
|60t2013(x.10.) KEOP-1.1.1/Césa KEOP-1.1.1/Bprojektvonatkozásában
támogatáskizírásaról igazolás
Tarsulás Tarsulásj
161r2a17(x"10.) A Szociális, GyermekjólétiésEgészségÍigyi
megá11apodásának
módosítrísa
Szolgálat Alapító
(x.10.)
A Szociális, GyermekjólétiésEgészségügyi
!6212013
okiratánakmódosítása
|63t201'3(x.10.)A Csány,Arany JánosútontalállratóI- I. pavilonokbérbeadása
és
164/2013(x.10.) Támogatásiigénybenyújtásaszociális célútríziíavásárlásra
önerő elkíilönítése
165t2o|3(x.10.) A Monostori úti illegális hulladéklerakófelszámolásábanrészt
vevő gépekmunkadíjrínakkifizetése
pénzösszegelkülönítése
szükséges
|66|2013(x.10.)A Munkás útvízelvezetéséhez
167n0!3 (x.10.) A Gyöngyösi útjaldájának íelujításimunkálataihozésa Petőfi
sziikségepónzösszeg elktilönítése
ulca vízátereszénekjavításríhoz
pénzösszegelkiilinítése
168D013(X.10.)Vadkamerákvásarlásáhozsziikséges
Tanácsba
delegálásaaz Intézményi
169/2013(x.10.)Medve Istvanpolgrírmester
Csány,2013.október 10.

I
Csón! közséelúo.ndnydlónak
Pol8ófun6teraő|
3015csóry, KossuthLajos út2.
,/fux:37857-001.

e-mail: igazgatas@csanypolghiv,t-online.hu

MEGIIIVO
biztosÍtottjogkörömben a csáay
A 2011. évic]-)oc(D(. törvény 156.$ (2) a) bekezdésében
községítnkor&ínyzati Képviselő-testiiletrendestilését
2013. október 1.0.én(cJütöíökön)
összehíYom

14.00 órára

Az 1iléshelye: PolgármesteritIivatal Szent Lásáó terem(Csány, Kossuth út2.)
Kérem,hogy az ülésenszíveskedjenpontosanmegjelenni.

!!el!!c!C:
payazatnozkapcsolódóközbeszerzésieljárásohól
1 . KEoP.1.1.1/B-1o-11kodszarriu

2. KEOP-I.1.1/c/13-2013-o1l kódszámú páIyélzat keretén beliil benÉjtott
MegvalósíthatóságiTanulmIínyelfoga<lásáról
3 . Szociáis, Gyerrnekjóléti és Egészségiigl Tfusúás Társullási megállapodasánák és a
SzociIíüs,Gyerme\jólétiésEgészségügyiszolg|ílatAlapító okkalának módosítísfuól
4. Egyebek

csány' 2013.október09.

Medve IstYán s.l(.
polgármester
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JEGYZóKoNYv

2ol3' októbel 10-én,14.00
xészültl csány község tnkormrínyzataKépviselő.testiiletének
:Éi kezdettelmegtaItottlendkívüli testiileti iiléséről.
Hivatal szentLászló teme (csány,KossuthLajosút2')
A CsrínyiPolgfumesteli
.{el'vszín:
Medve Ev4
Jelen vannak: Medve IstvanpolgáÍnestet!ózsa zsolt József alpoigrármester,
(6 fő)
SzabóMargit'GrílTibomé,Dr Ködmön LeventeGeÍgelyképviselők'
jegyző
Tanácskozásijoggal megielent:LacziknédI' Balati Katalinhelyettes
-iegyzókön}.rvezető: Dávid Gábor
I

Júász Dávid képviselőiguoltaí van távol.
}I€ d Ye István polgármester:
.{ képviselő.testiiletiilésétmegnyitotta,köszöntötte a megjelenteket.
tagjainak.
a képviselő-test|ilet
BemutatjaLacziknédI.Balati Katalinhe1yefiesjegyzőt
mivel 6 képviselőjelen van
Megállapított4lrogy a testiileti üléshaÍározatképes,
hogy a megjelentképviselőkjegyzőkönyv hitelesítőknekválasszák meg Gál
Javaso1ta,
TiboméésJózsa Zsolt József képviselőket.
a következő
A képviseló-testiilet a javaslattal egyhangú1agegyetédett, és meghoáa
hatáÍozúát|
Csány községÖnkormányzataKépviseló.testÍíletén€ k
155/2013(X.10.)számí h^táfoza|a
meldaltotttiléséIől
a 2013.1o.10.én
CsrínyKözség onkormányzatánakKépviselő.testiilete
Zsolt József
te,"tltt ;"gy'őti'.,}"v hitelesítőjénekmegválasztotta Gríl Tibomé és Józsa
képviselőket.
MedYe István polgármest€ r :
fogadják el.
Javasolja'hogy a meghívóbankiktildött napilendi pontok megtlírgyalrisát

.. .{ép!ise1ő-testü1et
a javaslattal egyhangúlagegy€ t értett' és meghoáa a következő
.1.jÍozaÍát|

Csán1 községonkormányzata Képviselő-testületének
1í62013 íX.10.)számí hatátozata
2013' j úlius3l .i tes|riletiülésének
Képvise1ő-testütete
C sány Község ÖnkoÍmrínyzatanak
-piÍendj éta következők szerint áIlapítottameg:
1. KEoP-1.1.1/B-r0-11kódszámúpályázathozkapcsolódó közbeszeÍzési
eljárásokIól
2. KEoP-1'1.1icl13-2013-011kódszámúpályázat kereténbelül benyújtott
MegYalósíthatóságiTanulmány elfogadásáról
Társulás Társulási megállapodásánakés
3. Szociális,GyermekjólétiésEgészségügyi
szolgálatÁlapító okiratának
a szociális, GyermekjólétiésEgészségüs|i
módosításáról
4. Egebek
1, napirendi pont:

I

Medve István polgármester:
amiben
FejlesáéseTrírsulás,
A HatvanésKömyéke TelepülésiSzilárdhulladék'gazdálkodási
gazdálkodási
csány is beÍne van, beadott egy pélyí''atoÍ,,Települési szílrírdhulladékkrkríkat akaÍlÚ]. heszerezni a lakosság
rend-"zerfejlesztése''címmel, arrrinek segítségével
A cégtől, amit megbíáun]<a közbeszerzési eljárás 1efol}.tatásával(Első Magyar
szrímríra.
onkornínyzati vagyon- ésadósságkezelő Kff.), a Trirsulrísvissza kívánja vonni a megbízást
ésmásik cégetszerctüemegbíZÍaz eljfuás lefolÍatásával.
Ismertetiaz első hat|fuozatijavaslatot' Kéd a képviselő-testiiletet,hogy a javaslatot fogadják
el.
A képviselő-tes|rileta javaslattal egyhangulag egyetértett,és meghozta a következő
határozatár:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
|57|2013(X.ú..)számúhatározata
jelen hatlíIozattalakkéntdönt, a Hatvan és
Csány településonkormlínyzatképviselő.testÍilete
TIársulás4/2013.(III.29.) sz.
Fejlesztése
Kömyéke TelepülésiSzilárdhulladék.gazdálkodási

..
meghozottdöntése alapján az Első Magyar
-)I:' (XII. 18') sz. hallározatokban
.:
ri:-.=án1zati Vagyon ésAdósságkezelő Kft.-vel (cg. szráma:01-09-730411,székhelye:
:: 3udapest,Balassi Btílintu' 9.11' 4. em.3.), a KEoP-1.1'l.,ts-i0-11'kódszlímú
szilrárdhulladék-gazdálkod.ásilendszelek továbbfejlesztés című pályázattal
.:.1-esi
!::ai..aios közbeszerzési eljárások lefol}'tatásríraés projeltmenedzsment fe]adatainak
megsziinteti.
..-.:i.a kötöü szerződéseketközös megegyezésse]
' -:.=Jás az Első Magyar tnkormrányzati Vagyon ésAdósságkezelő Kft.-vel, az eddig
a közbeszerzésieljárásában2013.
igazolásalapjrín
teljesítés
....=e:1 feladatoktekintetébe{,
elszámol.
vonatkozásában
tevékenység
:;= -r 15.napjáigvégzett
-:'j lelepülésonkormráayzatKépviselő-testiiletefelkéÍia tfusulási taíácsot, hogy állapítsa
nem
a megbízottÉszéIőlteljesítés
feladatoktekintetében
=<:' Logl'a projel1menedzsment
.:.j-: igy e vonatkozásbanpénzügyielszímo1áslanemkelült sor.
település tnkomlányza1 Képviselő-testiilete Íelhalalmazza Medve lstván
- :'}
megfelelőn gyakorolja
.,: ::Tlestelt, hogy a társulási tanács ülésen jelen ha1|íÍozatnak
e]nijkétaz EIső Magyar tlkormrínyzati Vagyon és
.=1':zari jogát éshata\mazzafel a t{íxsulás
.':jss:i9}eze1őKft.-vel fent hiva1kozott
alapján'kötött szerződések
t!írsulásihatáxozatok
=.''.:züntető okiÉtánakaláírására'
j.-:5dó:

azonnal

:.'.]ós:

Polgiírmestel

}Iedre István polgármester|
ajavaslatotfogadjael'
Kéria képviselő-testiiletet,
-='eÍeúa másodikhatározatijavaslatot.
:. !épviseló-testijlet a javaslattrrl egyhangülag egyetéItett,és meghoáa a következő
.j:jrozalát|
Csán1-községtnkormányzata Képviseló-testületének
l58,2013(x.10.)számúhatározata
j*n)

település onkormányzat Képviselő-testiilete Íelhata|mazza Medve István
^-lgá.mestet, hogy a t|íÍsulásilanácsillésen akként szavazzon, hogy, a ',Teleptilési
.ilaldhulladék.gazdá1kodásirendszerek fejlesztése',KEoP.1.1.1,ts-10-11 kódszámú
sziikségesközbeszerzési eljárások
.-á,;ázat,' palyáuattkonstrukció megyalósításaérdekében
].\intetében a közbeszerzési tanácsadóként közremÍiködők kiválasztása esetén a
-.*edvezőbb ajánlatottevő kefliljön kiválasztásra.
iarráridő: azonnal
Polgrírmester
:e1e1ős:

.lI
: Lrpirendi pont:
\1id\.eIstván polgármester:
páMzattal p&huzaÍnosan,
is készülaz iméntem]ített
a KEoP l.1.1/c-13.
:=-':ásik prályrázat
gépeket
: j:g.dha1ósági tanulm.ínyis sziikségesezzel kapcsolatbaí.A pályázat segítségével
pályázik ésvállalja
::- ieszerczni, csány egy 3,5 t alatti kistehe'autóra ésegy aprítógépre
. ::Észét.Enrreka pályrizatnaka megvalósíthatóságitanulmlínyátkell elfogadnu <.
fogadja el a javaslatot.
.-. :neri az első határozatijavaslatot.KéÍia képvise1ő-test|11etet,
.. iépvise]ő-testii]et a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,és meghozta a következő
-::::ozatát|
f sán1'községtnkormányzata Képviselő-testületének
159'013 (x.l0.) számúhatározata
.-:.:n} telepiilés ehkormlínyzat képviselő-testületejelen hatfuozattal akként dönt. hogy a
.'-oP.1.1.1/C/13pályázatotmegvalósííását
támogatja'
:. LIoP-1.1.1/cn3 pályázatikonstrukciórészeként
kiadottMegvalósíthalóságiTanulmány
...ion 9' Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezt.lon igazolja' holy az
-:tormrín1zat iiltal az üzemeitetésikoncepció alát]ímasztásáhoznyújtott.és az MT-ben
:.-'óntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-b€n bemutatott
ismeriéselfogadja'
-emeltetésikoncepciótteljestededelínében
-.gészítés: az 52, Iáblazatban lévő előírást javítani sziikséges,a projektlrez Csriny max.
'.]50'000,-Ft tjnelőtbiáosít.
Medve Istvánpolgármester
3]e1ós:
megvrílaszolása
iaÍÍ,Íjó&a tisztiLzókérdések
\IedveIstYán polgármester:
.smer|etia második hat.írozatijavaslatot.Kéd a képviselő-testiiletet,hogy a javaslatot fogadja
_-1.

'\ képviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag egyetá1ett, és meghoáa a következő
aÍjnozatáti
csátry községonkormányzata Képviselő.testületének
160/2013()(.l0.)számúhatározata
csány település onkományzat képüselő-testiilete eztttol igazolja, hogy az intézkedésen
kíltil nem vesz Iésá ÍAás páIyiJzaÍban'támogatási konstrukcióbarr az adott projekthez

T
.' .::.tg3zdáikodás),illetve plojektelemhezkapcsolódóana KEoP 1.l.1/B/10-11-2013kettős
- ....e!len kíviil, a KEoP-l.l.1/C és a KEoP'1'1.1,ts projel1 vonatkozásábaÍl
.=;.=i nemmerül fe1'
. : =!::: óirlioÍnányzat
azonnal
-:.DlireDdi Pont
uólí e Istrán polgárn€ s t€ r :
::;=' Lacziknédr Barati Katalin belyettesjegyzőt a napirendipont ismeltetésére.
--Eané dr Barati Katali[ he|yettesjes/zó:
és
::-= tözség Önkormányzataa gyemekjóléti szolgrílatota Szociális, Gyermekjóléú
megvalósítani' ehhez kellene módosítani az
=:s--'ellgyi TáÍsuiás keretein belül kívánja
:-=.'-i okiía1otésa táIsulási megállapodtist'
u.dr-e István polgármester:
ajavaslalotfogadjael.
KéÍia képviselő-testiiletet,
-e.eti az első hatrírozatijavaslatot.
:' !.p1ise1ő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghozta a következő
.''j3zAtát|
CJán} községönkormányzata Képvise|ő-testületének
16L2013(x.10')számí határozata
közös
. i!}-' Ktjzség Önkormányzata Képviselő-testülete a táIsult önkományzatotr.kal
:egegyezéssel2013. november 1. napi hatrílybalépésmelle|r módosítjaés egységes
=.d.ezetbe foglalja a Szociáis, Gyerme\óléti és Egészségiigyi Társulrás Tttsulási
].l€ a [apodását.
foglalt
':. képviseló-testiileta t.ítsulási megállapodás módosításokkal egységesszerkezetbe
Csány
-óf;gét jelen határozat mellékleteszerinti taÍtalomma1elfogadja ésfelha1almazza
annakaláírására.
!]zségpolgármes1elét
.iauáridő:2013.október15.
:.lelős: csány községpolgifumestere
lÍedYeIstván polgármester:
hogy a j avasla1otfogadja
Kéd a képvíselő.testületet,
lmerteti a úásodik határozatijavas1a1ot.

..:.r1ise1ő-testii1eta javaslattal egyhangulagegyetértett,
és meghoáa a következő
::_ozalit:
Csán.r községÖnkormányzataKépviselő.testületének
1ó]2013 (x.10.)számú!
határozata
. i=]; Község onkormányzata Képviselő-testiilete a szociális' Gyennekjóléti
és
-.-z€ g ügl
szolgáat Alapító okilatát 2013. november1' napi hatálybalépésmellett
a
=-:li önkormányzatotkal közös megegyezéssela jeieo hatfuozat 1. sz. mellékletét
képező
=.:i..síróokiratíak megfelelőenmódosítja'A képviselő-testület
a módosításo}ikal
eevütt
2. 5z. mellékletét
' :.'-ag1ja a jelen hatrírozat
képezőmódosításokkal
."e.k"i.tb"
"gy.ég".
::'....]1
alapítóokiútot.
.'-:='dó: 2013.olÍóber15.
." 3.ós:csány községpolgármestele
!--EapireDdipont: E$r'ebek
}led!.eIstván polgármester|
:. =rilonok bérlésével
kapcsolatban:néhrinyhónappal koÍábbanúgy döntött a képüselő.'.:-.].eLhogy Szabó Lászlónak
adjuk ki a pavilonokat, de mivel ő azóta sem jelentkezett,
;:=ol1ta1a'rnak tekinthető a bérleti szándék. Szabó Pétemek fuvjrík az új jelentkezőt,
-:lhárom pavilont kibérelné péklíru
és
iizletet, illetve biifét szeretne nyitni bemük. A
r:=:bi gyakorlatnakmegfelelően1o.ooo.1o'o00
F1-éÍt
adnánkki dalabját'Javaslom,adjuk
!: :zéítaz összegéÍt,illetve a rendeletbenmeghatitozottkaucióéIt.
]' <ép1.iselő-testületa javaslattal egyhangúlag
egyetéItett,és meghozta a következő
-E:ÍozAtáti
Csán-vközségÖnkormányzataKépviselő-testületének
1ó.:2013(x.10.)számúhqtározata
-i=) Község onl<ormányzatlínak
Képviselő-testiil€te úgydönt, hogy az onkoffEnyzat l/1
-3donában lévő Csrány,Arany Jrínos úton tallálható I. szímú pavilont 10.000
Ft/ hó
:s.zegér.'a II. számúpaülonl 10.000Ft/tó, a III. számúpavilont 10.000Ft,/hóösszegért
s=-ió PéteIilletve vlíllalkozása szrámárahatrírozatlanidőre bérbeadja. Felkéri Medve Istvrín
]. 'sfumesteÍ!a béIletiszelződésmegköteséIe.
!Íed\-eIstván polgármester:
-jt
lehetőségiiÍl<vaÍl Ésá venni a szociális tÍÍzifa-prcgramban.október 15.ig
kell
-=-3zíii.Úk,
résá kívrínunk-evenni benrre.Tavaly 50 m3 flit hozattunt mintegy 12o-13o.00o
:-érca szállításiköltségpedigkb. 17o.o0oFt-bakelült.

I
:;riró }Íargitképviseló:
:.j.= meínyiségethozatnánt ebbenaz évben?
\!eÉr.e
Istr'ánpolgármester;
.''-':=En!jt. miít tavaly. Bár sok munkával és feszilltséggeljáÍt a fa szétosáása,mégis
: =.:..f1.vegyiü* részta plogramban.
-- i-liseló.testiilet a javaslattal4 igen, 1 nem és 1 taÍtózkodásellenébena javaslatot
. : :.:jia ésmeghoztakövetkező határozatát|
1:rrí.E}
községonkormányzata Képviseló-testületének
:l+:013 rx.10.)számű h^táÍozat^
. i='j Község tnkonrrányzatának Képviselő-testületeligy dönl, hogy a belüg}minisáe.
túzifavásárlásra
: 1' .3. (X'4) BM rendeletealapjántámogatásiigén)tnÉjt be szociáliscélú
= :..000 Ft önelőt kiilönít el az rlltalrinosta'Íalékterhére.
\{edl e István polgármesterl
a hulladéklerakórekultivációja; az elképzeléssze nt a hatlfubanilleglíisan letakott
;.5
].:.=.iet még idehordjuk, mielőtt a rekútiváció befejeződik. KideÍült, hogy sok]€l több
===Í Yan a hu1ladélJerakóbanésa.határbanis, mint ahogy aá ainak idejénfelmértékés
'4=.abb domb képződött, mint amekkorát beterveztek.A Monostoli útÍólösszeszedt|lk az
-=jrisan lemkott szemetet,ehiez fogadnunk kellett egy markológépet7000 Ft/óra + Afa
=jáérért. sikerült elérni,hogy a Íekultivációt végzőcégingyen biztosí1sonegy kamion1a
A malkológépegésznap kint
=-'.'áshoz, ami 5 fuvart vitt, darabja300 mázsa mennyiségben.
-: négsemfogyott el a hul1adék,ezértmásnap is kint dolgozott ugyani1yenmuakabénel,
ezéIthozathÍ* egv Kamaá, ami még6 fuva.t vitt 6000
= . tamiont miírnem biztosított.ík,
Mindent összevetve megközeiítőleg300.000Frba került az illegális
i'. '= munkabérrei.
::*.lék lerakatokfe1szárnolása.sajíos több helyen is maradtilleg is huiladék'errekelessiik
kiilönítsiik el az általáíos
::=goldrást. Javaslom,a 300' 000 Ft-ot mu'rtadíjkifizetésére
:r-:.ék terhére.
:' jép1jselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghozta a kövelkező
-l:=Íozatát..
Csán1-községönkormányzata Képviseló-testíiletének
20 |3 (X.l0.)számúbatározata
tt'-<
úgyhatfuoz,hogy a Monostoriútiillegális hulladéklerakó
..i=}'Község képviselő.testiilete
-: zímolásában részt vevő gépekmunkadíjrínakkifizetéséIe300'000 Ft-ot ktÍ1önítel az
.-lános tartalékterhére.

1É.r. I]laáD polgármesterl
Egy-egy esőzésután a Kossuth úlhozközeli
;:: ':- . .aíu!k a Mulkás útvízelvezetését'
alakul ki. Amikol az Andezit Kft. az uta1
.3-:!:. :j. ulközepén hatalmas,összefuggó tócsa
vízelvezetőáíkotsem.A szóbal
épített
='-.._- ... csináltÍá lejtést,ésegyfltalánnem
magasabban
*eryedésképződött' ahol az esővíz összeg)'tilik ésmive1 az út
.:|' =-=
az megszünt'
'. ''..."g
befolyik az ingatlanokbais. Régenvolt arok is az útmellett, de
, 1-Az Andezit Kft. 1.000.000Ft-éÍtvállalná a
jelenleg a tócsa megszüntetése.
'.;.-.<?;t
TransKft. eá 200.000Ft-érttudjamegoldani.
e;E:.- 3 Szé-Gé
felada1lészleteitvitatja meg'
a mego1da,"1dó
. rj?..-.e1o-lesÍii1et
r{.'i'. Ltt áD polgármest€r:
Tra$z ajántatátfogadjak el
.: 'r<:-a hogy a vízelvezetésproblémájátolvosolandó a szé-Gé
.! i'-::jl<enek el 2oo.oo0Ft.ot az általános taía1éktelhéÍe.
ésmeghoáa
.' l='. -.eló.testii1eta javaslattal 5 igen és1 nem szavazatellenébenegyetéÍtett
i:-'--i3zohatáLÍozúrt|
t*in1 liözségönkormányzata Képvis€ l ő-t€ s tül€ t ének
.:!í?o13 (x.10')számt! hatáLrozat^
úgy dönt, hogy a csányi Mulkás ú1
: i='. Község Önkomlínyzatanak képviselő-testiilete
a Szé.GéTraísKft.-t bízzameg és200'000Ft-ot
]= ".ezetési
megoldrísával
problémájrínak
telhéIe.Felkái Medve István poigáÍmestelta megríllapodás
el az láltalánostaÍta1ék
i-:j.
:--a:vra
r(Édl'eIstván polgármester:
közötti kb. 30
.. !.i\ etkező problémaa gyöngyösi útijáIda a buszmegálló éSa gyógyszeítáI
van, az árok p€dig
á11apotban
:-.':És szakaszon,a járda keskeny ésferde, ésnagyon Iossz
30
].... ., ., így igen balesetveszélyes.
Betonjárdakészüla közmutrísok segítségével'
hogy a Petőfi utcai beomlott
:=::r hosszúlesz. De ha már anyagotvesziink, vegytint armyit,
mrí így is, és ez is Íendkívül
:.-sa is meg tudjuk javítani' E|ég nagy l1'r-rkkeletkezett
majd,javaslom,ezt az összeget
:i:-eneszélyes.A feladatösszesenkb' 3oo'oooFt-bakeíül
r.-önítsiik el.
és meglroáa a következő
.- !épviselő.testlilet a javaslattal egyhangűag egyetéíett,
'.jiúozatáÍ''
Csány kiizségÖnkormán}zataKépviselő-testületének
1672013(X.10')számí h^tÁÍozata
dönt. hogJ. a^Gyöngyösi úti
C*íny Ktizség Önkormányzatrínakképviselő-testületeúgy
300.000Ft-ot különít el
=our"t.iji'i'i .*taatoloa ésa Petőfi utca vízátercszénekjavításaÍa
lerhére'
7 á]talánostana]ék

I

{€ 6 n Lr[táB polgármest€ r :
. li. :':... a Vonostoli útról kitakarítottukaz elmílt 20 év illegriíisanésminden kontoll
-=..ion szemetét,szeretnénk,ha az illegális hulladéklerakásvégleg megszúnnea
ü':
lzén javaslom, szerezziint be vadkamerákat.hogy ezeket a szemetglőketkiszúdiik
tc:.e
5 =-.:::$hessiik. Egy karrrera100.000Ft-ba keriii. mi kettőt szeletnénkbeszerezni.
EÍFi \Iargit képviselő:
c :.. :gua! hogy kiteg}.iik ezeket a kamelákat? Ha személyiségijogokat séítiinkmeg,
f": :.- ; .'21okozhat.
- .;LÍé dr. Barati Katalin helyettesjeryző.
!'.':= :z esetben'ha valamit védibk' kítehetjiik őket azza| a megkötéssel,hogy táblát is
<=i ii. ami errefigyelmeztet.
$.dÍe Isti án polgármester:
ki,ilcjnítsiinkel 200'000 Ft-ot a kaneník megvásárlásríra.
': -':t
. !:-iise1ő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetátett, és meghozta a következő

"i*ia1 liözségönkormányzata Képyiselő-testületének
: *t20t3 [X.10.)számí határozata
képviselő-testületeúgydön1' hogy vadkamerríkvásárlásríra
:=1 Község e)nkormIányzaíinak
: ' ]l]0 Ft-ot különít elaz áItáános t!Ítalékterh&e.
!íedte István polgármesteri
::jJri SzabóMaÍgitképüse|öta következő pon(ismeíelésére'
izrbó Margit képviseló:
..-iiozott
a köznevelési törvény, ésa fenntaxtókéÍte,hogy hozzunk léfueintézményitanácsot
- lskolában az önkormrányzat,a nevelőtestiiletésa szü1őkIészéIől.
!ledve István po|gármester:
delegátja?
dz tnkorrÍ'ányzar
{ lÉgyen
GáI Tibornéképviselő:
Uratjavaslom.
?clgifumester
}ÍedyeIstván polgármest€ r :
\lindenki ígygondolja,'!Szavaznxk.

- i:!\ iselő{estület a javaslattal
egylrangú1ag
egyetéfiett,és meghoáa a következő
::-,rza|ati
.-sán1községÖnkormányzata
KépYiselő-testületének
:í9 2013 (X.10')számú határozata
i":r Község onJ<ormányzatánakk

r:-..]::''Tanácsbacsály*.',.,onT;:'u";l#"::,'::á*"Jl"i
.z]bó }Iargit képviselő:
: -:. ol!1óbel22-él 8 órátó| az isko]ában
megtatjuk az okóber 23-i megemlékezést
az
..: aoarr'amire miaden]<itsok szerctettelviírunk'
líÉdie István polgármester:
..:.zönjük a meghívást,
temészetesen
résáveszünka megemlékezésen.
Van

mégvalakinek

:'.:' tc;bbkérdés'
hozzászólásnemhangzottel, az ülést15:05-koÍ
lezáÍta.
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Lacziknédn Barati Katalin
he|yeftesjeryző
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