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Készült: 2000'február ] 5.étt 9'00 órai kezde|Íel megtar|cltt képviselőte':Íiileti iilésról.

Jelen vannak: Morvai lsfuan polgarmester, FetlÍOr Laszló, Gál Tiborné, Hubairté Szubo Mar-
git, Padár lstván, Sőregi l.-erencné,.I'a.ssy Maria,Magy-ar Györg-,Mak István
képvisel(ik(9 fő)

Igaaoltan távolmaradt: Pádár Sandor képviselő (1 fő)

TanricskoztÍsi joggal megjelent: dr'Balazs László jegyző,Meggye.s AtÍila és Btlhács ,Jántls Pii.
Biz.ktilső tagok

Morvai István polgúrmester:

Ktlsziitti a képvise lőÍestiileÍ Ía8JaiÍ, valqminÍ a tanócskozasi joggal mepi1elenÍekeÍ'
Mega!lapí|1a, hog,) a /e.'tiileÍi ülés határozaÍképes' a Íestijleli i,ilés| megnyiÍj0'

'lctvctsolja a képvise lőÍesíület tagjainak, hogy a mai ijlésen a munkatervben szereplii és a
neghÍvón JeltíinteÍetí napirendi potttokat tarpxlalják meg, melyek a kovetkezők,'

].,| ,Ielenlés a lejarÍ hataridejíi tesÍüleÍi hatarozatok véq,rehajtásáról.
Előctd(l : Morvai Is|lán polgarmester

2 ' . Be.yzamoló a 2000'évi kölÍségvetés jóvóhagyasahoz.
Előcttló: Morvai Isívan polgarmester és

Dr. Balazs Laszló jegyző

3 ' , htdiÍya,ryok, be jelentések

I. napirendi pont túrgyaIása:

A le jarl ha|itridejíi Íe.\li|leÍi hatdrozatok végrehajtttsaról szóló jelentéshez sem kérdés, senl
llo:zitsztjliis nem hangz.,Í el, azl a lesÍii]e| lctg1cti ludomásul ve,szik.

2' napirendi pont tárgyalósa:

A 2000.évi költségvetés teljes anyagáí a meghÍvóvcll eg)ijÍí a tesÍÍjleI ta&jaj megkapíttk. [,zzel
egyirle1íileg a gÓrdülő tervezésről szóló előterjesztés (2000-2002.évi kölÍSégvetéSt megalapozó
tranyelvekr/)l) a meghívóhoz csatolva ]ett.
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Szóbeli kiegészítés:

Momai Ish,án polgármester:

.I.tqékozÍalja 
a képviselőtestüleÍ tagJclit, hogy a 2000.évi ko!Íséguetés 123 nillió Jtrinltls

bevéÍeli é.; kiadasi oldalt Íarlalmaz' Ez az elljző évhez viszcnyítvct 2.600.000 F-t-at isakkenr,
anli n?iaÍl az Önkormanyzal gazdálkldasi leheÍőségei ronlotÍak. A köhség))etés
összeóllítasánúl az I999.november 3}-an elJogadott koncepciót csak ré'szben lehe|eIt
.fQyetembe venrti. Újra össze kellett hívni az intéznény vezetőket, a szakszervezeli bizclmiikal
cnnak tisztázása érdekében, hogy- a kt;ttségveíés személyi és dologt.jettegti kiadásaiI htlt leheÍ
nlég csÖkkenteni a működőképesség biztosítasa érdekében'
Llntek megÍéleltíen viIágosan kitíinik, hogy az Önkormanyzat finanszírozási rent}szere, amelyeÍ
a kormányza|i sziní előnyösnek mo doíÍ negdtív haíást jelenÍ a költségvetési gazrlalktr]ásra.
Titjékoztatja Íovabbá d Íes|iileÍ í(1g]diÍ, hog) ct költségvetés tervezetéÍ a Pénzügyi BizclÍÍság ct
Íegnapi íilésen megtargyalta éS megvitc!Íta, alkalmasnak ítélte meg arru, htlgy tt
képvi se lőÍ e s tii l e t e l é kerti lj Tn.

Kérdések:

GtÍI Tiborné képviselő:

A kölíség'-eÍé., teryezeÍében a polgár()rség íanogaÍa.sat hiányolja, niért van ez,?

Á Kistérségi Tarsulásnak szanÍ Ij0 ezer forhÍ nem Íúl sok-e l

Pádcir István képviselő?

A nezőgctzdasagi 'íöldbérleíi díj Összegét nem kellene.e emelni ?

Tass1, Mória képviselő:

,NÍiérÍ nem íervezÍek a védőnői szoIgólatnal szaníÍógép vasárlasÍ ?

|,,áIasz:

.| Io n, ai Istl,án p o I g tir mester :

f'lnotdja, hogy a polgarőrség Íánogata.ut csak akkor lehe|seges ha az Önkorntartyzut
pétt:itgy_einek alakulasa ezÍ leheÍővé teszi. \ctlószitíi, hogy ct köveIkező fétévben tehett)ség
tt'l'ilik arra, hog,, anyagi támoga\ast nyíijÍ'sunk a helyi polgarőrségnek'

t
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A Kistér'ségi Társulás eg,l visztlnylag új, még képlékeny társulás, de a.jÖv/) mindenképpen ez,
hiszen az l)lrópai Unióban is működnek ilyen Íarsulasok és palyázclti pénzekhez csak ezek
juthatnak. Reméljiik, hogy a befektetéseink - pénz, energia - a ktlzeljövőben megtériilnek.

Á nlezőgazdasagi faldbérleti díjaÍ azérI nem lenne szerencsés fe|emelni, merÍ az
Önkormányzat Íulajdonaban lévő ingaÍlanok bérlői ez esetben vissza| ondanák a bérleÍet és az
önkormányzaÍnak ezen Íe lkek ÍiSztónÍlrtasa plusz költségeí.jelenÍene.

A védűtői szolgalaÍnál az eseÍben keriil sor szamíl(lgép vasárlásra, ha erre pitlyazali
lehetősége/ .fognak adni közponÍilag. Ez eSeÍhe lermé.,zeteSen az önréSz| az (lttkorntanyzctÍ
vállctljtl.

Hoariszólúsok:

GáI Tiborné kópviselő:

FtlnÍosnak taríja a polgarőrség munkájaÍ e29', olyan kazségben, ahrll nagg;on .vlk idős,
epyediilall(l ember él. A polgarőrök Íevékenysége a lakos.tág biztonságérzeÍéÍ növeli. Ezeknek
az embereknek a nevében is kéri azl, ha az önkormányzaÍ pénzügyeinek alakultisa ezÍ
megengedi a polgarőrség legyen az els(i aki lámogotást kap.

H ubainé Szabtj Margit Pü. Biu elnök:

Á Pénzügyi BizclÍtsag nevében elmorulja, hogy a kclncepció mepfelelő dolgozasÍ kaplÍÍ arrcr,
hog,l azt a kÖlÍségvetés összeállítasanal a képviselőtesÍiileÍ Íel Íudja hasznalni. Javasolja,
hogt a koncepciót fogadjók el azzal a kie gész ités'se !, hogl amennyiben a pénziigy-i hely:ct
leheÍővé íeszi a polgárőrségeí íamogassuk.

M orvai István pol grirmester :

Megköszöni a kérdésekeí, hozzászóJasokat és kéri a képvisel|)tesÍiilet Íagjait, hogy a 2000,évi
kÖlíSégvetéSi terveZeÍben foglaltakat fogadjak el és az el1iterjeszíé,shez c.tcttoh rendele/
ÍervezeteÍ rendelelÍé mondjak ki.

A képviselótestijlet Íagjai 9 igen szuvazallal, ellenszavazat nélkiil az a]ábbi rendelelet
alkoÍjak'.
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csÁr,lv rozsÉc oNro nllÁt,tvzlr
1/2ooo.(il.1s.)Sz. R E N D E L E T E

,q z o o o. Évt rotrs É e vnr És nő t

Az önkorm/tnyzaÍ képviselőlestüleÍe az a]lamhóztartíts viÍelének szabályairól szóló 1992.évi
XXYVIII.n',valamin| az allamhazÍartas mtjködé.;i rendjéról szoló 2]7/]998.(XII.30')
Kor m' re nde le í al klt j a.

1. J:

(I) Á képvisel()-tesÍüle1 a 2000.évi kÖltségvelé,; ö'sszes hevételét-kiadasál 123.038 e,l''t-but
allapíÍja neg'

(2) Az (l)bekezdésben megallapiÍoÍÍ bevéÍelekeÍ és kiaddsokaí inÍézményenkénti és forráscln-
kéníi részleíezésben az ]-8 sz,mellék!etek íarÍalmazzak.

(3) A 2000.évi költségvetéSi kiadáson belül a szenélyi jutÍaÍasok összege: 15'380 eiF.Í a 2.,
5., 6.szamu mellékleÍ szeriní.

(1) A munkaadókat terhelő jarulék összege 19'522 e/Ft d 2', 5.sz.melléklet szerint,

(5) A dologi kiadasok összege: 21,]86 ei]'t a 2., 5.sz.ntelléklet szerinl.

(6) Az egéh Joly(l kiadasok összege: 397 e/].,t a 2', 5..sz.mellékleÍ szerint.

(7) A nűktldési célra véglegesen aÍadrÍÍ pénzeszkÖZ t.'szege 535 e,/Ft ct 2', 5.sz.nellékleÍ
SzeriIlÍ.

(8) Á tarsatlalom és szociálpoliÍikai .iuÍÍ(tÍaslk Összege.' 2l.676 ei],'t a 2', 5.s. meJ]éklel szerinÍ.

(9) A felújitasi kiadas összege: 1.500 e/Ft a 2., 5', 7'sz. mellékleí szeriú.

(I0) A felhalmozási kiadas öSszege: 2'000 e/FÍ d 2', 5,, 8'sz'mellékleÍ SZerin|. ebből az
I-II.v.h' eleseÍtek em]ékrnűvének létesitése ]999.évről athúzódó beruházás 600 eiF1
osszegben - .

(] ]) A pénzforgalom nélkiili kiadas 1.812 e/Ft. Ebből:
a) Í,edagógus szctkvizsga és továbbképzés bizttlsíttisrira: 331 eiFÍ,

- Óvodai nevelésnél : 9I eiFl
- Átt.i,kotoi oktatasnal ,' 2.13 e,/F-t

h1 L.t k,;:t arentIfuJ,;.sek eIIentiteIt:i.s.irc,,N t(rrczL tI
kiadások fedeze|ére : 1.508 e,/Ft
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2. S.

Az Öttkormanyzat elismerÍ tarÍozas allomanya a 30 napol nem htlladja meg a 2000.évi
kö l l sé gve lé s l é r i nÍőe n.
A néríéke pedig az éve.s előiranyzat ]0 ?ó-al.

J . $

A képviselő-tesÍiilet a 2000.évi köIÍségvetési bevételeken belül az intézményi éÍkezÍeÍések és a
házi segííségnyigtás téríÍési clíjat, valamint az élelmezé.si normctÍ a 9-] 2 szamu mellékletek
.szerinÍ allapiÍja me g.

4. S.

A képvi.se lő+estí]let a közli.|ztl,ise lők jogállásaról .szóló ]992.évi XX]ll.Iv. 13 l (])
bekezdésében ;foglctlt II.besorolási tlsztaly első .fizeÍési ,ftlkozata szerinÍi illetményalapoí
2000'évben 31.200 |'Í-ban állapitja meg, amely az előz(j évivel azottos ö:.szesíí. Ezen belül a
differencial| alkalmazas . jogi el(iiráxlk hetar|ósa mel]e|t - a munká]ttrl()l illeli meg.
Á jeglző ese|ében az alclpilletmény megallctpitósitnál a 3 ].200 Ft illeÍményalapot ke!!
olkalmazni.

5.$

A képvise l(iÍesÍíiIet a 2000'évi kÖlÍségvetés előiranyzat-módosíÍasat az alabbiak szerint
vakisilja meg:

(I) Ha évkozben az orszaggyíilés, a Kormany, illetve valamely költségveÍési fejezeÍ, vagy
elkiilotútett allani pénzalap az önkormonyzat Számara pótelőiranyzaÍo| bizÍosí1, arról a

a polgarntesÍer a képvisető-íestiiteteÍ tajékozÍctÍja'

A képv i se lő-tes tii l e t :
u) az I..félével érinlijen aféléve.; beszámo!(lval e59,itlejíileg,
b) a lI.féléveÍ érintően a zarszámadási rendeleÍ-/ervezet képviselőÍes|iilel elé ÍerjeszÍéslig

decenlber 3I-i hatállyal dÖnÍ a kölÍségvetési rendeleÍének ennek mepfelelti módosíÍasa.
ról.

(2) A sajat hataskörben végrehajtt'ttt előiranyzat-válÍoza,sról a jegyző elkészíté.sében a polgdr-
mesÍer a képviselő1eSÍüleÍ 30 napon belül Íájékoztatja.
A képviselő-tes|ület a (I)bekezdésben foglaltabruk negfelelően módosÍtjct emiaÍÍ kÓltSé8-
veÍési rendeleÍéÍ.
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|3) A képvisetősesíüIeÍ az altalanos \aríalék Íerhére Íörténő aÍCso|)orÍosí,tasÍ 800e,,];| erejéig u

ptllgúrnlesterre ruházza at,Áz ese|enkénli .felhctsználás a 20() et,Fl.r'lt nem halatlhatju meg.

Azátruhaztltt hataskörhen hozoÍÍ clönÍések a későbbi években Íöbbletkiadással nem járha|-

nak.
Az atcsoporlr'lsítasról a po!garmester a (2)bekezdésben meghaÍarllzott időben koteles be-

számolii a képviselő-íe'sÍület feté. A képviselő-Íestüle| a kÓltség,etési rendeletét a (2) be-

kezdés szer inÍ módosÍtja,

/., A kép|)iSető-|esÍiilet a kiatlási etőiranyzatok közötÍi atcst'lp()rÍosítást ct Íartalék felhasználá-.sanák1ogat-a(3)bekezdésbenJoglaltakkit,ételével-Íovabbrai:jÍennlartjaa(2)bekezdés-

b en fogl al tak alkalmazasavll.

ó' $.

'4 h/trtnt éve's gördülő tervezésről késziih mérlegszerű kimutalas megfelel az előir|

krll,etelnényeknek, amely a míikÖdési és ,/elhal,mozási célú bevételi és kiadási el()iranyzolokclt

I ar l a l nl azza 2 0 0 0 -2 0 0 2. éve kre von al k ozÓa n.

7. S.

(l)Ez a reru4elet a kihirdetés napján tép hatatyba, rendelkezéseil azonban 2000.január 0]a(jl
kell alkalmazni.
A j. $-ban.fogtattakaí 2000.Jebruar 0]-Íől kell alkalmazni.

(2) A rendetet kihirdetéséről a jeglző gondoskodik.

I Csány'z000..februárl5.

ptllgúrmester

r . l' ,  i  t r  u l
> ' ! -

Dr, Balázs Lászkj
jegyzíí

Morvai Istv án p oI g ár mester :

Kéri a képviselő-tesíüleÍ tdgjaiÍ, hogy a háronléves gÖrdülii tervezésben foglalÍakat is vegye

/udomasul.

A képviselőte.stüIeÍ az önkt'tmányzal haroméves gördülő-tenlezése kapcsán készí|eÍ|

előterjeszÍést és az ahhoz csaÍolÍ metléktetben foglaltakaÍ Íudomasul yeszi.
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3. napirendi pont tárg1:alása: Indínúnyok, bejelentések

Momai István polgármester:

Az Önkormanyzatnal d kÖlÍ:;égvetési bevétel eredeti előiranyzata 2,08 ?ó-ctl c'sökkent az
]999.évi eredeÍi el()irónyzaÍhoz képesl. A személyi juÍÍatasok eredeti előirúrryzatanak
negállapíÍasánal csak a közptn|i intézkedéseket veheííiik figlelenbe, u realiÍasokna!
maradva csak az elmúlt évi lisz|eletdijak kifizeÍését ÍudÍuk tervezni' L'miatt vdh szi,ikségesse u
7,i] 998' (X.28.)sz.önkormányzaÍi rendeleÍ modosí'Íasa. A rendeleÍ Íervezel a képvise lő-les|iilel
Iagjai az indoklassal eglÍitt megkapÍák.

A képviselő-íesíülel megíarg/alta a képviselők tiszteletdijaról és jutÍctÍdsairól sz(llti
7l ] 998. (X.28').sz.rendeletet és 9 igen szavazatíal, el,lenszavazat nélkül az alábbi rendeleteí
alkoÍia..

CyÁNY KqZSÉG qNKqRMÁNYZATÁNAK
2/2000.(IL1 s.)sz. R E N D E L E T E

a helyi önkormúnyzat társadalmi megbíl,atású
alpoIgármester, és képviselők tisxteletdíjálról és

juttatás airó I s1ól(' 7/1998. (X.28.)szrendeIet
módtlsíttjsáróI.

1 . $

A képvise lőtestüleÍ az ]991,évi LX]r.fu. 1.s., valaninÍ I1.s-ában foglaltak rerule]kezésetre

figyelenmel a helyi önkormányzat tarsadalmi megbÍzatasít alpolgármester és képviselíik
tiszteletdíjúról é.s juÍÍaÍasairól szóló 7/ 1998. (X' 28,)sz' rendelet 2's\ 1-2 bek. az alabhiak szerin|
nódosítja.

(t) Á Íelepiilési ttirsadalmi megbízaíasú alpolgármester| a miniszíeri illeÍménynek megfelelő
7,5 ?ó-os tiszÍeleÍdíj illeÍi meg az 1991.évi LIV,Ív' a'!'(]-2)bek. alapjan kiszanílva.

(2) A telepiiléSi képviselő havi Íi'szÍeleÍdija o mindenkori polgármesÍert .fizeté's pótlék ttélkiil
kisztimí,toÍt 8, j ,%<t,( továbbictkban alapdij).

2. $.

]:]z a rend,elet 2000'februar I5.napján lép haÍal1'ba, de rendelkezéseiÍ 2000..jcunnr laől kel1
alkalmcrzni.

Csány,2lll.febru ár I5. n l
l:

tiÍónai Iswán
poIgármester

;  :  i  [ , r
Dr, Baláu Lriszlrj

jegyző
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Dr. BaIúu László jegyző:

lilnontljcl a képviselőÍestüleÍ tagjainak, hogy az 56i ] 999' (XI.30.)sz.öttkormúnyzctÍt
képvisel(hesÍüleÍi haÍárzzat a polgarmesíer ittetnényét a 2000'évi miniszÍeri i!letménvhez
iqazitva 60 (%,-os aranyban állapitotta meg.
A kÖlísépyeÍés öSszeallítasanal ez t.)rÍént /igyetembe vévc, c]e a .t 

ÁK],tZ í(t( kiitLtendő
haÍározatban ö'sszegszeríien is meg kelljelöltti az illetnényt. Erre ]999. ltol,ember 30-án azért
nen keriilhetetÍ SOr, merl még nem volÍ k.)tÍségveÍési tÖn,ény, ami a ktzponti itletnénya!uprlÍ
nteghatároz|ct volna. Mosí mar ez ct tÖrvény rende lkezésijnlre áll, az ilteÍményatap 28. ] 50 ]..t.
Szük.séges Íeháí ezzel az Ö.sszeggel szamolva a polgármester illetményének összegszeríi
negallctpÍlá,sa.

A képviselőtestület megÍárglalÍa a polgarmester itletményét és 9 igen SzavazaÍÍal,
ellenszavazat nélkiil az alábbi haÍarozaÍot hozza:

l /2 0 0 0. ( I. I 5. ) sz ö nkorm képv, test. httíározűt :

Csány Konég onkormányztttanak Képviselő4estiileÍe az I 991.évi
LXIV'tv. 3. !. (2)bek'alapján 2000.01.01aőt Morvai Isn*an polgarmesler
illetményét a 2000'évi mitiszÍeri illeÍményhez igazítva, annak 6()!%l<l.s
urdnyban állapi/ ja meg.

Ez az ö.sszeg 16]'700,-FÍ, azaz,. egtszazhatvannégy^ezer-hél.,;zaz forinl'
A képvise lőlestület felhiu1o a 1egyző figyetméÍ az illetmény negáltapíta-
sávaI kapcsolatos adminiSzírqtíx feIadatok elvégzésével, a Heves Meglei
7AK}SZ felé történő inÍézket]és megÍételére.

Határidíí: űzonnűl
FeIeIős: Dr.Baláu László jegyző

\ Í on, ai István p olgár mester :

: 
.,,:,lttcljct 

ct képvisel/i-Íesti,ileÍnek, hogt a helyi tnkorntanyzat iratkezelé.si szctbc|ilyzatanak
... ' !:e|éÍ a Heve.s Megyei Levéltarnak vélenényezésre megkiitdÍék, ani/ cr LevélÍór

-:rJg\'úÍ' Kéri a képvisel()-teStiilele|, htls4y- ctz iratkezelést szabályzatti a ÍervezeÍnek
. :.. !tlljett hagfict jóvú.

. ..:. ' i:előtestilleÍ megtárgyalÍa LIz iraÍkezelési szabúlyzaíról szóló len,ezeÍeÍ megÍarg))dlta éS
- :.,' \:(Í\,űZq/.lal' ellensztuazat nelkül az alabbi haÍarozatot hozza:
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2/2000. (II.I 5.)sz ö nkorm. képv. test. határozat:

Csany KÖzség onkormanyzatanak KépviselőtesttiteÍe a 38/ ] g98. (IX,01. )
BM.rendeleÍ, valamint a 22/]999.(WI. ] 6.)BM'retrilele t fe lhata!nazasa
a'la7jan elkésziÍetÍ - és a Heves Meglei Levéttár altaljivahagcltt -
U gy- i r aÍ ke ze lé s i S z a b á ly za t o Í e tfo gadj a'

A képvi.selőtesti!leÍ /elhíuja a.1e2x',ző figye lnét ctz (/gyirarkeze lési Szct-
bdlyzat SZMSZ mel]é tirtén(j csatolasara.

Határidő: azonnal
FeIelős: Dr. BaIáa László jegyző

Momai Isnán polgcirmester:

IsmerÍeÍi a képviselőtestüIeftel a Natura KörnyezeÍ- és Természetvédő Közösség részéről
|ÖrÍénő megkeresésÍ a csanyi ,szikes rét védelembe véteIéről.
A képvise lőtesÍület Íag1ai megkapták a tájékozíaÍot és a Íérképvózlatot a szikes leriileírő|' A
|á1ékozÍaÍóból kiderül, htlgy milyen kötelezeÍtségekket járna az.ilkormónyzaÍ szamúrct a
ttrü le t helyi védelemhe vételc'

A Íes|iileÍ megÍárgyalta az intlítsl(n1'l és arra a negallapitá'sra .juÍotÍ, hog), C'sárty községnek
'1elenleg nem allnak rent]elkezésre olyan anyagi erőforrasok, onety"i'. I,h"tőié tennék tt
v é de ! e m b e vé te I l e l j aró.fe ladato k fi nansz ir ozásáÍ.
.4 képvis'előlestület megallapítottq Íovabba, hogl Csany ktzség más terüleÍei is alkalnusctk
lennének a védelembe vételre, tehat az .ilk()rmányzaÍ a jovőben fet .szereÍné deriteni ezen
tcriileÍekeÍ is, és amennyiben pénzijgyi helyzete lehetővé teszi a védelembe vételre isméÍehen
l i'sszaÍér'

| Í on,ai Istv án p olg órmester :

. stekoztatja a képviselő-tesÍület íagjait, hogy Csány községben már évek rjÍa nem kieIégítoen'.:..:tllt]oÍt az épííéshaíósági tevékenység. Problémat jelent, hogy negfelel() végzettségti ipitési
-.;)':mberÍ f|iallásban nem lud az tnkormanyzct| alkalmazni, ,le az igazságioz 

^az 
i.s' ::.ttorlozik, hogy nincs is szijkség főat!a.9i epíle.Jijg,i eltjadóra' ,Ic tenleg |',.sinry kt)z'ségben

. '..l/Á.l''i előadóként egy nyugdíjctsÍ alkalntazunk, aki nem rerde]kezik fet'si;ltlkti
. -'-. tt\egget.

'.'.t )nklrmányzaÍokról szóló módosiÍott ]900.évi LXV.t],.12. s. ( ]) bekezclésében kapclÍr
;'.linaz/ts és az épíÍetÍ kÖrnyezet cllalokiÍasoró! és védelmérőt szótó ]997.évi LXY|4II.n.
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52.s,Q)bekezdése' valaminÍ a helyi onkormányzatok íársulasairól és egiittműködésérőt sz(ló
l997.évi CXWV.ív,alapjan leheÍőség van Íarsulas létrehozósára ható,sagi iiglek intézésében.
Ez azért is kedvező, mert a ktzponÍi köttségveÍés Íámogatja.
A képviselőÍestiilet Íagjai a megállapodós teruezeÍéÍ a me?hívóvol eg,,üÍt megkapták'

A megállapodással kapcsolaÍban sem kérdés, sem hozzaszólas nem hangzoÍí el, 9 igen
szavazatÍal, ellenszavazaÍ nélkül a képviSelij-Íestület az alabhi haÍarozatot hozza.,

3 /2 0 0 0' ( I I I s. ) sz ii nkor m. képv. test. l, tározaí :

Csany Közseg onkt'lrmany:uli Kepwst ltltestülete a kiemel| épitésíig,,i haÍó-
Sági üg/iÍlÍézés Íársulási ftlrmaban történő ellaÍasavat egyeÍért,

A képviselőlesltileÍ felhíia a polgarmester JigyelméÍ a negállapoclas
megkTÍésére (ezzel az építé'súg,li ható.sági igazgatasi tarsuIás léÍrehoza.ya-
ra).
Határidő: azonnal

Felelős : Morvai Istv án p ol g ár mester

Momai Istvún poIgúrmester:

I.smerteÍi ct képviselőtesÍüleÍtel Balláné Somoggli Dórtl kérelmet, aki néhai écte'sapja Somopyi
Istyán tnkormanyzaíÍal szemben.fennalló ÍarÍoza.tdnak elengedéséÍ kérÍe, amety I t. ! 00,-F|,
A kérelem alátamaszÍasara leírta, htlgy apjanak csak ingósagai maradÍak, amit felajánlr'tíÍ a
M d l Íai Sze re Íe Í szo lgal atnak.

Á képviselőÍestüleÍ a kérelmet megviÍaÍÍa és 9 igen szavazaÍtal, ellenszavazat nétkiit az alahbi
hctt(rrozalol hozzct;

4/2 0 0 0. (I I, I 5. ) sz ö nkorm képv. test, határozat :

Csany Község onkormtinyzaÍanak Képviselőíestülete Battáné Somogyi Drira
kérelmének helyt ad' édesapja néhai Somogyi Istvan takbérhdtratékat
(] 1 . I00,-F, elengedi, mivel nevezelí ] 999.december ] ] -én e lhatátoztltt.

A képvise lőtestület Jelhíuja a jegyz() /ig,,elmét, htlgy tegy_e meg a sziiksége's
intézkedést néhai Somr'lpgli IsÍvan lakhérhátralékáttak nyilvánÍartasból vatrj
Íijr]ésére.

Határidő: azonnal
FeIeIős: DnBaláa I'ászló jeg1ző
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Morvai Istvrin p o Ig ármester :

I,iqékozÍaíja a képviselótesÍületet' hogy 'Iózsa Dávid, Csany,Árany J.u, ] 7 'sz,alaÍÍi lakos
SzenéÍdíj elengedése tárgnban nyújÍtltÍ be kérelmet. Az E,gészségtigti-Szocialis BizoÍtsag
,Iózsa Dávid kéreImét feliilvizsgalÍa és a ]98/2000,sz' haÍarozatával eluta.|íÍOttq,, Á bizrlítsíts
dönté.séÍ nevezeÍt megtellebbezte, íg1l cl dönÍés joga a képviselő-tesíüleÍé.
A 'fellebbezésben JoglaltakaÍ szószerint ismerteti és kéri a ÍeSíüle: ÍagJait, hogy t1ii sönek a
.fe l l e b b e zé s Í ár gy á b an'

A képviselőtest,ület a fellebbezést megtárgyalÍa, me?iÍatta és 9 igen szavazattal, ellenszavazaÍ
nélkül az alabbi határozaÍoÍ hozza..

5/2 0 0 0. (I. I s. ) sz ö nkorm képv' test. hűtrirozat :

(|sany Község onkc'lrntanyzaÍanak KépviselőtesÍülete a ]999,clecember 22-én érkezeÍt
288LiI999.sz,alatt Józsa Dávid Csóny, Arany J.u. !7.sz.a'Iakos Szemétc]íj eltÖrlése Ídrgyaban
hozott Egyészségügli-és Szocicilis BizotÍsag határozatóban filgtaltakat iészben
helybenhagyjc

A 2000.januítr ]7-én érkezeÍí ] 98/2000.sz.alatt ikíatotÍ Józsa Davit| Csínty,Arutry
,J.u' ]7.sz.alalÍi lakos részéről benyújtott feIlebbezésnek annyiban ad helyt, hogy a 1'8l8,-F't
szemétdíj hatralékot elengedi abban clz eseÍben, ha az ]999.évi I.200,-FÍ-()Í 8 napon belijl
befizeti.

Lzen haÍározaÍ ellen a kézhezvételÍ(jl .'zámí/O/Í 30 napon beliil az egri Vúro'si Bírósaghtlz
címze/t, de a polgarmesÍeri hivalalhoz benyújtOtÍ (C'sány, Kosst|Íh L'u.2.) illetékmentes
./bllebbezéssel lehe t élni.

I ndoko l r i s :

'Józsa Dávid Csany,Arany J,u. ] 7.sz.alaÍ|i takos 1999']2.22-én kérelemmel fort\ult uz
önkormányzat felé 1.818,-Ft szemétdij hátralék, valamint az I999'évi 1.200 FÍ szemé|t)íj
elengetlése céljóból,Az Egészségtigli- és Szocialis BizoÍtsag nevezeÍí kérelmében filglaltakat
ehltqsiÍotÍa és a szeméídíj megfizeÍésére koÍelezÍe.

'Iózsa David a bizoÍtság alÍal 20001anuar ]7-én hozotí dtntéSÍ meg|ellebbezÍe és kért a
képvise lő4eslületet, hogl szenétdíjtit a hatratékkol egyiiÍÍ engedje et.

A kép, ise l(iÍe sÍii le l a bizoÍtság halarozalaval részben egy-eÍér|, de JigyeIembe |)eÍle a
halároz Íában a kérelntező szocialis hetyzeÍé1. A képviselrile's/ii!et eg,'tiÍÍctt 1tllú''l .fogtolI
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abbdn is, hoqy d közÍiszÍasagi feladaÍok belarÍasa ezen beliil a .felgy-illemleÍÍ hciztartasi
szeméÍ inÍézméttyes rend.szerbe lörÍénő elsza!lítasa közérdek, amely a lakostlktó! anyugi
tildozalokal is kÓve|el.
Á képvise lőtestüleÍ ezérl d.hÍötl úg), hogl J(lzsct Dávidot az ]999.évi szemé|dij Í{ÚtOzáS
negfizeÍésére köte lezi.

HűÍor()zlÍomat Csany Ktzség onkormanyzaÍdnak Íöbbször módosiíoÍÍ 6.,l99I.sz. kÖztiszÍasag

fennlartásávctl kapcsolctíos intézményes szemétszallítasról szóló rendeletének 3.!-a, valaminl
ct 7,/ I995 'sz.clttkclrm,rendelel 5 'sz'mellékletének 2,ponÍja alapján hozlam meg.

H atár ozato mr ól é rtes ül :

1./ Józsa Dávitl Csány,Arany J.u.17.
2,/ Irattúr

Csó ny,2 000..fehru ár I 5. I
I

t r l
l r  l l  .1

Morvdi Isndn
polgdrmester

Morvoi Isíl,án polgúrmester:

'|ajékoztaíja 
a képviselőtestület Ía&jaiÍ, hog Bartó Sándor és neje Csany, ()sokonai

u.29.sz'a' lakosok 2000.januar 27-én kÓzglógye l laÍásra jogosíÍó igazolvány kittdása iránti
ké re l e m me l fordu lÍak az anklrmanyzaÍhoz.
A kérelmekeÍ Csány Község Polgarmesíere a 38ói2000', valaminl a 386-
2 2000'sz'haÍarozatokkal mindkét kérelmet e húa.sította.
Á polgármesíer dhÍéséí Bar|ók Sandor és neje megfellebbezÍe, igl a dönlés 'joga a képl,iseli)-
Íe''/ijleló.
Á képvise l(jlestiileÍ a fellebbezéseket külÖtt-kiilö megtárg})alÍa é.s mintlkét e.;etben azotns
dÖnlést hlzott, igy 8 igen szctvazottal, egy tarÍ(lzkodassal az alábbi határozctlokat hozza.'

6/2 0 0 0. (I I. 1 5. ) sz. ö nkorm képv. test. határozat :

Csany Ktzség onkormanyzatának Képviselő-tesÍülete a 2000.januar 27-én érkezett
38(li2000'sz' alatÍ Bartó Sandor Csdny,Csokonai u'29'sz'alatti lako.s kÖZg/óg!-ellcrlasi
igazolvuny kiadása iranli kérelme Íargyában a polgarmester altal hozolÍ határt'lza|o|
he\tbenhagYitL

A 2000.februar 7-én érkezett 386-3/2000.sz.alaÍÍ iktaÍott Bartó Sfudor Csátty,Csokonai
u. 29.sz, alatÍi lakls fe llebbezését elutasítj u

i r' /\ \.^ ':,L
Dr. Balázs László

j egyző

a
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Ezen hatarozat ellen a kézhezvé,teltől 
'uaníÍoÍt 30 napon beliit az Egri Városi Bírósaghozc'imzett, de a p<llgarmesÍeri hivaÍalhoz benyújtttr (Csány,KossúÍh L.u.2) illetékmentes

Jbllebbezés'sel lehe t étni.

I nd t l ko I á s :

Bartó Sóndor Csány, Csokonai 
,u,,29.sz'alatti takos 2000'januar 27.én kérelentmel fort|ult az

?,:!:::,::,-,, felé kozgluglettatásra jogosító igazitvany kiatlasa cétjából' NevezetÍkcre lnté t a polgarmester eluta'siloJta'

Bartó Sandor a polgarmesÍer attat 2000,február L-én hozott dontésr megtettebbezte és kéri aképviselőle'stületet, hogy a kÖzgyogyeltaíasra jogtlsíb rgá)obányt ré,,eil ,a1o ,ng.'" 
'.

A kép.vis.előtesÍÍilet a polgarme'te'r dTn!ésével eg)etért, mive! a be|ry,uJtoÍt igazolástlkbó!kitűnik, hogy csatadjában az egy főre jutó jtlvetletin zs,tos,-ry havi gyógyszerkatÍsége pedi.5.327,-FÍ. Ckany ktzség ankorntÍnyzctti kepviselőtestülerének rendeleÍe - amely ktzpontiÍt::nyen a!1a|l - kimondja, hogy a kaz'égi t;nkormanyza| polgarnestere űg,í*"íii,a,,"való .jogosúlÍ'sagoÍ attapiÍ meg anttctk a'rtiszr'lrulónrtk, aiin,'i ho,i gya*-ű;íi,í,,i8, ,,öregségi nyugdíj legkisebb ts'tzegenek 25 (%-áÍ (,i' ] 50,-F,neghatat,ja, ;t'eltéve' hog.-c".aladjaban az eg1l .főre juÍó .jö,vetlelem aZ oregségi nyugtlij tegki'sebb ös.szegét (]6.600,-].1)nem haladja meg. Mivel a kerelnez1j az eg:,-iit;.s Jiltéíet1git részének .fe le t. csok- .,[,' o,o,kérelmét a képviselőtesÍü leÍ eh|tasiÍOtra.

HatározaÍomaÍ az ]993.évi ]II,tv'50.s.Q)bek,, valamint Csany Község Önkormanyzclliképvise lóte'stületének 5i l997, (IV,30,)sz.iencletete alapJán hl()ztant meP,

H at ár o zato mr ó l ért es ü lne k :
I,/ Barttj Sándtlr Csány,Csokonai u,29,
2./ Irattár

Cstiny, 2 0()().február 1 5,

. l

)i , t t, 
',,., 

I
Mort,ai lt7ián
poIgármester

,- 'r. i ,  -. - l- t
Dn BaIáu I'ászló

jegyző
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7/2 0 0 0. (I. 1 5' ) sz önktlr m. képv. test, határozat :

Csány Község ÖnkormanyzaÍanak Képviselőlestüle|e a 2000.januar 27-én érkezeÍl

ssa,óo0o'sz,aíatí Bartó Sándorné Csány, Cx'lkonai u.29.sz,ala|ti lakos kazgyóqg,elIátási

igdzolvtlny kiat]ása iranÍi kérelme turglában polgarmesÍer alíal hozclÍ| .]8-

2 ; 2 0 0 0. sz. határ oza|ot helyb e nhagj a

A2000't 'ebruar7-énérkezett386-1i2000.sz 'a lat| lktaÍotÍJ\artoSandornéCsany,(,sokonaiu.
2 9. s z. alal t i l akls fel l e b be zé sét elutűsítj tL

Ezen hatarozaÍ ellen a kézhezvételtől számÍtott j0 napon belijl az Egri Varosi Bitósaghoz

cíntzeÍt, de a p()!gármesÍeli hivatalhoz benytijtoÍl (Csany,Kossúth L.u.2') ille|ékmenÍes

Íé I l e b b e zé sse J le he t é ltti.

I ndoko l á s :
B ar í ó Sandorné Csány, C sokonai u. 2 9. sz. a] a|Íi

önkormdnyzat felé kozgyógyellátásra jogosiÍÓ

a polgar nle sÍer e l utas íl otÍa'

Bartó Santlorné a polgarmester át|at 2000.februar {-én hoztltÍ dönÍésÍ negfellebhezÍe és kéri

a képviseIő-Íe"tiile1et,.ht,gy a közgyógy-eIlaIasra.jogclsitó igazr'llvanyÍ részére cttlja meg.

A képviselőtesÍüleÍ a polgármesler dÖnrésével egyeíér|, mivel .a 
benytijÍoÍ| igtlzolánkból

kih:i;ik, ho,!- csalactjaian"az egy főre juÍt) jövetlelem 23.]08,-Ft, hctvi gytig1szerkölÍSége pedig

5'312,-]'.l. Csany ktzség o,í,i,a,,y,oti képvise lőÍesÍüIeÍének rendelete - amely közpottti

törvényen atopil - timindia, nogy i tozsagi onkormanyza| polgarmesÍere .kilzgyógyellátasra
wtló jogosúttsagot áttapi meg".annak a raszo.rulónak, akinek havi 29,ógyszerktlltsége az

ÖresséPi nv,gaij kiisíb,b assiegének 25 %.át (1. ISL)neghatatt1a, /eltéve, ho$l csttladjaban

t ,,,-'?őraí f,ii ioi,edelen az aíegsegi nyugdíj tegkisebb Összegét.(]6,600,-F., nem haladja
- 

,,ng|'úivel kéritmező az együÍíe; Íeitétil egyik részének felel csak meg,ezérÍ fellebbezéséÍ a

képv i se lő t e sÍii le t e lutctsíÍoÍÍa.

Hatá rozqton la taz]993.év i I I I , tv ,50 .s .Q)bek , ,va laminÍCsányK özségonkormányzaí i
Képvise lőtesti|letének 5/ 1 997. (IV. 30,) sz. rendeleíe al apjan hoztam meg,

H attirozotomróI értesiil nek :
I./ Rartó Stintlorné Cs1in1,Csokonai u.29,
2'/ Irattúr

lakos 2000január 27.én kérelenlmel fordulÍ az

igazolvany kiadasa céljaból. Nevezett kérelméí

Cs(lny,2 0 0 0.febr u ár 1 5.

Morvai István
poIgármester

1  .  , ; ,

l  ) l  ' ' .  -L  . '  "L^'
Dr.Baláls I'tiszló

jegyző
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Morva i I stv d n p o I g ő rm ester :

Be.jelenti a képviselőÍestüleÍ tag1ainak, htlgy az 1999-2000'évi belvíz okozta károkelhc|rítcr''óro intézkedés íÓrÍéní, A betvíz okoz|á karoba voló véclekezés azt .jelenÍi, h()L)) akt;ltségek finanszírozasdÍ az önkr'lrmdnyzat koltséyete'sib(il neg kell el1)legezni, Ahhoz, hogya belÍeriileÍen keletkezeÍÍ kerÍe,kben, aikltban píg,-iite,j,t"tt ,t szabatlon .ftllyci':áÍ biz/O,.it.'aks'zt1kséges wiÍ a meglévő arkok, aÍere'szek kb.7ó0 i-e's teril:tetíi Íi.szÍilti'sa.
MegkÖzelílőleg 200 m-en ig nyilt art'tk kiépiÍésérőt is gonitlsktx1ni kellelÍ, mivel az elmI)!l 30-10 év alatt u meglévő arkoka| b'eÍtirÍak, e./',;zánÍol tak,"ígt az esőzés, va|aminÍ a hri elolvatla'aúm 

1vb, a megszapr.trodr'ltí \alajviz az uth,art'lktln é:s íkertetten altt neg.Mivel az önkormanyzaí költs:égvetése nent Íeszi lehetcjvé ezel] nem vart kiadd.ytlk
finanszírozasa.t, így sziikség van vis maior kérelem benyú1rasafulz, mittÍán reméIhe,őieg azerre JbrdíbÍí kiadósok az inkormanyzaÍ részére megrérüíne:k'
'lavasolja a képviselőtesÍiikÍ íag1annk, hogy a k"oltstgveíés Íarglalasa és elftlgadasa uÍándüttsöttek a.fent entített kiadásík finanuírőasaról is..

A képvi.,elő|esriileí 9 igen szavazattal, ellenszqvazat nélkül a kÓveÍkező haÍározatoí hozza:

I

8/2 |) 0 0. (I I, 1 5' ) sz ö n kor nt képv. test. hatúrozat :

Csany kozseg onkormányzaÍanak Képviselő-teStiileÍe az ] 999'év
végén, ilkfue a 2000.év etején végzeÍr belvíz vétlekezési kttt.ségek
/inansz iroza.sara e tkü lÖn íÍeÍÍ ös.szegge I nem rentlelkezi k.
E feladatok megvaló'yíta'sara a zooo.tvi kt;tt'ségveÍéshen sem keriil/
olyan összeg beÍen,ezésre, amely a telepii!és bilreriiletén végzett
véde ke zé si ktl Í'sé g ki atlasai t fede zn é,

Az ÖttkormányzaÍ rossz gazdasagi helyzeÍére való Íekin/eÍtet Jbt-
|í,ia,a, 

k1r,visz t9testület a polgármester fig1letmét, hog,, c,,",,y,-
b e n le he l'\e 8e s ktzpon l i ke rel i gé tty léséve l (li s mai or iámogaÍas'sal)
bizÍosítsák a védekezési ktlttségre kifizeteÍt' összeg me gté r ífr .sét.

Határidő : a1,o n nal, 2 0 0 O,.februtir 2 9.
FeIeIíís: Mon,ai Isnón polgtÍrmester,

Dr. B al úls Lás zI ó j eglző



M orvai Istv án p oI gármester :

Be.jelenti a képviselótesliileÍi iilés mttnkaÍerv szeriníi (március utolsó ked,dje) é.s mivel több
hozzászólas, bejelenÍés, indítvany nem hangzoÍÍ el megkö'szöni a képviselőtistiilet tagjctitnk a
megjelenésí, *hiviÍast, a testiileÍi ülést ]2'30 órakor beJejezettnek nyilvaníÍja.
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