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Készült:Csáíy községonkormá,nyzata
Képviselő-testületének
2014' november26-án,16.00
ómi kezdettelmegtaltottlendkíviili testületi üléséIől.
Helyszín:A Csányi PolgrírmesteriHivatal Szent LászIó te.me (Csríny'Kossuth Lajos út2.)
Jelen vannak: Medve Istvlín polgármestel' óvári Lászlóné, Medve Éva, Kovácsné Tóth
DóIa, SzabóMaIgit,Mák Zsolt képviselők.(6 fő)
Tanácskozási joggal megielenÚ:dr. Szabó Tamás helyettesjegyző, d. Ködmön Levente
Gergel).a Csányisporleg)esület
elnöke
Jegyzőkön}'wezető: Dávid Gábor
Gá Tiboméalpolgármesterigazoltanvan távo1'
M€ d Ye IstYánpolgármester:
A képviselő-testület
ülését
megnyitotta,
köszöntötte a megjelenteket.
MegáL1apítottá'
hogy a testtiletiüléshatáÍozalképes,
mivel 6 képviselőjelenvan.
Javasolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkön1v hitelesítőknek
válasszlíkmeg Mák Zsolt
ésovríri Lász1ónéképviselőket'
A képvise]ő.testiilet a javaslattal egyhangúiag egyetértett,és meghoáa a következő
hataÍozatát|
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
141D0I4 (XI.26.) számúhatározata
CsrínyKözség tntormányzalánakKépviselő-testtilete
a 2014. 7I.26-ái meg1artott
üléséről
készült jegyzőkönw hitelesítőjének megváIasáotta Mlík Zsolt és Ővríri Lászlóné
képviselőket.
Határidő: azonía]
Fele1ős:Medve]stvrín
polgármeste.
Medve István polgármesteri
Javaso1j4 hogy a megfuvóban kiküldött napilendi pontok megtáIgyal.ásátfogadja el a
képriseId-Lesti'e''

A képüselő-testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetértett,és meghozta a következő
hatáÍozatát|
csány községonkormányzata Képviselő.testületének
148|2011(xI,26.) számúhatározata
Csány Kozségontomrrányzat.ínak
Képviselő-testülete
2014.novembel26-i testiiletiiilésének
napir€ n djéta következők szerintállapította
meg:
1 . víztoronybérletisz€ r zódésénektárgyalása
Hatvan ésKörnyéke Településiszilárdhuuadék-gaz
dálkodás Fejl€ s ztéseTársulás
Társulási Tanácsábatag delegálása
szociális' Gyermekjóléti és EgészségüryiTársulás társulási megállapodásának
módosítása
csányi sportegyesületfinanszírozása
5 . Egrebek
Hatlíridó:azoDnal
Felelős:Medve lstvíín
polgármestel
1. napirendi pont
Medve István polgármesteri
A cslínyi víáolony tetejéna Magyar Telekom aütennát iizemeltet. A Telekomnak bérleti
szerződésevolt a víanűvel, neki f1zettek bérleti díjat. A víziközrnú-vagyon 2o13-tóI az
önkormányzat tuiajdonábakeriilt, ígymost már mi vagyrmkjogosuttakerre a bérletidíjra'Évi
536.824 It + Áfa összeglől van szó' a kiküldött arryagbanmegtalá1ha1ómindeIl adat.
Elfogadásrajavaslom
ezt az egységes
szerkezetiibérletiszerződést'
A képviselő-testül€ ta javaslattal egyharrgúlag
egyetéÍtett,
és meghoáa a következő
hatfuozatát:
Csány Község ÖnkormányzataKépviseló-testiiletének
|49/zo14 (xf ,26.) számúhatározata
Csríny Község onkonnányzatának képviselő-testii1ete
úgy dönt,, hogy 727. fusz-ú,
természetbena 3015 Csány, szabadság téren található víztolony tulajdonosaként
az
gyakorolni
önkormányzat
kívánja bérbeadóijogát, ésbéIletiszerződéstkívlin módosíta'1ia
Magyar Telekom N}'rt-vel (széklrely:1013 Budapest'Krisaina kr1' 55'). Az új bérieti
szeződéséíelmében
a víáoronybéiletidíjánakösszege:536.824Ft,iév
+ AFA' A képviselőtestüIetfe1hatalnMza Medve Istvánpolgámestelt a bé.letiszeEőd ésa\áírásáta.

2. napirendi pont
Medve István polgármesteri
Csríny tnJ<ormányzata több másik téIségbeliönkomúnyzatta1 együtt egÉttműkijdési
megáliapodást írt alá a KEoP-1'1'lits/l0-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
Iendszelek továbbfejlesztésecíműpá1ylázatmegva]ósításaéIdekében.
1étehozvaa Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesxése Társulást. A tfusulási
megállapodásVIIV1' pontjaakkéntrendelkezik,hogy az Mötv. 94.$(1)bekezdése
alapjrína
Tfusulás döntéshozó szerve a Tfusulási Tanács, amely a Tag öntoÍmányzalok
polgfumesteleinekösszességébőlá1. A helyi önkomlányzati váasztások eledményeképpen
több helyen polgármesteNáltás történt,ezértsziikségesa tfusulási megálapodás módosítása,
illetve újtagok delegárisa.
Javaslom' hogy az előterjesáésben lévő három hallfuozatijavaslatot vátoztatás nélkül'
csiín}aaértelmezve
fogadjael a képvise]ő.testii1et.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéÍtett'és meghozta a következő
hatfuozataitI
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
150/2014(XI.26'.}számúhatározata
Csány tnkormrínyzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Kömyéke T.elepülési
Szilárdhulladék-gazdálkodás
FejlesáéseTársulástagiaakkénthatáloz,hogy a Magyalország
helyi ö.lkormányzatairólszóló 2011' évi CI-)oo(Ix. tc]wény94'$ (2) bekezdése
aiapjána
TtársuiásiMegállapodtísVITI. résznek1' pondábanmeghat.fuozottak
figyelembevételével
a
tfusulási tanácsbatagkéntMedve IstYánUIat, csány Község polgármestelétdelggálja'
Hataddő:2014,decembe.10'
Felelős:Medve IstvánDolpámestel

Csány Kózségonkormányzata Képviselő-testÍiletének
I5U20r4 (xI,26,\ számúhatározata
Csány Község tnkományzata Képviselő-testülete.
mint a Hatval ésKömyéke Települési
Szilfudhulladék'gazdálkodás Fejlesáése Tlírsu1ástagja akként ha1ároz, hogy a Tfusulási
Tanácsülés
solon következő iilésén
a Magyarországhelyi önkomlár\yzúAitolszó]ó 2011' évi
CI-x)o(D(. törvény95.$ (1) bekezdése
alapjána TrársulásiMegíllapodásVIII. résznek1.3.
pontjában meghatá.ozottak figyelembevéte1ével
a Társulási Tanács E]rrökének Horváth
j avasolja megválasáani'
Richfudot Hatvan város po1glírmestelét
Csány Község tnkomlinyzata képviselő-test[lietefelhatalmazza Medve ]stván UIat, mint
Csány I(özség Polgármesterét'
hogy Társulás Társulási Ta'rács tagjakéntCsáüy Község

onkormányzata képviseletébena társulási tanácsi tilésenielen határozatnakmesfelelően
szavazatij ogát gyakoro1jaHatáridő:soronkövetkező társulásitanácsülés
Felelős:Medve Istvánpolgámester

Csány Község Önkormáíyzata KépYiselő-teslületének
I52l2o146I.26.) számúhatározata
Csany Község ÖnkormányzataKépviselő.testiilete,mint a Hafuan ésKömyéke Telepiilési
Szilárdhulladék-gazdálkodásFejlesztéseTársuiás tagja akkénthatr{roz,hogy a Hatvan és
Kömyéke Települési Szilrírdhulladék-gazdálkodrásFejlesáése Trírsulás Társulási
Megállapodásának módosításokkal egységesszerkezetbe foglalt szövegét jelen határozati
javaslat i '/ számúmellékletesze.int laÍtalommaljóváhagyja'
Csr{ny Község tnkomlínyzata képviselő.testtiletefelhatalmazzaMedve István UTat, mint
csány Község Polgármestelét,hogy Trfusulás Tfusulási Tanács tagjakéntcsííny Község
tnkormányzata képviseletébena társulási tanácsi ülésenjelen hatfuozatnak megfelelően
szayazatl Jogát g).akorolja, és Társu1ási Megállapodásának módosításokkal egységes
szerkezetbefoglalt szővegétaláírja'
Ha1áridő:2014.december10.
Felelős:Medve lstvánoolaáÍmester

3. napirendi pont
MedYe István polgármester:
A Szocirílis.Gyem1ebólétiésEgészségilgyi
TlírsuLás
tfusulásimegrílapodásáakmórjosítása
is hasonló okok miatt szilkséges'továbbá vannak ki1épőtagok is, emiatt módosul a !ársu1ás
alapítóokirata. Javaslom,hogy az előterjesztésben
lévő kettő hat.írozatijavaslatot vláltoáatás
nélkü],Csányra éItelmezvefogadjael a képviselő{estiilet.
A képviselőtestület a javaslattal egyhangűag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatáÍozatallI
I53/20I4 sI.26.) számúhatározata
Csáíy Község onkormányzataKépviseló-testüIete
a táIsult önkoÚIányzatokkal közös
megegyezéssel
2014. december 1. mpi haráyba lépésmel]ett módosítjaés egységes
szelkezetbe foglalja a Szociális, Gyennekjóléti és EgészségiigyiTáÍsül.ástalsullási
megállapodását
az alábbivátoáatásokkal:
,'- II. pont: Boldog Község ontományzatát Laczkó Roland polgármestetHatvan város
tnkomlinyzatát Horváth Richárd po1gámestel, Nagykökényes Község ÖDkományzatát
BesszerAndrásnépolg&mesterképviseii,
4

- y/2. pont 3 bekezdése:a tfusulási tanácsban Boldog Község onkormányzatáÍLaczko
Roland polgármestel' Hatvan viÍos ontoÍmáÚyzat]ítHorváth Richárd polgármester,Heréd
Község onkományzatát KómáI Józsefpolglármestel,Nagykökényes Község onlronnányzatát
Besszel Andrásné polglírmestet zaly!^szántó község on*ományzatát Kiss László
alpo1gármester
képviseli,
-v/1' pont c) és i) pontjaiból kikedil a költségvetéselső félévi,I.III. negyedévi
végrehajtásárólszóló beszrímo]óelkészítése'',
a hatá|ozat hatálybalépéséhez
a Trírsulásban
Iésávevő képviselő-testületek mindegyikének minősített tóbbségével hozott döntése
sziikségeltetik.
A képviselő-testiileta trirsulási megríllapodásmódosításokkal egységesszeÍkezetbefog1a]t
szövegét jelen hatfuozat me11éklete
szeÍinti talta1onrmalelfogadja és felhalalmazza Csány
község polglímesteléta,nnakaláírásrta'
HatáÍidő:

2014'novembel30'

Felelős:

MedveIstviínoolaiíÍmestel

Csány Község ÖnkormányzataKépviseIő-testületének
154D0!4 (X],26.\ számúhatározaia
csány Község tnkormányzata Képviselő-test|ilete a tfusult ö.toÍnáÍyzatokkal közös
megegyezéssel
2015.január 1' napi hatálybalépés
mellettmódosítjaésegységes
szelkezetbe
foglalja a Szociális, Gyemekjóléti és Egészségügyi
Trírsulástrirsulásimegállapodrísát
az
alábbi váItoztal.ísokkal
:
\ 2' ponrJ. bekezdesebó|.
..-ll. pontból.lVl' pon!bó|.ll|. pon|]' bekezdeséból.
V J. pont2'
bekezdéséből
: EcsédKözség tnkormrányzata ésHort Község onl(olmányzatakikeriil,
- v/3. pont 3' bekezdése:HoÍt Község tn*ományzatának es Ecséd KöZség
ontoÍmányzatlííakkiválását követően a társulási tanács hat]áÍozatképes,
ha üIésén
legalább 5
tag jelen va.Il'', a hatitozat hatálybalépéséhez
a Trísulásban lésztvevő képviselő{estületek
mindegyikénekminősítetttöbbségévelhozott dtjntésesziikségeltetik.
A képvise1ő-testiileta trírsulásimegrállapodásmódosításokkal egységesszerkezetbefoglalt
szövegét jelen határozat mellékleteszednti taltalomma1elfogadja és felhatalmazza Csány
községpolgárnesterelann"ka]áirásala.

Határidő:

2014.december15.

Fe]elős:

Medve Istvánpoigáralester

4. napirendi pont
Medve Istyán polgármester:
A legutóbbi testiileti ülésennftva maradta csányi spor|egyesületLimogarisránakkérdése'
váIom a javaslatokataz üggyel kapcsolatban.
Medve Évaképviselő;
A multkor anólvolt szó, hogy Levente beszedi az elmaÍadttagdíjakatésannak ffiggvényében
nyújtunktámogatást.Hogy áll az e]maladttagdíjakbeszedése?
dr. Ködmön LeYenteGergely sportki'r e]nök|
Eddig sajnos még nem sikerült a tagdíjakat beszedni. A januríri éves tagg}'ii1ésen
megpróbáljuk rendezli ezt a dolgot.
Medve IstYánpolgármester:
Benne van a spoItkör alapszabályábana kötelező tagdíj?
dr. Ködmiin LeventeGerg€ l y sportkör elÍök:
Igen.
Medve István polgármesteri
A nem fizető tagokatki kell zími' nonszensz'hogy nem szeditekbe ezeketaz összegeket'
szabó Margit képviselő:
Hata]mas összegÍe páyríztok, aminek Í,agya2 ijnÍészeis. Mi a legkisebb összeg, amile
páyázhattok? KJsebb összeggel is végigvihetőa Tao pÍogmnl?
dr. Ködmön LeYenteGergely sportkör elnök|
Ez mát egy megnyelt pálylázat,de megtehetjtlkazt, hogy kevesebb pénzthasznrálunkfel, a
fennmaladó résá pedig kamatoskamattalvisszafizetjiik a kiírónak'
Mák Zsolt képviselő:
A pályiizatvégösszegemintegy6 millió Ft. Hogyjön ki ez az összeg?Mire kell elkölteni?
dr. Ködnön LeventeGergely spoíkör elnök:
90 db labda(4000Ft/db),ugyanerrnyicipd (6]95 Ft/db)es merkózésszett(]1'974 Ft/szett,
ami taÍta]mazzaa meá és a nadlágot, zoknit), spoÍtszel vásrirolható, továbbá ebbő] az
összegből finanszírozható
az eózői ber (I'726.610Ft) is' továbbáa személyszállítás
is ebből
az t'sszegbőIoldhatómeg.

MedYe István polgármester:
Áz a javaslatom,hogy előszöI a spoltköI péÍ|zügyi
helyzetét
keli rendbetenni' szedjétekbe
az elmaradt tagdíjakataz idei é\,1.e
visszamelőIeg, utína megláfuk, menrrl pénzhiányzik
még'ésaz önkormáíyzat is t1mogatnifog benneteket.Addig a döntésthaiasszuk e1.
A kép\ise|ó-testi:lel
a ja\ aslatot
fudomásuL
vesziéseJ|ogadja'
5. napirendipont: Egyebek
Medye IstYánpolgármester:
A maglínszemélyekkommunális adójríról szóló |2l20o3. 1xI.21.) ö.tormlínyzati rendelet
módosításlíióllesz szó a továbbiakban'
Átadja a szót dr. szabó Tamásjegyzőnek.

dr. szabó Tamás jesr'ző:
A lendelet-teNezetbenaz eddigi sávos rendszerértékeit
mindeúol 2000 Ft{al emeltiik meg.
Tekintettel arra. hogy vanrak olyan utciik, amelyeken olyan te1kek találhatók, amelyek
semmilyen közmú ellátottsággal nem rendelkez1ek' ezekben az esetekben 507o-os
kedveznénÍ biztosítala az öntolr4iínyzat az éIintetteknek.
A mellékletbenmegtalálhatók az
édntetttelkek hellaaizi számai.

MedYe István polgármester:
Elfogadásraj avasolja a lendelet-terveze1et.
A képviselő-testtileta javaslattal 5 igen, 1 nem sza\/azatmelleÍÍ.
egyetéItettés meghoáa
812014, {x|,26.) önkormáryzati rendel€tét A magánszemélyek kommuuális adójáról
szó|ó 72I2o03'(xI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról,mely jelen jegyzőkön]'Y
mellékletét
kéoezi.

Medve István polgármester:
El kell dönteniint, hogy a továbbiakbanhogy alakul a civil szervezetektámogatásaa fel Ilem
vett tiszteletdíjak terhéIe.
A képviselő-testület a javaslattal egyhanguiag egyetétett' és meghoáa a következő
hAtátozatátl.

Csány KiizségÖnkormányzataKépviselő-t€ s tületének
155|20t4 (XI.26') számúhatározata
Csány Község tnkományzata Képviselő.testülete
úgy dönt. hogy a 2014. októbel 12' és
2014. decembeÍ31' közötti idószakbant]ínogatíikívánjaCsany Község tnkományzata
közalkalmazottjait68'250Ft' a CsányéIt,
a Faluközösségért
Alapítvránf341.250Ft, a Csrínyi
Dinnye-és
Zöldségtennelővédegyletet
68'250Ft éfiékben.
Hatráridő:
2014.december31.
Felelős: Medve Istvr1npolgifumester

Medve István polgármester:
E] ke]i készítenia Kultjrház elektromos hálózatának érintósvédelmitanúsítványát'Kéfiiink
árajáÍ atot,a mul]kabruttó 60.960Ft-ba kedl'
Az tNo hátsó helyiségeinekfelújításánálpedig elekhomos kábelezésimunkálatok
sziikségesek,hogy a paszÍőtöző kád zavartalanu]mííködhessen'Ez mintegy bruttó 200.000
Ft-ba keriil. Javaslom,kiilönítsiik el ezeketaz összegeket áz általánostaltalékterhéIe.
A képvise]ő-testii]eta javaslatt4 egyhangúlag egyetéitett, és meghozta a következő
b'atátozatáÍ.
Csány Község onkormányzata Képviseló-testületének
156/20'l'4(XI.26'.1számí h^tározata
csány Község ÖnkormányzataKépviselő-testilleteúgy dönt' hogy a KultuÍhaz eiektromos
hálózatának érintésvédelmi
tanúsítványánakelkészítés&e
bruttó 60.960 Ft-ot különít el az
általános tarta]ékteÍhére'
A képviselő.testiiiet toyábbá az oregek Napközi otthona elektromos kábelezési
munkálalainak elvégzése
céljából bruttó 200.000Ft.ot különít el az átalános tartalékterhére.
Hatiiridő: azonna]
Felelős:Medve Tstvánpolgármester
Medve Istvád polgármester:
van mégvalakinek kérdése,
hozzrífiiznivaLója?
Mivel több ké|dés,
hozzászólás nem hfulgzottel, megköszöni a testiilet munkáját ésaz iilést
-koÍ
7,7i23
lezárta.
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