
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2004.december 21-én 10.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor 

László, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Magyar Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár 

István képviselők ( 9 fő) 

 

Igazoltan távol maradt: Gál Tiborné képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. Megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő megjelent. 

 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 

fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértenek és 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozzák: 

 

64/2004.(XII.21.)önkorm. képv.test. határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontra tett javaslatot 

elfogadja és a mai napon megtartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek 

megtárgyalásra: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

2./ A 2004.IV.negyedévi saját hatáskörű előirányzat módosítás. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

                  Dr.Balázs László jegyző 

 

3./ 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: 
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Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a IV.negyedévi saját hatáskörü előirányzat módosításról 

szóló tájékoztatót és rendelet tervezetet a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, 

hogy véleményezzék azt. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a, a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐTESTÜELTÉNEK 

31/2004.(XII.21.)SZ.RENDELETE 

 

 

Az önkormányzat Képviselőtestülete a saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás 

tudomásul vételével az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet alapján a 

7/2004.(II.10.)rendelete az önkormányzat 2004.évi költségvetéséről és az ezt módosító 

17/2004.(XI.30.)számu rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 

az önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményekre terjed ki.  

 

2.§ 

 

(1) A képviselőtestület, a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2004.évi 

költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 480.600 e/Ft-tal növeli saját hatáskörben. 

Ennek megfelelően a 2004.évi költségvetés bevételi – kiadási fő összegét 753.162 e/Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1)bekezdésben megállapított bevételi – kiadási előirányzatokat forrásonkénti, 

intézményenkénti részletezésben az 1-7.számu mellékletek tartalmazzák. 

 

(3)  A 2004évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a működési bevételek 

előirányzatát 480.600 e/Ft-tal módosítja, a módosított előirányzatát 619112 e/Ft-ban állapítja 

meg az 1., 3.számu melléklet szerint. 

 

Ebből az: 

- Intézményei működési bevételek 480.60 e/Ft-tal módosul, 

  módosított előirányzata: 497.410 e/Ft. 

- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 480.600 e/Ft-tal módosul, módosított  

      előirányzata  480.660 e/Ft. 

 

(4) A 2004.évi költségvetési kiadások előirányzatán belül a MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  

      előirányzatát                                                                                              201.694 e/Ft, 
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     Ebből:                                                                           mód.összege            mód.ei. 

                                                                                                e/Ft                        e/Ft 

- Személyi juttatások előirányzata                                        2.248                     107.567 

- Munkaadókat terhelő járulékok előir.                                   872                       36.401 

- Dologi kiadások előirányzata 6.017  55.961 

- Egyéb folyó kiadások előirányzata                                 719                         1.768 

állapítja meg a2., 4., 5.számú melléklet szerint. 

 

(5) A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLU VÉGLEGES P.E.ÁTADÁS 

 előirányzatát                                                                                            483.087 e/Ft 

     Ebből: 

- Felhalmozási célu p.e.átadás 

ÁHT-on kivülre                                                    480.600                     480.885 

    állapítja meg 2., 4.számu melléklet szerint 

 

(6)A TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI  JUTTATÁS előirányzatát 

                                                                                                                              40.849 e/Ft, 

    Ebből: 

    - Rendszeres gyermekvéd.tám.előir.                                   172                        11.713 

    - Köztemetés előirányzata                                                   116     116 

    állapítja meg a 2.,4. számu melléklet szerint 

 

(7) A FELÚJÍTÁSOK előirányzatát                                       20.536e/Ft   , 

 

     Ebből: 

     - Alaptev.épületeinek feluj.előir.              1.041                     11.761 

     - Felujitások előzetesen felsz.ÁFA ei.                                260                         4.107 

    állapítja meg a 2.,4.,6.számu melléklet szerint 

 

 

(8) A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK előirányzatát 

                                                                                                                                5.797 e/Ft, 

     Ebből: 

     - Immateriális javak  vás.előir.                                       1.138                          2.722 

     - Ügyviteli és szám.tech.eszk.vás.ei.                                  467                            627 

     - Egyéb gép, berend.felsz.vás.előir.                                -  379                            195 

     - Intézményi beruh.előz.felsz.ÁFA e.i.                               237                            817 

     állalpítja meg a 2.,4., 7.számu melléklet szerint. 

 

 

(9) A CÉLTARTALÉK összegét 5.029 e/Ft-tal csökkenti. 

     Módosított előirányzatát 1.199 e/Ft összegben állapítja meg a 2.,4.számu melléklet szerint,  

     amely a közcélu foglalkoztatás támogatásának visszafizetési kötelezettsége. 

 

 

(10) Az ÁLTALÁNOS TARTALÉK előirányzatát 7.879 e/Ft-tal csökkenti, módosított 

      előirányzata nincs a 2., 4.számu melléklet szerint. 

 

 

3.§ 
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A jelen rendelet 2.§-a alapján a 2004.évi költségvetést megállapító 7/2004.(II.10.) és az ezt 

módosító 17/2004.(IV.27.), továbbá a 25/2004.(IX.14.), valamint a 28/2004.(XI.30.)számu 

rendeletének 2.§-át módosítja úgy, hogy a: 

 

- 7/2004.(II.10.)számú rendelet  

 

1.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 

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

3.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 

5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 

6.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 

7.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú, 

8.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 7.számú 

 

     -  17/2004.(IV.27.)számú rendelet 

 

           1.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 

           2.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 

           3.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 

           4.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú 

 

     - 25/2004.(IX.14.)számú rendelet 

 

           1.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 

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

           3.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 

           4.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 

           5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 

 

     - 28/2004.(XI.30.)számú rendelet 

 

           1.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 

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

           3.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 

           4.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 

           5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú 

 

       melléklet lép. 

 

4.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Csány, 2004.december 21.  

 

             Morvai István                                                     dr.Balázs László 

            polgármester                                                                jegyző 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok , bejelentések 
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Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy elkészült az általános iskola és  a napközi 

otthonos óvoda új Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje. Ismerteti fejezetenként 

a két intézmény házirendjét. 

Megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan észrevételeiket, javaslataikat 

tegyék meg. 

 

Hubainé Szabó Margit képviselő: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az SZMSZ-ek és Házirend-ek a Közoktatási Törvény 

előírásait betartva készültek, ezért kéri a testület tagjait, hogy azokat módosítás, kiegészítés 

nélkül fogadja el. Gratulál az SZMSZ-ek és Házirend-ek készítőjének. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy foglaljanak állást. 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

65/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint fenntartó – elfogadja a Csányi 

Általános Iskola (Csány, Arany J.u.6.) Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá 

Házirendjét. 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Morvai István polgármester, 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

66/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint fenntartó – elfogadja a Csányi 

Napköziotthonos Óvoda (Csány, Malom u.1.) Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá 

Házirendjét. 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Morvai István polgármester, 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Morvai István polgármester: 
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Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szociális Törvény 2000 fő feletti település 

esetén kötelezővé teszi, hogy  2004.december 31-ig a testület aszociális szolgáltatástervezési 

koncepciót  fogadjon el és a településen „Szociális Kerekasztal” működjék. A testület tagjai a 

szociális szolgáltatástervezési koncepciót a meghívóval együtt megkapták.  

Kéri a testület tagjait, hogy azzal kapcsolatos véleményeiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy fogadják azt 

el. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

67/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen jegyzőkönyv 

mellékletét képező szociális szolgáltatástervezési koncepciót. 

 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét a szolgáltatástervezési koncepcióban 

szereplő határidők betartatására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester, 

               Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

A településen kötelezően működtetendő Helyi Szociálpolitikai  Kerekasztal tagjaira 

vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi: 

 

- polgármester, 

- jegyző, 

- gyermekjóléti  szolgálat vezetője, 

- házi segítségnyújtás mb.vezetője, 

- védőnő, 

- háziorvos, 

- Új Nyugalomcsoport vezetője. 

 

Kéri a testület tagjait, hogy amennyiben ezzel egyetértenek, úgy fogadják el az előterjesztést. 

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

68/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen létrehozandó Szociális 

Kerekasztal tagjaira vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint elfogadja: 

 

A Helyi  Szociálipolitikai Kerekasztal tagjai: 

- Morvai István polgármester (elnök), 

- dr.Szabó Mónika háziorvos (elnökhelyettes), 

- Tassy Mária védőnő, 
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- dr.Balázs László jegyző, 

- Józsa Gyuláné Gyermekjóléti  Szolgálat, 

- Cető Józsefné GYIVI, 

- Molnárné Pádár Hajnalka házi segítségnyújtás, 

- Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport vezetője 

 

A képviselőtestület a Szociális Kerekasztal működéséhez sok sikert kíván. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az Ügyiratkezelési Szabályzatot a meghívóval együtt 

megkapták és kéri a testület tagjait, hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadja el.  

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező Ügyiratkezelési Szabályzatát. 

 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét az Ügyiratkezelési Szabályzatban 

foglaltak betartására. 

 

Felelős: Morvai István polgármester, 

              Dr.Balázs László jegyző 

Határidő: 2005.január 1. 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a Közbeszerzési Törvény Közbeszerzési Szabályzat 

elfogadására kötelezi az önkormányzatot. Ezen szabályzat tervezet elkészült, azt a testület 

tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri a testület tagjait, hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadják el.  

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen jegyzőkönyv 

mellékletét képező 70/2004.(XII.21.) önkormányzati képviselőtestületi határozatot. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy jogszabály kötelezi az 50 főnél több munkavállalót 

foglalkoztató munkáltatót, hogy 2004.december 31-ig esélyegyenlőségi tervet fogadjon el és 

esélyegyenlőségi referenst válasszon. Az esélyegyenlőségi referens személyére Józsa Gyuláné 

közalkalmazottat javasolja. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező Esélyegyenlőségi Tervet. 
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A testület egyúttal esélyegyenlőségi referensnek Józsa Gyuláné Csány, Móricz Zs.u.6.sz.alatti 

lakost – közalkalmazottat – megválasztja. 

 

A képviselőtestület gratulál a megválasztott referensnek és munkájához sok sikert és jó 

egészséget kíván. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester, 

                Dr.Balázs László jegyző 

  

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Kati-hús Kft részéről megkeresés érkezett 

amelyben kérik a testületet, hogy  a jelenleg Húsüzletként működő – az önkormányzat 

tulajdonában lévő- épületet megszeretnék vásárolni. Szó szerint ismerteti a kérelmet.  Kéri a 

testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket. 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, a maga részéről azért nem támogatja az eladást, mert a település 

központjában, az önkormányzat tulajdonában ez az egyetlen helyiség amely méreténél fogva 

alkalmas arra, hogy ott üzlet működjék. Annak mindenki örül, hogy a településen működik 

hentesüzlet. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kati-hús Kft.részéről megbízott 

Dr.Magyar Ottó egyéni ügyvéd által beadott kérelemben foglaltakat megtárgyalta, megvitatta.      

Az önkormányzat tulajdonában lévő, valamikori buszgarázsból kialakított „jelenleg 

húsboltként üzemelő”, Polgármesteri Hivatallal  egy  birtoktestet képező épületrészt 

egyenlőre nem kívánja elidegeníteni. 

Annak bérbeadásához hosszútávon a továbbiakban is hozzájárul, de mint önkormányzati 

vagyon továbbra is maradjon az önkormányzat tulajdonában. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozat  kérelmező részére 

történő megküldésre. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 
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Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Vaka Lászlóné Csány, Móricz Zs. 

u.13.sz.ala.lakos fellebbezést nyújtott be az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon 

határozata ellen, amelyben elutasították ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmét. 

 

Szó szerint ismerteti az a bizottság elutasító határozatát, valamint a fellebbezést. Elmondja, 

hogy Csány község Önkormányzatának helyi rendelete, amely a szociális ellátásokat 

szabályozza nem tette lehetővé, hogy az Egészségügyi- és Szociális Bizottság másként 

döntsön.  

Kéri a testület tagjait, hogy a kérdésben foglaljanak állást. 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

73/2004.(XII.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.november 10-én kelt 2825/2004. 

sz.határozatot - Vaka Lászlóné  sz.Prileczki Mária (szül.:Csány, 1951.09.19., an: Fentor 

Margit) Csány, Móricz Zs. u.13.sz.a.lakos ápolási díj megállapítása iránt benyújtott 

kérelmének elutasítását -  helybenhagyja. 

A 2004.december 1-én érkezett 2825-2/2004.sz. alatt iktatott Vaka Lászlóné Csány, Móricz 

Zs. u.13.sz.alatti lakos által benyújtott fellebbezést elutasítja. 

 

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az Egri Városi Bírósághoz 

(Eger, Kazinczy u.1.)címzett, de a Csány Község Polgármesteri Hivatalához benyújtott 

illetékmentes keresettel élhet. 

 

INDOKLÁS: 

 

Vaka Lászlóné Csány, Móricz Zs.u.13.sz.alatti lakos által benyújtott fellebbezést a 

képviselőtestület a korábban keletkezett iratokkal együtt megvizsgálta és megállapította, hogy 

az I.fokú határozat, amely az ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról 

rendelkezett megfelel az 1993.évi III.tv. 40-44.§., valamint Csány Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 12/2004.(II.10.)sz.rendelet 14.§-ának. 

Vaka Lászlóné ápolási díj megállapítása tárgyában nyújtott be kérelmet, amelyben édesanyja 

Prileczki Istvánné Csány, Gyöngyösi u.32.sz.alatti lakos  ápolására való tekintettel ápolási díj 

megállapítását kérte. 

Kérelméhez csatolta a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy  édesanyja tartós beteg, 

valamint nyilatkozott arra vonatkozóan is,  hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet 

végez, amelyből jövedelme éves szinten 300 ezer forint. (A szülőnek a kérelmezőn kívül még 

két gyermeke van, akik hozzájárultak ahhoz, hogy kérelmét előterjessze.) 

Az ápolási tevékenység keretén belül Vaka Lászlóné leírta, hogy édesanyjának segíteni kell a 

bevásárlásban és a hivatalos ügyeinek intézését is ő látja el.  

A fellebbezésében leírta továbbá, hogy a fentiek miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud.  

 

Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete kimondja, hogy tartós beteg 

ápolása jogán akkor állapítható meg ápolás díj, ha az igénylő ápolás miatt munkát vállalni 

nem tud, vagy emiatt fizetés nélküli szabadság kell kivenni. A kérelmező őstermelői 
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tevékenységet folytat családi vállalkozásban. A kérelme elutasításra került, mert az ápolás 

ebben az esetben nem akadályozza meg a kérelmezőt a munkavégzésében. 

 

Határozatomat a fentiekre tekintettel a többször módosított 1993.évi III.tv. 40-44.§.,valamint 

Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2004.(II.10.)rendelete 14.§-a alapján 

hoztam meg. 

 

Hatráozatomról értesül: 

1./ Vaka Lászlóné Csány,Móricz Zs.u. 13. 

2./ Irattár 

 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el megköszöni a képviselőtestület tagjainak az 

egész évi aktivitást és valamennyi képviselőtestületi tagnak és családjuknak békés karácsonyt 

és sikerekben gazdag új esztendőt kíván és  az ülést 13.45 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

              Morvai István                                                             dr.Balázs László 

               polgármester                                                                        jegyző 

 


