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Kérem,hogy az Íllésenszíveskedje[pontosanmegjelemi.
Napirend:
1. A2014. évikoncepciótágyalása
beszámoló
2. 2013.Itr.negyedévi
3. Hatvan ésKömyéke Telopiilési szíl{íidh!üadék.gazdálkodásiFejlesáése Tá$ulás 2013. IIII. negyedévesköltségvetésénekteljesítésáől
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Iíédlft Csány község onkományzata Képviselő-testiiletének2013. oltóber 31-én' 14'oo
órai kezdettelmegtaltottrendkívülitestiileü üléséről.
Eáyszíl: A Csánl PolgármesteriHivatalszeotLas7ló terme(csán1,KossuLhLajosút2.,1
Jc{en vaínaki Medve István polg.írmeste!Medve Év4 Grál Tibomé,DÍ. Ködmön Lev€nte
Gagely képviselők'(4 fót
T'üácskozási joggal megjelent: LacziknédI. BaÍatíKalalin helyettesjegyző
J€g/zőkönywezető:

Dávitl Gábor

lőEs zso\t József alpolgármesteÍ'Szabó Margit képviselő' JuhrászDávid kepviselő igazoltan
t@ak ü4vol.
weive István polgármester:
Áképvise1őtestiiletiilésétmegnÉott4 köszöntótte a megje1enleket'
vegá apított4hogy a testiileti üléshatfuozatképes,
mivel 4 képvíselőjelen van.
Javasolta' hogy a megjelelt képüselók jegyzőkön)-v hitelesítőknek válassz|ík meg Gál
lrbome es Medvel]va kepuselÓket.
Á képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéÍtett,és meghozta a következő
hatiúozatáti
Csány község Önkormányzeta Képviselő.testiiletének
170/2013(X.31.) számű hatáÍoz^ta
caány Község tntormiínyza1jáIakKépviselő-testiiletea 2013. 10.31-énmegtartottülésérői
készijltjegyzőkön}"v hitelesffiének megváasztotta Gál TiboméésMedve Évaképüselőket.
Medve István polgármester:
Javasolj4 hogy a megbívóbankiktildött napircndi pontok megtírgyallásátfogadják el.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangutag egyetértett,és meghoáa a következő
batirozatát..

iÉÍ Lfu€
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önkormányzate Képviselő-testii|etének

(Xjl..) száBúhatározata

2013.októbe!31-ítestiiletiülésének
Gfu Község önkormányzatánakKépviselő-testiilete
meg:
a következők szerintállapította
'i'djét
L A2014. évikoncepciótárryalása
,

2013. III. ue5retlévibeszámoló

a
+

Térítésidijak megál|apítása

)-

Eryebek

Eatvan é5Környéke Te|epillésiSzilárdhulladék.gazdálkodási Fej|esztése
teljesítésérő|
kö|tségvetéséíek
Társu|ás 2013.I-[I. negyedéves

L.{tirenali

Pont

lFdY€ István polgármester:
mint PénzirgyiBizotlsági elnököt, ismeltessea Pénzügyi
Fdkái Medve Évaképvise1őí,
IEzottsÁgiiléséntapasztaltakat.
Vedve Évaképviselól
ésszámszakílagnagyon pontosanismeÍtettemeg a 2014. évi
o|ábtréGál Erika Íészletesen
koúc€pciót, melyet a képüse1ő-testiiletszámára elfogadásraalkalmasnaktalálok"
vedve Istvá! polgáÍmester:
2014.
Felkéí o1úlré Grí Erika pénzügyielőadót, hogy a képviselő'testülettelis ismertesse
á/i koncepció lészleteit'
oráhné Gál Drika pénzÍiryielőadó:
képeá.
Ismelleti a 2014. évikotrcepciótervezeté!ami a jelen jegyzőkön;v mellékletét
MedYe István po|gármester:
el.
Javasolj4 hogy a képúselő-les|rileta 2014' éúkoncepcíótervezetétfogadja
a következő
A képviseló-testület a javaslattal egyhangúlag egyetéített,és meghoáa
bati.Íoz,at^L.

. aú\ liözségonkormányzaÚaKépviselő-testül€ t ének
- 11D13 (X.31.)számí)h^|ározat^
. j,:..''.t!*ományzat képviselőtestiilete
a 2014.éviköltségvetési
koncepcióelőterjesáését

-.-:::sJl

VeSZi,

. .: ...j:t.etési
rendelettelvezetelkészítéséhez
az alábbiakvégrehajtását
tartjasziikségesn.k:
.. r beréte|ek
nöre|eseérdekében
lziikséges
a:
. :- .esköni számbavétel.
a Kiadások tervezése:
:. fIííködésikiadások
: s-emélyijlÍtatások
- : koncepcióbanismertetettek
sze nt, illetvea töIvényielőíIásoknak
rnegfelelően
1-á]tozik'
DoIogi kiadások
.\ dologikiadásokesetében
fontos azok tételesáfvizsgálása, a megtakarítlási
lehetőségek
iilúrása'
]013' évihezképesta dologielőilányzatokemelésérc
nincslehetőség.
: Egyébfolyó kicdások
yáItozásaa munléltatóáltal fizetett szja változásával összefuggésben
EIő1Íéúyzat
1.áltozik.
)-/ Tórsadalom- ésszocirílpolitikaijuxaÍtisoka szocitilis tijnény uódosítl^óval, az öfegségi
nvugdfi minímumésax,elldÍottilélszá,nylittozlÍssaIösszeÍijggésben,lÍItoznak'
.
-1- I,églegeseLót.r.loÍtpénzeszközök
l költségvetésiegyensúlymegtaltásaérdekében,
az ö.kományzat á1talkorábbannyijtott
. nemköte]ező feladatokat
szolgáló táuogatlisok 20l4-bancsakal*or terveáetőek,
ha azt a végleges
sziímítások
lehetővé
teszik.
.'"/ Felújításiésfejlesztésikiadások esetében
kiemeltfigyeleinÍnel
kell lerrrriaz elóző év
iérek)kötelezettségvríllalássalterheltfeladatai.a(fiitéskolszeríísítés
, a közvilágítási

I

többeles lohatasára.
iovábbáDemszabadfigyelmenkiviiJ ha$,ni a
Házáshoz

kapcsolódó kézfizető kezességvríllalást).

ualék előíní,,Jza1a
4lX) e Ft legren.
cábrúalék előiránrzata

.'|56 e Ft l€s.en
Éedni,

hogy a mfu e]nyeítpálylázatokhozbiztosítsuka sajátfoÍást éstovábbi

aÉnzügyi lehetőségekpontosmáleg€lése után nyújtsoncsak be az

i.ttasítja
ajegyzőt, hogy a költségvetésiteÍvkészítésekol
a koncepcióban
i|öntéseke1vegye fi gyelembe'
ldedve Istv|ánpolgármestel
r*zikné dÍBaÍatiKaláin helyettesjegyző

2014.febru.ír
15.
pont

István polgármester:
Medve Éva képviselőt, mint Pénzügyj Bizottsági elnököt, ismertesse a Pénztigl
Ei
tapasztaltakat.
rÚ.hág úlésén
Évaképrisető:
&
Gá Erika részletesenésszámszakilag nagyon poltosan ismertettemeg a 2013. m.
fré
elfogadrásraalkalmasnak
Ercdévi beszámoló részleteit,melyet a képviselő-testületsz|áÍnáÍa
ÉoL
Ucdve István polgármester:
Fdk€ri oláhné Gál Erika pénzügri előadót, hogy a képvis€lő-testiilettel is ismeltesse 2013.
m legyedéYibeszámoló Íészleteit.
olóbné Gál Erika pélzüryi előadó:
kBerteti a 2013. III' negyedévibeszrímolóÉszleteit,ami a jelen jegyzőkön1v mellékletet
kéoe^.

rl{Ér..LtráD polgármester:
'!Í::i: . : :.]gl a képvise]ő-testüle1
a 2013. ]II. negyedévibeszámolót fogadja el'
1 ':..

.eló-lesttilet

:É-::=2:

a javaslattal egyhangúlag egyetéItett, és meghozta a következő

c-E.r kozségonkormányzata Képviselő-testületéíek
Í.:i':']'1.](x31.) számÍ!határoz^ta
!.j::rj:::aáoyzatképviselőtestülete
a 2013' báromnegyedéves
költségvetési
beszáríolóról
ű,.: ='ekoztatót a szöveges értékelés
ésa mellékelt1-8. szrimútábliLzataIapJtLI:az abban
i=..-.li!:a-limegfeIelöenrudomásull eszi'
!j<- ]2z: a polgármesteít,hogy a hátralévőidőszakban a pénzügyiegyensűy biáosítása
=:É;:tí.egye meg a sziikséges
intézkedéseket.
E,Eiridó| azonlal éséte1emszerint.
2013.december
31.
f.lÉlíj: uedve István polgámester
-:-E pirendi pont
Isfrán polgármesterl
]||Édr-e
.:ii
oláhnéGál Erika pénzügyielőadót,hogyismeltessea térítési
dljal kapcsolatos
.-:=\ alókat.

olábné Gál Erika pénzíigyielóadó:
:.:.novembe!1-tő1téÍítésidíjtekintetébenaházisegítségnÉjtásértfizetendőtérítésid
t.'' e most megtrígyalni.A fő szabály az, hogy az önkormányzat által kapottnormatív
..:.rgarís ésaz ör]töllség köái kiilönbséget
lehettédtésidíjkéntmegállapítani.Számítások
.='jáo az önkoÍn|án)zatesetében
egy óIáÉ jutó tédtésidíj 216 Ft.ra jöme ki de próbátuk
verrni
:=:.'3]embe
aá a térítési
díjat,amit a HECS-né1keli |rzetni,maximwn 690 Ft-ot. Az
jormlányzat
:
eltérhet
ettőlaz összegtől,kevesebbet
is megá]]apíthat,
mint amemyl a
iJ-j-Ejt.isokszerint kijön' A megáIlapítottdíjaktehát:o.57'00o Ft n)ugdíjjalrendelkezők
:-.ében180FVóra,57'000-71-250
Ft.ig560FVóra'71251-85.500
lt-ig 660Ft, 85.50lFt
:: .:i 690 Ft.ot fizetnénekaz elláláséÍtóIánkéít.
!Íedl,eIstván polgármester:
}.legtöszöni ol.itné Gál Edka pénzügyielőadónak a beszrímolót'Javasolja'hogy a képviselő::<rjleta beszímolótfogadjael.

---

':- :i .::Íület 6 igen szavazattalelfogadtaa javaslatotésmeghoáa a 13/2013(x.31.)
,d!BÚ -ade|etét Az iinkormányzat 2013. évi költségv€ t ésérőlszóló 1/2013.(II'28.)
képezi.
ür'r.rt-Í;'i}ziti rendeletúódosításáról,amelyjelenjegyzőkön}.vmellékletét

.L tryEÉÍdi pont
Üí.. LÍ án polgármester:
{;:..:.-i-pirendipontud(aHatvanésKörnyékeTelepiilésiszilrírdhulladék-gazdákodási
;:l .l=-:- Társulás2013.I-[I. negyedéves
teljesítéséIől
szóló beszámoló
költségvetésének
rr.Fa-i:asame11ékletét
képezi.
amelyjelenjegyzőkön1.v
ji::=.:: : .eszámolólészleteit,
a beszámolótfogadjael.
'* .-:. . :og}''a képviselő-test|ilet
- ':. :_=1ó.testi11eta javaslattal egyharrgúlagegyetértett,és meghoáa a következő
-:::,:=:t:

.''u'' kózségÖnkormányzataKépviselő-testületének
-.l:013 (x'31.)számí hatátoz^t^
Te]epiilésonkományza1i Képviselő-testületemegismeÍe a Hatvan ésKömyéke
- i}
lejlesáése Tiírsuliisezen határozatmellékletét
::pillési Szilárdhulladék-gazd.ílkodási
teljesítéséIő1
szóló beszámolót.
2013. I.]II. negyedévi költségvetésének
':-zó
-:'jAÍ.a]Ínazza
hogy a tiÍsulási tanács ülésénaz alábbiak
csány telepiiléspolgfuanestelét,
..3.int aá fogadja el:
összesen:
Bevételek
Kiadásokösszesen:
Zátó pénzkészlet:
.-.?idő:
: e1ös:

576,089 ezer Ft
67,820

ezer Bt

508.269 ezerFt

2013'oldóber3i.
polgármestel

5,napirendipont
}IedY€ István polgármesteri
l következő év mezőgazdaságiterveilől szeretnékmégbeszélni:jövőre a 11 ha.ból a
-plaforgó helyéIe2'5 ha dinnyétfoguú ültetni, kb. 6 ha.ra őszí bízái' a dinnye belyéÍe
;edig krump1ítfogrrnt tiltetni.Az őszi búzavetőmag-sziikséglete200'000 It. Míítíágyázniis
ez 400.000Ft-ba kerül. Ezeket az összegeketke]lene
fogrnt a jobb termésreményében,
ell.ülönítenÍintaz általánostartalékterhére.Javaslom,kiilönítsiik el ezt az összeget.
\ képviselő-teslület a javaslattal egyha,ngúiagegyetátett, és meghoáa a kijvetkező
ha|I)ÍozaÍilt.,

' ur1 liözségönkormányzata Képviselő-testiiletének
=:t}13 (X31.) számúhatározata
] j--. .{özség Öntomáíyzatának Képviselő-lestülete akként dönt, hogy búza vetőmag
400.000 Ft-ot kiilönít el az általanos talta.lék
i-a-,:s!1oz 200'000 Fl-ot, míjt|ágyéLzás|1oz
E=<4,

$ÉÍfe Isti án polgármester:
-.=
_es kérdésetek,esetleg hozzáf|1zniva1ótok az elhaflgzottaltoz?

hozzászóliis nem hangzotte1,az iilést14:50-korlezrirta'
:- - :"rbbkérdés,

kmft.

/-/p'n

üfu{qr--'

Medve István
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