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Ezen jegyzőkönyw az z|ábbi rendeleíelíet éshatározatokat tarta|mazza;

Rendelet:

Határozati

lt

|6/2014 (|I.12')J egyzőköny.vhitelesítőkmegvalasztása
pontjainakelfogadása
1712074(I|.12.)A testületiülésnapiÍendi
18/2014 (UJz.') Hatvan és Kömyéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
FejlesaéseTarsulás2014.éviköltségvetésének
elfogadása
19/2014 (II.12') Szociális, Gyermekjólétiés EgészségügyiTársulás 2014. évi
költségvetés
elfogadása
20lz014 (II,|z,) Szociális, Gyermekjólétiés EgészségügyiSzolgálat 2014. évj
költségvetés
eJ|ogadása
21120|4 (|I.12.) ,,Az egyes önkormányzati feladatokhozkapcsolódó íejlesztési
támogatás igénybevótelének
részletesszabályairól,,szóló 412014'(I' 31.) BM
rendeletpályázatánvaló részvétel
lévő G9 jelzésűhelyiség
22|20|1 GI,12.)NapköZi otthonos ovoda épületében
használatbaadásaa Csányér1,
a Faluközösségért
Alapítványrészére
23|2014(II.|2.) |47.7trsz'-6, 1476Lusz.-ű,14E0brsz.-ú,1327hrsz.-ú,1348hrsz.ú,1378fusz'-ú,és1354hrsz'-úfijidingatlanokmegvásárlása

Csánv.2014.február 12.

Csí,n!l.ö zJégoh kormót|,'ahánah
PoIe!Ímes|eú|ől
3015c,ón!' Koss|t|h
Lajos út2.
,/Íox- 37/357-001.
e-rhail: igdzgatas csahj@gnail. com

MEGHIVO
'{ 2011.éviCLX)o(X' tö./ény 156.$ (2) a) bekezdésében
biáosítottjogköíömbena cslány
községi oÍtonn|ányzatiKépúselő-testtiletrendkívüliillését
2014, Íebruár 12-él (szerdán) 14.00 órára
összehívom
)

.{z üléshelye: Polgármestedllivatal szent László teÍem(csiíny,Kossuth ú12.)
pontosanmeg|eIenni.
Kérem.}ogy az ii]ése!szí\eskedjen
\aoirend:
1. A HatvaÍlésKömyéke Te1epü1ési
Szi1rárdhulladék.gazdálkodási
Fejlesáése Trírsrrlás2014'
éviköltségvetése
2. A szocitílis, Gyermekjóléti és EgészségügyiTrírsu]ás és a Társulás által fenntaItot|
szoci|íis,Gy€ r mekjólétiésEgészségügyi
szolgálat2014.évikö1tségvetése
1

Pá]vÁza+i ]c}rctÁsÁo

4' óvodahellség haszÍá]atba
adása
5' Ingatlalvásfulás
6. Egyebek
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:'iizült: Csány község ÓntormrínyzataKépviselő-testli1etéuek
2014' február 12-éí'i4'00
: .:: 'iezdettelmegtartott
rendkívülitestületiü1éséó1.
.: ' l szín:A CsrínyiPolgármesteriHivata]szeít Lász1óterme(Csány'KossuthLajosút2.)
JÉleDvannaki Medve IstvánpolgláITnestet
Józsa Zsolt József alpolgármester,
Me<iveÉva,
'':. Iibomé,szabó Margit,dr' Ködmön LeventeGergelyképviselők.(6 Íó)
Tanácskozásijogg5l megielent:dr.szabó Tamásjegyző
- ::a.zóköíF.vezető:Dávid Gábor

I

. ::ász Dávid képviselőigazoltanvan tívol.
\Íedre István polgármester:
a {épvise1ő-testü]et
il1ését
megnyitptt4köszöntött€ a megjelenteket.
.'Íegállapította'
hogy a testületiüléshatfuoza1képes,
mivel 6 képvise1őjelen
van
.Í:\asolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön}'v hite]esílőknekváasszák meg Gál
ttboméésSzabó Margit képviselőket.
.\ képüselő-testlile1a javaslattal egyhangüag eg\etértett.és meghoáa a kövelkező
Latá|azatát:
Csány községönkormányzata Képviselő-testületének
16/2014 (II'72') számű!határ ozatn
Csány Község onkonnányzatánakKépvise1ő-testiliete
a 2014. 02.12-énmegtaÍrott
üléséről
készüIt jegyzőkönyv hitelesítőjénekmegválasztotta Grd Tibomé és szabó Margit
lcpr iseldl'eL.
JíedYeIstván polgármester:
Javasoljq hogy a meghívóba,nkiküldött napirendipontok megtálgyalásá1fogadják el.
A képviselő{estii1et
a javaslattal egyhangúlagegyetátett, és meghoáa a következő
hataÍozatát|

..f] községtnkormányzata Kép\.iselő't€ s tül€ t ének
: :l)1] ( .12.)számúhatátozata
- i::. Község ÖúományzatánakKépviselő-testülete
2014. februrír12-i testiiletiülésének
::..:e!1djéta következők szelintállapílotta
meg:

!

l. A Hatvan és Körnjéke Települósi szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése
Társulás 2014.évikiiltségvetés€
2. A Szociális, Gyermekjóléti és EgószségügJr'i
Társulás és a Társulás á|tal
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
szolgálat 2014. éyi
költségYetése
3. Pályázati lehetőség
.í. óvodahelyiséghasználatbaadása
5. Ingatlanvásárlás
6. Egebek
1. napirendipont
\Iedve István polgármester:
Tamáshelyettesjegyzót,hogy ismeltessea Hatvanés
Kömyeke .Ie]epülési
]..:l'd.]-':ibu
:átirdhulladék-gazdálkodásiFejlesáése Társulás 2014.
evi koltsé|eteserol szólo
:..ireiesáésIész]eteit'
dl. Szabó Tamás helyett€ s jegyző:
.Ílerteti az előtedesáésrészleteit.
JíedveIstván polgármesteri
.':.i'asoljaaz előterjesáésbenfoglalt határozatij avaslat
elfogadását.
:. képviseiő{estiilet a javaslattal
egyhangúlagegyetéÍett,és meghoáa a következő
:::-:rozalat.
Csány községÖnkormányzataKépyiselő'testíiletének
l8/]0l4 íl|.l2.)számúhatározata
.s{ííy tele|ü]ésöDkományzati képviselő-testiiletemegtárgyalta
éselfogadja ezen határczat
.' sz. me]lékletét
képező Hatvan és Környéke Telep Jsi Szilárdhriltáék-gazdáikodlisi
:.i]esáéseTrírsulás
2014.éviköltségvetés
tervezetét
az a]ábbiakszerint:
a) finalszíIozási műveletek bevéte1ével
és pénzforgalomnélküli bevételekkel
(pélzmaradvánnyat)csökkentett bevételifőösszegét
2.I72.l 46 e F t-bal\

b) |rnanszírozási
kiadásokkalcsökkentettkiadási főösszegét2.172.654e Ft'ban
á1lapítja
meg.-..ástanácsaatamulásköltségvetését_hatáIozatíal.megváltoztathatja.Atfusulás
' negyedévenként,
..:sa
az első negyedév
kivételével
de legkésőbb
december31-ei
módosítja
köl1ségvetési
határozatát.
:..l1al
negyedévente
módosítandóa költségvetési
].::.onti póte]őirányzatesetében
hatarozat.
::határozat20l4'február1-ánléphatályba,derendelkezéseit2014.január1'tőlkell
-*lmazni.

.

--.:ádő:

2014.februá|18.

Felelős:

polgármester

:. napirendipont
\Iedve István polgármester:
:.]<éridr Szabó Tamás helyettesjegyzőt' hogy ismeítessea Szocilílis'Gyermekjólétiés
.:észségügyiTársulás és a TáÍsu1ásáltal feintaltott szociális' Gyennekjóléti és
szo1gá1at
2014.éviköltségvetésének
';észségügyi
előtedesztését.
dr' Szabó Tamás helyettesj€ g yző:
az elóterjesztés
s:oerteti
Ész1eteit.
\Iedve Isfván polgármester:
'I:rasolja'hogy a Képviselő.testület
az előtedesztésben
fogla1ti ' határozatij avas]atot
fogadja

\ képviselő-testület
a javaslattal egyharrgúlag
egyetért9tt'és meghoáa a következő
.'atáÍozaiát:
Csány községÖnkonnányzata KépYisető.testületének
79/2014(II.I2.'1számű határozata
csány Kőzség Ólkormlínyzata Képviselő-testtiletemegtáigyalta éselfogadta ezen határozat
képező,a Szociális, Gyemekjólétíés Egészségügyi
1' a' mellékletét
Társulás 2014' évi
javaslatát,annakmellékleteit'
költségvetési
melyekaz alábbitételeket
lészletezik|

A Szociális,Gyermekjóléti
ésEgészségügyi
TalsulásTaniícsa
a társuiás2014.évi
költségvetésének

a) finanszírozási mÍiveletek bevételéveIés péDzforgalom
néikÍi1ibevételekkel
(péazmaradvránnyal
csökkentett
bevételi
)
főösszegét
262.196ezeÍFt-bar\
b) finanszírozásikiadrásokka]csökkentett kiadási fóösszegét

262.196ezerFt-baI\

álapí!a meg.

^.T.",*k
éskiadrísokmegbontásaa táÍsulás vonatkozlás
ábelíta 2.a. és 3.4 mellékle1berl
.al|Álhatóak.

A k€púselő-testiilet felhatdmazza csány község polgármesteIéValpolgifumestelét,
m1nt a
szTtá{:. G1elInekjóléti ésEgészségügyiTfusullás üár;ullási
t*á",;;;;.h;gy
a táÍsullási
tq!ács.íiléséna Szociáiis, Gyerne\|óléti
ésEgészségügyiTrírsulrís20ü. ivi tottségvetesét
elfogadja.

Ilatíridő:2014.februrár
18'
Felelós: csány község polgáÍÍEestere
l|edve lstván po|gármester:
Javasoli4 hog/ a Képviselő-testÍiletaz előterjesáésben
fog1alt2. haíiÍozatijavaslatotfogadja
el.
A képYiselő-tesírileta javaslattal egyhangulag egyetértett'
és meghoáa a ktjvetkező
hd.áÚo7alitl.
Csány község onkormán}zata KépYiselő.testiiletfu
ek
2IDo|4 ( .I2.) 'zámú határozata
tlkormáryzata Képviselő.testiiletemegláÍgyalta
ése]fogadta ezen hatélrozat
9l'19::u'
|. b. mellékletétképező,a tltsulás által.fenntartotts;iái;
cy".-"t.;líeJ e'ege,""egiigyi

sz.1g;élaÍ'..2014,
éviköltségvetési
javaslatál,annakmellékláteit,
Ínffi *áuoo, .e,"t"to
Í€ s 'etezik:

a) fiaanszíroztásimííveletekbevételévelés pérrzforgalom
nélküli bevételekkel
(lénzrraudvrínnyal)csökkentet|beYételifiiösszegét,8?.o,3';;";;*

i

b) finanszírozási
kiadásokkalcsökkentettkiadásilóösszegét287.09j,-ezerFt-barr
á11apÍtja
meg

. bevételek
éskiadások megbontásaa Szociá1is,GyemekjólétiésEgészségligyi
szo1gá1at
''rnatkozásában
a 2'b és3.b.mel]ékletben
talá]hatóak.
A Szociális, Gyemekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat engedélyezett
1étszámkereléta 4'
=.lléklettaltalmazza.
i képviselő-testii1et
felhatalmazzaCsány Község po]gármestelét/a1po1gám1esterét,
mint a
szociáiis, Gyermekjóléti ésEgészségügyl
TáIsulás társulásitanácstagját,hogy a társulási
..ac. ii]ésén
a s/ocixJi5.
Cjermetjo|eiié.Egészségügyi
Szo1gálat2014.évikö]tségvetését
:]ögadja'

'.'3iliridő:2014'február18'
...elős: Csá.nyközségpolgifuTnestere
3. Ílapir€ n di pont
}ÍedyeIstván polgármesterl
]. l120i4 (].31.)belüg)minisáérirrrni
rendeletben
lévőpályázatiiehetőség
beadásihatáddeje
.lcruár 13' A pályázat segítségével
folÍatnánl( az oregek Napközi otthona epü1etének
=]újítását.
30 mil1ió Ft-Ia lehet pályázni, 10oloönrész sztikségeshozzá. Az árajánlatok
..:kérését
követően az az elképzelés
köruona]azódott,hogy az oNo padlóbuko]atát.
..szigetelését,
kiilső vako]ását,nyílászfuó-cseléjét
lehetnemegoldania pályázatsegitségével.
:z 9'997'103 Ft-ba kerülne' Ugyanaktor a tető javításais kivite]ezhetővo1na:
meg ke]]
::ósítenia gelendiázatot
éski kell cserélnia iécezést,
a cserepezést
ésaz eleszcsatomákat'
Ez
]'980'377 Ftba kerülne' Kértem ajánlatot az ÖNo összes radiátoránakcseréjére,
új
..indeluációs kazrínbeépítésére
ésannakvezetékezésére.
Ez így összesen 5.760'720Ft-ba
.i.ni]ne.olyan nagyteljesítménÉ
kazántternéntbe' ami majd az óvodát is el tudnálátni.A
::l)ázat pontozásánáiplusz pontokatjelent a megújulóenelgiafoiráshaszna.lata,
ezéIt
:::tesziink egy 5 kW.os napelem-rendszert
a dé]i tetőre' ez 2.265.958 }t-ba keÍü]'
:sl.özbeszeizésre10%.ot1ehetköltenj, ebbő]asáalokat'62 db széket,
mosógepet,hútőgépet
' 3nnénk'5%-otkötelezően közmutásokra kell költeni. Ha Iésá veszünk pá:]lr]aton.
a'
eI
i3l] kii]önítenünkkb' 3'300.000Ft-otönlés2Íe'
Van kéIdésetek
ezzelkapcsblatban./
}ÍedveÉvaképviselő:
l'1ikonabíráljákela pályázatot?
}IedveIstván polgármester:
l.Íárciusfolyamánbírál|ákel ésévvégéig
meg kell valósítani.

>ZabóMalgit képYiselő|
' ÍóflnmszíIozotta pilyázafl
Vedve István po|gármester:
Előfinanszírozott, előre elkiildik a pénz1,éyvégéigmeg kell valósítani ésjövő évbenkell
elszímolni vele.
Javaslom, veg}'iink tészl ezen a pályé,zatonésktilönítsiik el ezt az összeEet az átalános
tartalékterhére.
.{ képviselő-testiilet a javaslattal egjzhan$ilag egyetértett,és meghoáa a következő
!6áiozatáÍ|
Csány község önkorm á,iyzata Képvise|ő-testii|etének
21l20t 4 (II.12.) száÍ,úhatározata
csány Község tnkormrínyzatáaakKépviselő-testiileteúgydönt, hogy
,'az egyes önkormáIyzati feladatoláoz kapcsolódó fejlesáési {ímogatásigénybevételének
lésáetes szabáyaüól. szó1ó\4/2o14.(I. 31.) BM l€ndetet keretébenpáyazatot
tivrín
ben1ríjtania Csány, Malom u. 1. szám alax ta|á\ható,iskolai étkeáetésnek
helyszínt
adó iégi óvoda epiilet felújításáraésf,i1ésí
rendszerének
koNzerÍisítéséIe'

Képviselő-testiilet a bru|tó 32.589,642,- Ft összköItségű beruházáshoz
a pitywat
29.330.678.Ft összegű vissza nen térítendőtámogatást1gényet
-eretéb::.brlttó
és a palyázalÍaz kapcsolódó bruttól 3.258.964,- Ft önerőt biztosítj'
a 2014. évi
költségvetésébe
betervezi.

Képviselő-testiilet vállalja, hogy a támogatísból megvalósuló beruházlás
megvalósítísa
sotálnaz épitéshez
kapcsolódó támogatási összeg legalább syr-ának mértékéig,
azaz
bruttó 1.333.214,-Ft össz€gben hat|ározottidejú közfoglalkoztalási jogviszony
keletébgnközfoglalkozíatottatalkalmaz.

KépviselőtestÍiletvá1a1j4 hogy a tiimogallásból megvalósuló beruházást
a beruházás
megvalósításától számított 5 éúg az eredeti ÍeDde]tetésenek
megfejelően _ a
míiködtetéslevonatkozó halrílyosjogszabályok betartásával=hasarália'

.':]ri iselő-testii]et felhatalmaz,z,a
Medve ]stván polgármestelt a páIyazattalkapcsoiatos
..:iozatokésintézkedések
megtételére'
+.oapirendipoot
Medve Istv,ín polgírmester:
Következő napirendi pontunk az óvoda egyik helyiségének
kiadása sószoba kialakítása
céljából.
A képviselő.testiileta helyiségkiadásrínakrészleteitvitatja meg'
Medv€ István polgármester:
Javaslom.adjukki a helyiséget
sószobakialakításacéljából'
A képviselő-testület a javaslattal egyhangulag egyetéitett,
és meghozta a következő
ÍaÍatoza7at:
Csány községÓtnkormán}zataKépyiseló.testületének
22D074 QI.|2..)számúhatározata
tnkotmé!ílyzat.mak
Képviselőtest.ilete úgy dönt' hogy a Napközi ottlronos
:saII 5ö:.sé9.
ovoda épületében
lévő G3 je]zéú 18 m2 alaptedletíi, bejáratta siemben lévő
helyiséget
sószoba kialakítása céljából használatba adja a Csányért,
a Falúözösségért Alapítvlíny
szá,t'tlé-ra.
5. napirendi ponÍ:
Medve István polgárEester:
van néhányiogat]an,emelyeÍaz ölrkonnáÉy73tszeretíemegvásiáro]íi.
Felsorolja a megvásríolandó fi'ldteriileteket és tulajdonosaikat.
JaYasolja' hogy ezeket az
ingatlanokataz önkormrányzatvásríroljameg.
A képviselőtestiilet a javaslattal egyhangulag egyeléItett' és
meghoáa a következő
h]atfuozaíát.,
CsrínyközségÖnkormátryzataKépviselő-testÍiletének
23D014 (II.12.) számí hztározata
csány Község onkoÍmányzat]ánakKépviselő-testiilete úgy dönt,
hogy a 147.1 tÍsz..t!,
(Csemus Tibor tulajdonábanlévő' természelbetra Monostori
útontalálha:tó),a 1416 hÍsz.-tl
(Csemus Tibor tuiajdonábaI lévő' természetbena Monostori riton
taláhaű), 1480 lmz.-ú
(VerébLászló tulajdonában lévő, természetbena Mo[ostori
úton található), 132,7hrsz..í
(Nagy vilmos tLrlajdonábanlévő, temészetbenaz Ady Endre
.iton taathatái 1348 hrsz'.ú
(László Réka fulajdonában lévő, temészetbenaz Ady Endre
útontalrílhatój, 1j78 brsz..ú
(Tóth Lászlóné tulajdonábanlévő,természetben
az Ady En&e útontallílhaÍó),;s 1354hrsz.-ú

\ ltgJ'DóIa tulajdonábanlévő'
temeszetbenaz Ady Endre úton
található)1ö]dingatlanokat
: !at]anoúént
50 eFt-éÍmegvásárolia'
]ÍedveIstván polgármestert
Ulön]me] jelentem be, hogy az
Ö*oTT''"*

a
\.idékfejlesáési
',,PáIyázat az Európai Mezőgazdasági
Alapbólnyijtandó'
T"f"Jö","".al" n,,:."n
: :l.:*:^q:9Ti."
fejlesáésére',
pálníza
n,ort^4
'882.346
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