
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: 2007.december 18-án de.10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
               Képviselőtestületi  ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna 
Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, 
Magyar Vilmosné,  Medve Éva, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke 
                                                       Kiss Gábor r.alezredes, Hatvani Rk.főkapitánya 
                                                        

 

Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban  megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza:  
 
47/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

  Előadó: Morvai István polgármester 

2./ A 2008.évi Munkaterv megtárgyalása.  
     Előadó:  Morvai István polgármester 
 
3./Tájékoztató jelentés a 2007.IV.negyedévben végrehajtandó saját hatáskörű ei.  
     módosításról                                     
     Előadó: Dr.Balázs László jegyző                                                                                   
                 Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
4./ Indítványok, bejelentések          
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 



 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a 2008.évi munkatervre a tervezetet a képviselők megkapták a 
meghívóval, kéri, hogy véleményezzék. 
 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Elmondja, hogy a munkatervet szeretné ha a képviselőtestület módosítaná. 
Pedagógusként problémát jelentene neki és úgy tudja, hogy mások számára is a 9 
órai kezdés. Ezért javasolja, hogy az ülések du. 14.00 órakor kezdődjenek a 
pénzügyi bizottsági ülések pedig előtte 13.00 órakor kerüljenek megtartásra. 
 
Javasolja továbbá, hogy a 2008.június 24-re tervezett ülés napirendje egészüljön ki a 
település közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóval, amelyet a rendőrség 
és a polgárőrség tartana meg. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a kiegészítést és kéri a testület tagjait, hogy immár ezzel a 
kiegészítéssel együtt, vagyis a június 24-i napirendi pont kiegészítéséről és a testületi 
ülések 14 órakor történő kezdéséről szavazzanak. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
48/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
A képviselőtestület megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta a 2008.évi 
munkatervét: 

 
                                                               2008.évi                            

 
TESTÜLETI ÜLÉSEK 

I. 
 

Testületi ülés időpontja: 2008.február   12.   14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt testületi határozatok végrehajtásáról 
                       Előadó: Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2008.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 
                                       
                                  
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 



 
II. 
 

Testületi ülés időpontja: 2008 március 25. 14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó:Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2007.IV. negyedévi  ei.módosításról. 
                        (központosított előirányzatok, illetve átvett pénzeszközök). 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
 
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 

    III. 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2008.április 29.     14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló a 2007.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 
 
                   3./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról.           
                        Előadó: Józsa Gyuláné gyermekjóléti szolg.vezetője 
 
 
                   4./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 
 

IV. 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2008.június 24.     14.00 óra 
 
 
Napirend:  1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                         Előadó: Morvai István polgármester 
 



                    2./ Tájékoztató jelentés a Kistérségi Többcélú Társulás által ellátandó 
                         feladatok végrehajtásáról. 
                         Előadó: a társulás vezetője  
 
                    3./ Jelentés település közrendjéről és közbiztonságáról. 
                          Előadó: Imre Gábor kmb-s, 
                                       Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport parancsnoka 
                                       
                    4./ Indítványok, bejelentések 

 
 
 
 

    V. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2008.szeptember  9.    14 9.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló jelentés  a 2007. I.félévi előirányzat módosításáról 
                       Előadó: dr.Balázs László jegyző,  
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./ Beszámoló a 2008.I.félévi költségvetés végrehajtásáról.                                   
.                      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző,       
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea.          
                                        
 
                 4./  Indítványok, bejelentések 
 
 
 
 
 
 

VI. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2008.november 25.   14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó. Morvai István polgármester 
 
                   2./ A 2008. III.negyedévi költségvetés  módosítása. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                   3./ A 2008.évi költségvetési feladatok III.negyedévi értékelése. 



                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                   4./ A 2009.évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása. 
                        Előadó: Morvai István polgámester, 
                                      Dr.Balázs László jegyz 
                                                       
                  5./ Indítványok, bejelentések 

  
 

VII. 
 
 

 
Testületi ülés időpontja: 2008.december 16.      14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó. Morvai István polgármester 
 
                  2./  2009.évi MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  3./ A 2008.évi költségvetés IV.negyedévi saját hatáskörű előirányzatának 
                       módosítása. 
                       Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./  Indítványok, bejelentések 
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét a munkaterv betartásának fokozott 
figyelemmel kisérésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
3. napirendi pont tárgyalása:  
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívóval együtt megkapták a 
tájékoztató jelentést a IV.n.évben végrehajtandó saját hatáskörű előirányzat 
módosításról. 
Javasolja a testületnek, hogy ezt kiegészítés és módosítás nélkül fogadja el és az 
ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet mondja ki rendeletté. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 



14./2007. (XII. 18.) számú rendelete 

az önkormányzat 2007. IV. negyedévi előirányzat módosításáról 

 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, saját 

hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás tudomásul vételével, az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló  

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

szóló 1/2007. (II. 13.) és az ezt módosító 9/2007.(IX. 11.), továbbá 11/2007(XI.27.) számú 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
1. §. 

 

(1.) Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az 

      önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  

      294.376 eFt-ban határozza meg. 

 

     A kiadási előirányzatokon belül: 

     - Működési kiadást                                                                                 220.684 eFt-ban 

       • Személyi juttatásokat                                               116.714 eFt 

       • Munkaadókat terhelő járulékokat                             38.126 eFt 

       • Dologi kiadásokat                                                     56.193 eFt 

       • Egyéb folyó kiadásokat                                              9.651 eFt, 

     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                 2.323 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                             323 eFt 

       • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                    2.000 eFt 

     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                         1.316 eFt-ban                
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül        1.288 eFt 

        • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül     28 eFt 

     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást              50.876 eFt-ban 

     - Felhalmozási kiadásokat                                                                         13.801 eFt-ban 

        • Felújítási kiadásokat                                              11.846 eFt 

        • Beruházási kiadásokat                                             1.955 eFt 

      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                              1.619 eFt-ban            

        • Részvények vásárlása                                              1.619 eFt 

     - A tartalékokat                                                                                            3.757 eFt-ban 

     - A költségvetési létszámkeretet                                                                      54,2  főben 

     állapítja meg. 

 

 

 

 

2. §. 

(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegét 767 eFt-ban állapítja       

meg. 

     

(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 

       - Működési kiadásait                                                                                       737 eFt-ban, 

         • Személyi juttatásokat                                                         249 eFt-ban, 



         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                       61 eFt-ban, 

         • Dologi kiadásokat                                                            420 eFt-ban, 

         • Egyéb folyó kiadásokat                                                        7 eFt-ban 

      - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                                30 eFt-ban                    
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül                  30 eFt-ban 

      hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatának  megfelelően. 

 

 

Az önkormányzat összesített bevételei 

 

3.§. 

(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összesített bevételi     

főösszegét 295.143 eFt-ban határozza meg az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet szerint.  

(2.) Az egy bekezdésben megállapított bevételeket intézményenként (címenként) a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Az önkormányzat összesített kiadásai 

 

4.§. 

(1.) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó   

költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 295.143 eFt-ban 

határozza meg. 

Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet tartalmazza. Kiemelt 

előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(2.) Az önkormányzat összesített létszámkeretét és kapcsolódó személyi juttatások           

előirányzatát az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(3.) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített beruházási kiadásait és pénzügyi 

befektetéseit feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

 

Általános és céltartalék 

 

5.§. 

(1.)  A Képviselő-testület az önkormányzat összesített általános tartalékát 2.251 eFt. 

összegben hagyja jóvá az évközi normatív támogatások lemondása miatt kieső 

bevétlek pótlására. 

(2.) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített céltartalékát 1.506 eFt. összegben 

az alább felsorolt célokra állapítja meg: 

= Működési céltartalék:                                                               1.506 eFt. 

    -Közcélú foglalkoztatás                                                            1.506 eFt. 

     



 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§. 

(1.)A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2007. évi költségvetést megállapító 1/2007. (II. 13.) 

számú rendelet 3- 4. §-át módosítja úgy, hogy az 

 

- 1/2007. (II. 13.) számú rendelet 

         1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  1.    számú, 

         2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/a. számú, 

         2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/b. számú, 

         3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  3.    számú,  

         4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú,  

         5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 

         6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú 

       melléklet lép. 

 

(2.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 

      9/2007. (IX.11.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -9/2007.(IX.11.) számú rendelet  

         1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  1.    számú, 

         2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/a. számú, 

         2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/b. számú, 

         3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  3.    számú,  

         4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú,  

         5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 

         6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú 

      melléklet lép. 

 

(3.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 

      11/2007. (XI.27.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -11/2007.(XI.27.) számú rendelet  

         1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  1.    számú, 

         2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/a. számú, 

         2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/b. számú, 

         3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  3.    számú,  

         4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú,  

         5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 

       melléklet lép. 

. §. 

 

         (1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Csány, 2007. december 18. 



 

 

 

                             Morvai István                                                         Dr.Balázs László 
                                       polgármester                                                                                       jegyző 

 

 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti Hatvan város rendőrségének új kapitányát Kiss Gábor r.alezredest. A 
képviselőtestület előtt már ismert, hogy a korább kapitány Sára Péter fontos 
megbízatást kapott a Heves Megyei Rendőrfőkapitányságnál.  
Hagyományosan jó kapcsolat alakult ki a Sára úr által vezette a hatvani rendőrség és 
Csány község önkormányzata között. Reméli, hogy ez a jövőben is megmarad. Kéri, 
az új rendőri vezetőt, hogy a testület számára mondjon néhány szót magáról, illetve 
kapitányi elképzeléséről. 
 
Kiss Gábor alezredes: 
 
Elmondja, hogy a rendőrségen a porta és a fogda szolgálaton kívül szinte minden 
poszton megfordult. Volt járőr, és körzeti megbízott is. Ezért úgy érzi, hogy  a 
rendőrséget jól ismeri. A munka mellett fokozatosan képezte magát és három 
diplomát is szerzett. 
A gyöngyösi kapitányság vezetőjeként rendelkezik helyismerettel és némi rálátással 
is a Hatvan és környéki közbiztonságra. 
Kapitányként legfontosabb feladatának látja a bűncselekmények üldözését és minél 
hatékonyabb felderítését. Ehhez fokozottan kíván támaszkodni a Hatvani 
Rendőrkapitányság személyi állományára, a hatvani kistérség településeinek 
polgárőrségeire és civil szervezeteire. Reméli, hogy az elődje által kialakított 
gyümölcsöző kapcsolat fennmarad. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást és kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg a fentiekkel kapcsolatosan. 
 
Pádár István képviselő: 
 
Elmondja, hogy a kapitány urat mint polgári vezető hosszú idő óta ismeri. Kiss Gábor 
személye számára a sikeres munka garanciája. A csányi polgárőrség nevében a 
kapitány által felvázoltakat maximálisan támogatják a település közbiztonsága 
érdekében. 
 
Morvai István polgármester: 
 



Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy az új kapitány 
kinevezésével értsenek egyet, egyúttal köszönjék meg Sára úr korábba munkáját. 
 
A képviselőtestület  10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
49/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kiss Gábor r.alezredes úr 
kinevezését a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányság vezetőjének támogatja. 
A képviselőtestület egyúttal a Hatvani Rendőrkapitányság korábbi kapitányság 
vezetőjének Sára Péternek köszönetét fejezi ki a Csány község közbiztonsága 
javítása érdekében kifejtett tevékenységéért. 
A képviselőtestület Kiss Gábor és Sára Péter r.alezredes uraknak további 
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az óvoda élelmiszer beszerzésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás a vége felé tart. Az ajánlatok bontására 
2008.január 3-án kerül sor. A bontásban az óvoda vezetője Gergely Árpádné, Csány 
község jegyzője Dr. Balázs László, és Ködmön Levente képviselő vesz részt  a 
polgármester mellett.  
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Továbbá tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal felhívta a polgármester figyelmét a helyi hulladékgazdálkodási 
terv kidolgozására és ennek végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére. A 
beszámolót Csány község Önkormányzata még 2007.május 22-én elkészítette Hősfi 
László okl.gépész, környezet mérnökkel. Kéri  a képviselőtestületet ennek a 
jegyzőkönyv mellékletét képező „Csány Település Hulladékgazdálkodási  Tervének 
felülvizsgálati beszámoló dokumentációja”-t fogadja el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
50/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képező – Hősfi László okleveles gépész-, 
környezetmérnök  által készített - Csány település hulladékgazdálkodási tervének 
felülvizsgálata beszámoló dokumentációját. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a hulladékgazdálkodási tervben  
rögzített feladatok elvégzésének fokozott figyelemmel kisérésére.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 



 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal kifogásolta, hogy Csány község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete nem rendelkezett a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában a 
polgármester helyettesítésének rendjéről. 
Javasolja, hogy ez a helyi SZMSZ-ben a Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-vel 
szinkronban kerüljön szabályozásra. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a 
testület tagjai  a meghívóval együtt megkapták.  
Kéri, hogy ezt változtatás nélkül a képviselőtestület fogadja el. 
 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
15/2007.(XII.18) RENDELETE   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  4/2007 (III. 27. ) 
rendeletének módosításáról 

 
Csány  község önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt  
felhatalmazás alapján Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2007 
(III.27.) rendeletét 
( továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
                                          
                                                        1. §  
                            A R. .75. §-a helyébe a következő lép  
 
(1) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, 
hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. 
(2) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja a hivatalt.  
A polgármester: 
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; 
c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására; 
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az 
önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 
(3) A polgármester további feladatai: 

- segíti a képviselő-testület tagjainak testületi, illetve bizottsági munkáját, 



- meghatározza a jegyző képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos 
feladatait; 
- képviseli az önkormányzatot; 
- ellátja az önkormányzat  képviseletét  a többcélú kistérségi társulás vezető 
szervében a   Társulási Tanácsban . 
- kapcsolatot tart a választópolgárokkal és a helyi társadalmi és egyéb 
szervezetekkel; 
- fogadó órát tart, melynek időpontját a 6. számú melléklet tartalmazza; 
-nyilatkozik a sajtónak. 

 (4) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit 
sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés 
ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül 
nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül 
dönt. 
 
 (5) A többcélú kistérségi tárulás  vezető szervében  a Társulási Tanácsban az 

önkormányzatot   Csány község  mindenkor hivatalban lévő polgármestere 
képviseli. A Társulási Tanácsban , a polgármester akadályoztatása illetve 
távolléte esetére a tanácshoz címzett külön megbízás, illetve elnöki felhatalmazás 
nélkül Csány község Önkormányzata  képviselő testületének alpolgármestere jár 
el . A helyettesként eljáró (tag) jogai és kötelességei azonosak a polgármester 
jogaival és kötelességeivel.  

A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egyidőben 
történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel Csány község 
Önkormányzata  képviselő testületének tagját is megbízhatja . A meghatalmazás 
teljeskörű és részleges is lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell 
benyújtani, s annak terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell. 

  
                                                   2. § 
                                                                                                                                   
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2007. III. 27-től 
kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2007. (III. 27. ) rendeletének 75.§-a. 
(3) A rendelet kihirdetéséről  a jegyző gondoskodik. 
 
Csány, 2007-12-18 
 
                        Morvai István                              Dr. Balázs László 
                        polgármester                                           jegyző 
 
Záradék: 
Az SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2007.12. 18-án! 
Csány, 2007-12-18 
 
                                                                          Dr. Balázs László  
                                                                                    jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 



 
Elmondja, hogy elkészült a település esélyegyenlőségi programjának a tervezete. A 
tervezet megküldésre került a testületnek. Az összeállításánál fokozottan vették 
figyelembe a település sajátosságait és lehetőségeit. A célkitűzések reálisan lettek 
meghatározva. Ennek ellenére a program megvalósítása fokozott figyelmet és 
gondosságot követel meg a testülettől. Úgy ítéli meg, hogy ez a program megfelelő 
alapot jelenthet az intézmények számára is a maguk esélyegyenlőségi programjának 
elkészítéséhez.  
Kéri a testület tagjait, hogy a programmal kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat 
tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és az alábbiak 
szerint hagyta jóvá Csány község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját 
és Tervét: 
 
 
 

C s á n y  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  
 

  ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE
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1. Bevezetés 
 
     Az esélyegyenlőség a társadalom számára fontos érték. Segíti elérni azt a célt, 
hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek    esélye legyen a munkavállalásra, a 
karrierre, a jó minőségű szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy 
férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a származása vagy anyagi helyzete, 
illetve kora.  
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom 
elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 
méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a 
hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. Kinyilvánította, hogy az 
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.  
 
     Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezéseire, valamint a Magyar 
Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira, 
az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. E törvény IV. fejezete 
tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet 
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes 
társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az 
önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek 
feladata. 
     A 2003. évi CXXV. törvény 35. § értelmében a települési önkormányzat – a 
Köztársasági Esélyegyenlőségi Programban meghatározott célokkal összhangban – 
helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő 
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges 
feladatokat, forrásokat és a végrehajtáshoz szükséges határidőket. 
 
     Fentiek figyelembevételével Csány Község Önkormányzata a társadalmi 
esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében fogalmazta meg Esélyegyenlőségi 
Programját. 
 
 
2. Csány Község általános helyzetképe 
 
2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 
Csány Heves megyében Hatvan várostól délkeleti   irányba 10 km távolságra fekvő 
település. Lakosainak száma 2248 fő.  



 Az M3-as autópálya hatvani lehajtója 12 km-re van településünktől. Ugyanakkor a 
Hatvan-Miskolc  vasútvonal is településünk határán  halad át, ezáltal községünk 
megközelíthetősége jó.  
 
     Csány lakossága kb. 900 háztartásban él, családi házakban.  
  
     A község 650 éves írott történelmi múlttal rendelkezik, de már a bronzkor középső 
szakaszában is lakták a környéket. Az első írásos emlék szerint Heves megye 
területét az Árpád nemzetségből Aba telepítette be. Az 1332-37-es pápai 
tizedjegyzékben szerepel először a község neve. A lakosság elsősorban 
földművelésből élt. A dinnyetermesztésnek itt évszázados hagyományai vannak. A 
századfordulótól kezdve a csányi dinnyét illetve dinnyéseket az egész országban , 
de határainkon túl is ismerték. Már 1696-ban volt kőtemploma , melyet Szent György 
tiszteletére emeltek, de 1776-ban átépítették.  Jelenlegi templom a második 
világháborúban felrobbantott régi templom helyére épült . A település döntően ma is 
mezőgazdasági jellegű , a dinnyetermesztés mellett gyümölcstermesztéséről híres. 
     Az elmúlt években a település arculata is sokat változott. 
Csány a 90-es években viszonylag nagy változásokon ment keresztül. A 
termelőszövetkezet és az állami gazdaság felszámolása után  ma településünkön kb. 
25 vállalkozás és kb. 60 egyéni vállalkozó található. 
 
     Csány településfejlesztési koncepciójában elsődleges prioritást élveznek az 
alábbiak:   
- a természeti-, táji értékek megőrzése és értéknövelő fejlesztése, kiegészítése 
- a kistérségi társulási kapcsolatok fenntartása, erősítése 
-a község népességmegtartó erejének növelése (munkahelyteremtés és lakásépítés 
feltételeinek biztosítása), intézményi ellátás javítása 
- iparfejlesztési, vállalkozásélénkítő programok kidolgozása 
- intézményi infrastruktúra fejlesztése 
- a zöldterületek növelése, közterületek felújítása, karbantartása, utcafásítás, 
virágosítás 
- települési értékvédelem 
  
2.2. Társadalmi környezet, a népesség alakulása 
 
     Csány legutóbbi népszámlálás adatai szerint átlagos képzettségi struktúrával 
rendelkezik.  
  
A foglalkozásokat nézve részben a helyi üzemekben,  vállalkozásokban, alkalmazotti 
körben, szolgáltatásokban, kereskedelemben dolgoznak az itt lakók, a lakosság 
másik része Hatvanban, Gödöllőn, ill. a fővárosban vállal munkát. 
Csány népessége az elmúlt évtizedben jelentősen nem változott, a lakosság 
lélekszámában állandó a népesség  csökkenés megállt.     
A község korösszetételére jellemző adatok a következők (a népesség-nyilvántartás 
alapján) : 

- a lakosság 15,5 %-a 0-14 éves korosztály, 
- a lakosság 57,0 %-a 15-61 éves korosztály, 
- a 60 éven felüli lakosok aránya 27,5 %. 



     Az elmúlt években megnövekedett az infrastrukturális, szociális, közoktatási, 
közművelődési szolgáltatások iránti igény, mely újabb nehéz feladatok elé állítja a  
településünk  önkormányzatát.  
     A településen a római katolikus vallás a legelterjedtebb.  
Községünkben Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik. 
 
Lakhatás jellemzői: 
     Az utóbbi években Csányon  az önkormányzati bérlakások száma nem változott.  
 
2.3. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői 
 
2.3.1. A roma népesség helyzete 
 
     A KSH legutolsó, 2001-es népszámlálási adatai alapján Csányon 157 fő vallotta 
magát roma származásúnak, azonban jóval többen élnek a község területén, a 
lakosság kb. 14%-a , ami növekvő tendenciát mutat. 
     A községben élő roma népesség az általános normák szerint él.       
     Az idős- és középkorú generációra az alulképzettség jellemző. A fiatalabbak közül 
szinte mindenki elvégzi  a nyolc általános iskolát (általános iskolák 8. osztályos 
statisztikai adatai alapján), még mindig nagyon kevesen szereznek szakképesítést 
vagy érettségiznek, illetve a felsőoktatásban  diplomát . 
     Csány Község Önkormányzata kiemelten foglalkozik az itt élő roma lakosság 
foglalkoztatásának elősegítésével az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ Hatvani Kirendeltségével együttműködve. 
      Az óvodában, iskolában évtizedek óta az integráció, a segítségnyújtás határozza 
meg a pedagógiai munkát.  
     A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális háló védelmi 
rendszerének köszönhetően diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett az 
önkormányzathoz.   
     . 
      
     A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködést erősítve közösen kell 
fellépnünk a cigány lakosság életvitelének  javítása érdekében . 
 
2.3.2. Csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők  
 
     Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos. A 
fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, pl. testi, 
pszichológiai, szociális, kulturális, vagy örökletes. 
     A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az 
alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek számukra igen szűkös 
megélhetést biztosítanak. 
Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami 
tovább rontja megélhetési esélyeiket. 
A tartós egészségügyi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 
lehetőségei erősen behatároltak.  
     Önkormányzatunk hangsúlyt fektet a prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó 
betegségek, balesetek megelőzésére, a nyugodt, biztonságos élettér kialakítására.  
      



     A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe is jelentős, melyek a 
közösségi, kulturális tevékenységekbe igyekeznek bevonni a fogyatékkal élőket, 
csökkent munkaképességűeket. 
 
     E pozitívumok hozzájárulnak ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű 
emberek a munkájukon keresztül a társadalom hasznos tagjainak érezhessék 
magukat. 
 
 
2.3.3. Idős korúak helyzete 
 
     A településünk lakosságának 27,5 %-a idős korú. A nyugdíjasok között igen 
magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony 
nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az 
évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben  függ a társadalom nyújtotta 
életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. 
Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol  vannak, vagy a megélhetési 
gondok miatt több, mint nyolc órát dolgoznak és így kevés idő marad az idősek 
gondozására, a velük való törődésre. 
     Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti 
igény, ami jelentős kihívás elé állítja önkormányzatunkat. A Házi segítségnyújtás 
keretében biztosítjuk a magányos, önmaguk ellátási problémáival küzdő embereknek 
a bevásárlási, házi ellátási teendőit, továbbá étkezést biztosítunk, illetve házhoz 
szállítást vállalunk. Napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítunk azon személyek 
számára, akik idős korúak vagy betegségük miatt nem tudják maguknak elkészíteni 
az ebédet.  
     Támogatjuk a Nyugdíjasok  Klubját, amely közel 50 főt számlál. Rendszeresen 
találkoznak a művelődési házban. Rendszeresek nemcsak a közös kirándulásaik, de 
a különböző rendezvényeik is.  
     A Hatvani Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk a támogatásukat a 
házi jelzőrendszeres ellátás beindításával. A jelzőkészülékek kihelyezése a 
lakókörnyezetben történő ellátásukat, életvitelük önállóságának megőrzését segítik 
elő.  
 
2.4. Foglalkoztatási jellemzők 
 
     A település kedvezőtlen közlekedési körülményei (Hatvan, Gödöllő és a főváros 
viszonylagos  közelsége ellenére ), valamint a helyi vállalkozások alacsony száma 
kevés  munkalehetőséget teremt . Ehhez társul még az a további tény , hogy az 
agrárolló 90-es évektől való további nyílása egyre több mezőgazdaságból élő ember 
munkavégzését lehetetleníti el   a munkanélküliek aránya sajnos a településen nem 
csökken.   
     A munkanélküliekre jellemző a szakképzetlen és alacsony iskolai végzettségűek 
magasabb száma. 
     A munkaügyi központ számos eszközzel igyekszik az elhelyezkedést támogatni 
(pl. képzések szervezése, vállalkozóvá válás támogatása,  bértámogatás, közhasznú 
foglalkoztatás támogatása, stb). 
     Továbbra is megállapítható, hogy a foglalkoztatáspolitika szempontjából 
hátrányos helyzetű csoportok, megváltozott munkaképességűek egyre tartósabban 
szorulnak ki a munkaerő-piacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi 



regisztrációból, s ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. 
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek, mert a 
nyilvántartásból kiszoruló csoportok a munkaerő-piacon összetett szemléletbeli 
hátrányokkal küzdenek, így aktív támogatásban a munkanélkülieken belüli 
arányuknál kisebb százalékban vesznek részt.  
     A munka világába való visszajutást elősegíti a Családsegítő szolgálat, melynek 
munkatársai rendszeres segítséget nyújtanak abban, hogy kapcsolataik útján figyelik, 
segítik az elhelyezkedést. 
 
2.5 Intézményi infrastruktúra 
 
2.5.1. Közoktatás  
 
     Csány Község Önkormányzata közoktatási feladatait 1 óvodával, 1 általános 
iskolával ( 2 épületben) látja el.   
     Az éves költségvetés jelentős részét költjük óvodai nevelésre és oktatásra. Az 
óvodában a gyermekek ellátását 75 férőhelyen  biztosítjuk 3 óvodai csoportban. 
     Az általános iskolában általános- és sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása 
folyik, a tanulók létszáma   180 fő. 
Az általános iskola együttműködési megállapodás keretében alapfokú 
művészetoktatási intézmény foglalkozásainak ad helyt.  
 
     A gyermekek/tanulók egy része különleges gondozásban részesül (pszichés 
zavarok miatt tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő 
gyermekek/tanulók, enyhe értelmi fogyatékosok). 
 
 
     A nevelés-oktatás feladatait gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, és a 
kistérségi társulás keretein belül a pedagógiai szakszolgálat, valamint a nevelési 
tanácsadó szakemberei látják el. 
A községben sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akiknek az oktatására, 
nevelésére kiemelt hangsúlyt fektet önkormányzatunk. Az anyagi támogatáson túl 
fokozott figyelmet fordítunk előmenetelükre.  
  
 2.5.2.  A közművelődés  
 
     Településünkön a helyi közművelődési feladatok ellátását a művelődési ház 
koordinálja, szervezi és ad helyet a közösségi programoknak. 
Csány viszonylag nagy kiterjedésű, heterogén összetételű település. A község 
település-szerkezetének jellemzője a vonzó központi rész, sajnos jól körülhatárolható 
szabadidős elfoglaltságok céljára épült színterekkel nem rendelkezik. A lakosság 
kulturális igényei rendkívül differenciáltak, sokrétűek,  és a feladatellátást nehezíti a 
település tagoltsága is. Mindezekből adódóan, az elmúlt évtizedekben sajátos 
kulturális arculata alakult ki a községnek, ami azt jelenti, hogy a művelődési ház 
mellett a nevelési és oktatási intézmények,  a civil szervezetek és az egyház is 
jelentős részt vállalnak a közművelődési feladatellátásban. Így intézményekhez 
kötődő, hagyományos kulturális rendezvények alakultak ki, amelyek sokszínűvé, 
pezsgővé, változatossá teszik a kulturális életet. A községi események, 
rendezvények, ünnepek megünneplésében is részt vesznek az említett intézmények.  



Már óvodás korban megkezdjük a közösségi élet előtérbe helyezését. Jó példája 
ennek az óvodások állandó jelenléte a kulturális rendezvényeken vagy éppen az 
óvodák közötti szoros kulturális kapcsolat 
   
     A Község Önkormányzatának közművelődési feladatait úgy kell szervezni, hogy 
elősegítse a községben élők kulturális életének fejlesztését, művelődési 
kezdeményezéseit, a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és 
infrastruktúra kialakítását, az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, hogy minden 
korosztály megtalálja a számára fontos, elérhető kulturális programot. Kulturális 
életünket gazdagítása érdekében testvér-települési kapcsolatok kialakítására is 
törekszünk , amely törekvést eddig kevés siker koronázta .  
 
2.5.3. Sport, egészséges életmód 
 
     Községünkben több évtizedes hagyománya volt a  labdarúgásnak. Sajnos 
azonban  a 80-as évektől kibontakozó gazdasági válság ezt is maga alá temette. A 
lakosság széles rétegeinek szerez örömet, hogy 2006-ban ismét megalakult a helyi 
sporklub .  
  A helyi sportolási igények kielégítését a Tornaterem  és a művelődési ház mellett 
lévő sportpálya  biztosítja. 
 
Az egyesületek, intézmények, civil szervezetek programjait, működését támogatja az 
önkormányzat.  
 
 
2.6. Szociális védelmi rendszer jellemzői 
 
     Az önkormányzat biztosítja a jogszabályokban meghatározott, megélhetést nyújtó 
segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti 
segélyeket  (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, 
átmeneti segély, temetési segély,  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, időskorúak 
karácsonyi támogatása) 
 
     Az önkormányzat támogatja a település egyesületeit, egyházát és egyéb non 
profit szervezeteit,  akik a település érdekében tevékenykednek. 
 
2.7. Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások jellemzői 
 
     Életminőségünk fejlesztésének alapja az egészség megőrzése.  
 Jelenleg 1 felnőtt háziorvosi,  1 védőnői, 1 fogorvosi körzet áll az állampolgárok 
rendelkezésére. 
     Az időskorúak részére házi segítségnyújtás működik, valamint jól működik a 
szociális étkeztetés is  és  bevezettük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  
  
     A  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális tevékenységstruktúrája 
kiegészíti a nevelési-oktatási intézmények munkáját, ugyanakkor támogatja és 
segítséget nyújt a sajátos családi, kamaszkori problémák megoldásában.  
 
3. Az Esélyegyenlőségi Program célja 
 



Az előzőekben bemutatott a - települést jellemző – demográfiai, szociális, oktatási, 
kulturális helyzetelemzést, valamint a 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe 
véve, önkormányzati Esélyegyenlőségi Programunk célja a helyi viszonyokhoz 
igazodó, a hátrányos helyzetben élő csányi  polgárokat segítő, támogató feladatok 
rendszerezése, ütemezése, fejlesztése az eddig jól bevált hagyományok 
megőrzésével, megtartásával. 
 
Ezen belül: 
 

o Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi 
társadalom erősítése. 

o Összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési,     
szociális igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési komplex tevékenység-
rendszerben, a szubszidiaritás elvének figyelembe vételével.  

o Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. 
o A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeli 

juttatásokhoz, valamint a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása. 

o A szociális ellátások helyi rendeletben való szabályozása 
 
 
 
4. A program célkitűzéseiből adódó feladatok 
 

 A feladat megnevezése: A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
helyzetének javítása. 

A feladat leírása: 
o Az önkormányzat folyamatosan együttműködik a Észak-Magyarországi 

Regionális Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltségével. 
o Az önkormányzat  támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat, 

vállalkozásokat, különösen a nők, a 40 éven felüliek, a csökkent 
munkaképességűek, a romák munkavállalási esélyei növelésének 
érdekében. Részt vállal egyes rászoruló csoportok munkalehetőségének 
felkutatásában. 
Határidő: 2008. januárjától folyamatosan. 

 

 A feladat megnevezése: A közszolgáltatást nyújtó intézmények 
akadálymentesítése. 
A feladat leírása: 

o Az önkormányzati közintézmények akadálymentesítésének folytatása a 
jogszabályok és helyi lehetőségek figyelembe vételével az 
intézményvezetők bevonásával, saját, illetve pályázati források 
felhasználásával. 
Határidő: 2012. június 30.  

 

 A feladat megnevezése: Az esélyegyenlőség szemléletét megteremtő és 
javító községi  programok megvalósításának támogatása. 
A feladat leírása: 

o A település polgárai számára ismertető anyagok, tájékoztatók kiadása a 
helyi média bevonásával ( intézmények hirdetőtáblája, honlapok). 



o Programok, rendezvények támogatása, melyek előmozdítják az 
Esélyegyenlőségi Program célcsoportjainak társadalmi integrációját. 

o Tájékoztatás az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeiről 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve. 
Határidő: 2008. januárjától folyamatosan 

 

 A feladat megnevezése: A hátrányos helyzetű csoportok  információhoz 
való korlátlan hozzájutásának elősegítése. 
A feladat leírása: 

o Támogat minden, a célcsoportoknak az információkhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást segítő eszközbeszerzési pályázatot.  

o Lehetőséget biztosít olyan információs pontok kialakítására, amelyek 
biztosítják az eszközökkel nem rendelkező polgárok hozzáférését az 
internet-hálózathoz. 
Határidő: 2008. januárjától folyamatosan.  

 

 Feladat megnevezése: Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban. 
A feladat leírása: 

o Kiemelt feladatként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregáció-
mentes nevelésének-oktatásának megvalósítását. 
Határidő: 2008. januárjától folyamatosan. 

 
5. Az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 
 
5.1. A Program érvényessége, hatálya  
 
Érvényes visszavonásig. 
     Személyi- és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat 
képviselőtestületére, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által működtetett 
minden intézményre, valamint az azzal egyetértő, ahhoz csatlakozó civil 
szervezetekre.  
 
5.2. A Program értékelése, felülvizsgálata 
 
     A programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését a képviselőtestület 
két évente felülvizsgálja. A program teljes – minden fejezetére kiterjedő – értékelését 
a képviselőtestület 2012. december 31-ig végzi el. 
 
5.3. A Program módosítása 
 
Jogszabályi változások, illetve  indokolt változtatás esetén a program módosítására 
javaslatot tehet: 

o A képviselőtestület bármely tagja, 
o Csány község polgármestere és/vagy jegyzője, 
o A képviselőtestület bizottságai, 
o Az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetők útján. 
o A csatlakozó Civil szervezetek a képviselőik útján 

 



A Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett módosítási javaslattal 
kérhetik. 
Az Esélyegyenlőségi Programot, illetve annak módosítását a képviselőtestület 
határozatban fogadja el. 
A program módosításáról a lakosságot a helyben szokásos módon – a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján kihelyezett hirdetmény útján - tájékoztatja. 
 
5.4. A Program nyilvánosságra hozatala 
 
Csány község Esélyegyenlőségi Programja nyilvános. A község  honlapján 
(www.csany.hu) megtekinthető.  
Papíralapú formátumban hozzáférhető: 

- Községi Könyvtár 
(3015 Csány, Szövetkezet  u. 2.) 

- Polgármesteri Hivatal  
(3015 Csány, Kossuth L. u. 2.) 

 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület  tagjainak, hogy a Csányi Általános Iskola 
nevelőtestülete 2007.december 3-án elfogadta a Csányi Általános Iskola keret-
tantervét. A keret-tanterv ez követően lett megküldve a fenntartóhoz. A képviselők 
ezt áttanulmányozták, illetve két képviselő maga is tevékenyen részt vett ennek 
elkészítési munkálataiban. Javasolja a képviselő társainak, hogy ezt változtatás és 
módosítás nélkül fogadják el, mivel  ez jogszabályok szerint EU konform módon lett 
elkészítve. 
 
Mivel a fentiekkel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
52/2007.(XII.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta - a Csányi 
Általános Iskola Nevelőtestületének 2007.december 3-án elfogadott -  a Csányi 
Általános Iskola Kerettantervét az általános iskola 1-8.évfolyama számára. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a kerettantervben foglaltak 
végrehajtásának  fokozott figyelemmel kisérésére. 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős  :  Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

http://www.alsozsolca.hu/


Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a jelenlévő képviselő tagoknak 
és családjuknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván. A  
képviselőtestületi ülést 11.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 

                                     Morvai István                              dr.Balázs László 
                                      polgármester                                       jegyző 
 
 


