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Készült:Csány községonkományzataKépvise1ő-testiiletének
2014.augusáus21-éí,11.00
óIai kezdettelmeglartottrendkíviili testiiieti üléséről.
Helyszín:A Csánl PolgámesteliHivatal szentLászló teme (csány,KossuthLajosút2')
Jelen vannak: Medve Istvlínpolgámlester,Józsa Zsolt József a1polgármester,
Medve Éva,
Gál Tibomé,Szabó Malgit, dr Ködmön LeventeGergelyképviselők.(6 fő)
Tanácskozásijoggal megjel€ n t: dr. SzabóTamáshelyettesjegyző
Jegyzőkön}.\.vezetó:Dávid Gábor
Juhász Dávid képviseiőigazoltan varrtrívol.
Medve István polgármester:
A képviselő{estületiilésétmegnyitotta,köszöntötte a megjelenteket'
Megállapított4hogya testiiletiülés'hatfuozatképes.
mivel 6 képviselőjelen
va,n'
Javasolta'hogy a megielentképviselőkjegyzőkön1'v hitelesítőknekválasszák meg Szabó
Margit ésGál Tiboméképviselőket'
A képviselő-testiilet
a javaslattal egyhangúlagegyetéItett,
és megboáa a következő
l,-.;.-a:-,.
Csány községÖnkonnányzata Képviselő-testületének
95DoI 4 (v III.2I') számúhatározata
Csány Község onkomanyzatánakKépviselő-testillele
a 2014. 08' 2i-én megtaÍtot|
ülésérő1
készült jegyzőkön}.v hitelesítőjénekmegválasáotta Szabó Margit és Gál Tibomé
képviselőket.
M€ d vf lsn án poIgárnÍesler:
Javasolja,hogy a meghívóbarrkiküldótt napirendipontok megtargyalásátfogadja el a
képviselő.testiilet'
A képvise1ő.testlllet
a javaslattal egyhangulagegyetértett,
és meghozta a köve&ező
hatarozatát:

Csány k.izségonkormányzata KépYiselő-testületének
96/2014(\III.21.) számúhatározata
CsríÍyKözség onkományzatánakKépviselő.testiilete
2014' augusztus21-i testiiletiülésének
napilendjéta következők szerint állapítottameg:
1. Pályázati l€ h etóség megvitatása
2. AutóYásárlás
3. Eryebek
1, napirendi pont
Medve Isfván polgármesterI
A KEoP 2014-4-l0-0,f épiiletenergetikai
pályázat keletein belill lehetőségünknyílhata
hivatalépüietének
ésa kön}MáÍfiitéskorszerűsítésére,
hőszigetelésére
ésnyílászáró-cserejére.
A pdy%at 100o%-ban
táÍnogatott,
minimurrr30, marimum 150 millió foIintÉlehetpá1ylini,
továbbá szállítói finanszírozásis eszközölhető' tehát nekiink mégideiglenesen sem kellene
pénztbeletenniink.szeptember22-ig lehetbeadni a pá1yázatot,előtte azonbanle ke1Ifol}tatni
egy 30 napos meghívásosközbeszeÚést is, ezéItsitget minl(et az idő. A pályázatból
megvalósítható ler1nea hivatal éptiletében
és a kulturház épületébena flitésko$zerűsítés
Iadiátorcserével' a gázkazáú me11éegy faelgázosító kazíÍt 1ehetDe telepíteni' a
világítótesteket
is ki lehetne cserélni,illewe az épületfalszigetelését
és új hőszigetelő
nllászárók beszeÍzésérc
is lehetőségnyílna. A kulturhii tetejéremég egy kis napelem is
kglü]ne, továbbá ki lenn€ építveegy vegyes központi fíítéseslendszer is' A pályázatíiók
megvaÍmak,csak akkol kémekpélrzt,ha nyeriiú' az energetikusszintén.A közbeszerzésnek
va''1díja,i]letve a pályázat előkészítése
soriínvan egy o1yankö1tség,hogy egy szakéItőneka
iniiszaki tartalrnatpo11tosatmEg kell ha-u&ozniésbe keil árazni, ez a köz-beszezéskiirásiíhoz
sziikséges.
A közbeszeü éstpelszebeáIazatlanul
ke1llefo1}tatni,
mégistudÍuntkell' hogy az
összeghatáronbe1ülvagyur*'e. A szakéItődíjanettó 70 ezer fo.int, a kőzbeszereztetővelúgy
sikeriiltmegegyezni,hogy részbensikerdijas,de 200 ezerforintot(+Afa)elóre kéI,150 9zel
fodntot (+Áfa) pedig akkor, ha nyer a páiyr1zat.
szabó MargÍtképviselő:
A pá|yázari
ös<zegmagábanroglaIja
a/ A|ál i5"
MedveIsn án po|gármester:
Iger\'apáIyéLzat
7ooya-igtií.nogatott'ez magábanfoglalja az Áflit isszabó Margit képviseló:
Milyen ősszegrepáIyázunt?

Medve István polgármester:
100 millió folintia' Javaslom,hogy vegyiirr*Íésztezen a pll,yálzaton.
A képviselő-testületa javaslatta1egyhangúlagegyetá1ettésmegboáa következő hatfuozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
91D0I4 (Y7II.21.)számúhatározata
C.sanyKözség Ónkonrrányzatának Képviselő{estülete úgy dönt, hogy rész kíviínvenrri az
,'onkormrínyzatok és intézményeiképü1etenelgetikaifejlesztésemegúju1ó eíergiafoÍás
hasznosításával
kombináva a konvelgenciarégiókban.'KEoP-2014-4.l0.0/T) kódszámú
pélyéLzaton
100 millió Ft erejéig.Felhatalnazza Medve István polgármesteÍta p.lyazati
adminisztráció leboíyolításfua.
1; MegvalósÍtisihelyszín:
' csány Po1gáímesteli
Hivatal - Községháza 3015CsáIy KossuthLajos út2' Gyöng}ösi
úthÍsz.313/5
- KultuÍh.iz-Könfilí 3015Csríny,
KossuthLajosú1hlsz'2411
2, A projektmegnevezése
ésa pá1yrázati
konstrukciósziíma:(KEOP-2O14-4'
10'0/F)
,

,,onkornínyzatok és iltézményeik épületenelgetikaifejlesztésemegújuló enelgiaforás
hasznosítrísávalkombinálva a konvergencia régiókban'. projekt megnevezése:,,Csríny
Községi onkor&ínyza1épületeinek
épü1etenelgetikai
fejlesáése''építési
kivitelezés.
3;A tervezettberr-rházás
teljesberuházásikijltsége:
bIuttó100000 000 Ft,
4; A teívezettberuházástámogalásszempontjábó1elismerhetőbekerülésiki'Itsége:bruttó

lO0OoU000Fr.

5; KloP forrásbólszfumazótámogatásigényeltösszege 10o000 000 Ft.
Hatáid'& a páIytlza1|klírás szerint'

Medve István polgármester:
Kéri a képviselő-testü]etet,
hogy a közbeszeÚés lefo]}tatásáiaa PEMECTUS Közbeszerzési,
Számviteli ésUz]etvite1iTanácsadóKollátolt FelelősségűTrársaságot,a költségek be&Másfua
pedigvefes K]áras,,akenót.
A képviselő-tgstiiletajavasla1talegyhangúIag
egyetéItett
ésmeghoáa következő hatiírozatát:

Csány községonkormányzata Képviselő-testületének
98/2014${II.21.\ számúhatározata
csány Község tnkományzatának Képviselő-testilleteúgy dönt, hogy az ,,Öntormrínyzatok
és intéznényeik épületenelgetikai fejlesáése megújuló energiaforás hasznosítlásával
kombináIva a konvelgencia régiókban'' (KEOP.2014-4.10.0,G)kódszámú pályázat
közbeszerzésie]jáiásának]efolÍatásávala PEMECTUS Közbeszerzési' Számviteli és
Uzletviteli Tanácsadó Korlátolt FelelősségúTfusaságot bízza mel ésa közbeszerzés díjrára
200 e Ft+ Áfa összeget kti1önÍt el az általános tarta1ékterhére.A mÍiszaki tartalom
kidolgozásríraésbelíazásita Veres Kl.árát k#i fel ésnettó 70 e Ft.ot ki1önít el az általános
tartalékterhére.
Józsa Zsolt József alpolgármester:
A tetőhöz is hozzá fognak íyúlni?
Medve István polgármester:
Csak a tetőhőszigetelését
fogjríkmego1dani.
újtető építés&e
a pályrízat
nemad lehetőséget.
2. Írapirendipont
Medve István polgármest€ r :
Elt'ljfuóban megköszönöm
mindenti munkáját a dinnyefesztivá1 szervezésében'
l€bonyo1ításában.A dinrryeszezonvégéigaz önJ(olmányzat dinnyeÍöldjénkb. 8o0 mfusa
dinnye ternett és az eladások mintegy 4 millió Ft nyereséget plodükáltak aZ
önkoÍmlinyzatnak.Ezen pénzösszeg egy részébőlsziikségesegy új kisteherautó vásárlása,
hiszen a Nissa.r kisteherautónkmeghibásodott,
javítása150-200ezer Ft-ba kerü]rre.Mivel
ebben az évben mrír így is sziizezÍes nagyságrendííösszeget költöttiint az autó egyéb
proolémáilak
könonal.Vocion
az elképzelés.
bo$ üjal \együnk'A 'erdés.hog)
la\',rtasára.
ugyanolyatvegyiink-e' mint az előző ésa régitalkatésaek feihasználjuk vagy egy másfajta
kisteherautót vegyiink. Mivel egy nagy rakterú dobozos autót több feladatköne tudnárrk
hasznáIni,úgyvéljiik,hogy egy ilyet lenrreérdemes
vásiirolni.500-600ezel Ft-éItmláÍlehet
vennihaszniítPeugeotBoxertvagy Fiat Ducatót'Mi a véleménye
a képviselő.testiiletnek?
Medve Évaképviselő:
A Nissan tehelautól éItékesítjiik
majd?
Medve Istvánpo|gárÚester:
Te.mészetesen
megpróbáljuke1adnialkatlészként.
Józsa Zsolt József alpolgármesterl
Javaslom, hogy dobozos autó helyett inkább platós tehemutót vásároljunk, meit a dobozos
aütókkal több a probléma:könnyebben e1romlanaka lossz utakon.

Medve István polgármester:
Ha platósatta]áluÚ}ilyen árban,akkoi ol,wat
veszűnk.
Józsa zsolt József alpoIgármester:
Egy p1atósteherautótöbbet bírki ésegy.jópon).vais sokalsegít.
Medve Évaképviselő:
Úgy gondolom, hogy mivel az önkormányzatoak előbb-utóbb úgyis ]esz egy platós
tehelautój4mosta dobozostlenneéldemesmegvenni.
MedYe István polgárúester:
Javaslom,hogy első körben különítsilDtel 600 ezel Ft-ot az általánostartalékterhérc,
aálán
ha sikerül ilyen árbanplatós tehemutótvenni, olyat választunt.
A képvise]ő.testiilet
ajavaslattalegyhangúlag
egyetétett
ésmeghoáakövetkező hatáÍozatátI
Csány községonkormáíyzata KépYiselő-testületének
99/20|4 rvI|Í.2I') számúhatározata
.

CsrínyközségÖnkormányzatának
KepviseLo-testlilete
ügy dönt. hogytehergépkocsi
vásfulása
céljából600.000Ft-otkülönít el az általánostalta1ék
teíhére.
3. napirendi pont: Egyebek
MedYe István polgármester:
Ielkéri dr Szabó Tamás helyettesiegyzőt a Szociájis. G)'eÚnekjólétiés Egészségiigvi
Társu]ásTrírsulási
Megállapodásmódosítását
kéIőelőterjesáés
rész1eteinek
ísmeftetéséIe.
dr. Szabó Tamás he|y€ t tes jeg)..d:
A Szociális, GyennekjólétiésEgészségügyi
Társulás Társu1ásiTanácsábanHatvfurváros
onkortnányzatátSzabó Zsolt polgámlesterképviselte'
ígytisáségének
lemondásútjántötélrő
megszrínése
miatt a Társulási Tanácsba Hatvan Város ontormányzata új szeméI}1delegált.
Hatvan váÍosábana polgámester általánoshelyettesítését
Horváth Richárd alpolgármester
]átja e1' A változásokata Szociá1is' GyeÍmekjólétiés Egészségügyi
Társulás társulási
megállapodásában
át kell vezetni,emiattszijkséges
a megállapodásmódosítása.
Medve István polgármester:
Javasolja,hogy a képviselő-testü}et
a Tlá.rsulási
Megállapodrís
módosítását
fogadjael'

A képviseló-testületajavas1attalegyhangúlagegyetértett
ésmeghoztakijvetkező határozatát:

Csány községOnkormáqyzata Képviselő-testületének
100/2014(\{I1.21')szálmű1
h^tározzta
csány Község ÖntoÍmányzata Képviselö{esti,ilete a tfusult önkorm{inyzatol&a1 közös
megegyezéssel
2014.július16' napi haláyba lépés
mellettmódosítjaésegységes
szelkezetbe
foglaljaa Szociális,Gyermekjóléti
ésEgészségügyi
TfusulásTfusulásimegálapodlísát.
A képvise]ő-test|llet
a tfusulásimegállapodásmódosításokkalegységesszerkezetbefoglalt
szövegét jelen haLírozatmellékleteszerinti tartalommal elfogadja és felhatalmMza csány
köZségpo]gárrnestelét
annak aláíúsá.ra.

Har.íridő:

2014.augusztus31.

Fe1elős:

Csány község po1grínrrestere

Medve István polgármest€ r :
Van mégvalakinek kétdése'bozzáf'uziva|ója?
Miveltöbb k&dés,hozzászóIasnernhangzott
el, az ü]ést11:29-kollezfuta.
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