
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2008.december 16-án du.14.00 órai kezdettel megtartott 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 és Pádár István   képviselők ( 10 fő ). 
 
                                 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
 
                                                        
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: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ A 2009.évi MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása.               
    Előadó:  
 
3./ A 2008.évi költségvetés IV.negyedévi saját hatáskörűelőirányzatának 

módosítása. 
      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: 
 



Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009.évi munkaterv tervezetét 
megpróbálták körültekintően összeállítani, elsősorban azokat a napirendi pontokat 
behozni amelyeknek a megtárgyalását jogszabály írja elő. 
Mint köztudott éves szinten a képviselőtestületnek hat ülést kell tartani, ezzel 
szemben a szükséges napirendi pontok összeállítása során hét testületi ülés lett 
betervezve. 
A tervezetet előzetesen az illetékesekkel megtárgyalták, megbeszélték és minden 
olyan napirendi pont belekerült amelyet a képviselőtestületnek szükséges 
megtárgyalni, megvitatni. 
 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Barna Zoltán képviselő: 
 
Az alsófoku oktatási intézmények beszámolója most ki maradt, mi ennek az oka ? 
 
Morvai István polgármester: 
 
Válaszában elmondja, hogy a következő év során mindkét intézménynél személyi 
változás áll be, de előre az időpont még ismeretlen, így valószinü, hogy rendkívüli 
testületi ülést kell majd az adott ügy lebonyolításához tartani. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
61/2008.(XII.16.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
A képviselőtestület megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta a 2009.évi 
munkatervét: 
 

 
                                                               2009.évi                          

 
TESTÜLETI ÜLÉSEK 

 
I. 
 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2009.február   10.   14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt testületi határozatok végrehajtásáról 

                       Előadó: Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2009.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 



                                       
                                  
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 
 

II. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2009 március 24. 14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó:Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2008.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: 2009.április 28.     14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 
 
                   3./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról.           
                        Előadó: Józsa Gyuláné munkatárs  
 
 
                   4./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 
 

IV. 
 
 
 



Testületi ülés időpontja: 2009.június 23.     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 
                         feladatokról. 
                         Előadó: a társulás vezetője  
 
                    3./ Tájékoztató jelentés a helyi polgárőrség és a körzeti megbízott által 
                          végzett közbiztonsági feladatokról. 
                          Előadó: Vígh István kmb-s, 
                                       Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport parancsnoka 
                                       
                    4./ Indítványok, bejelentések 

 
 
 

    V. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2009.szeptember  15.    14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló jelentés  a 2009 I.félévi előirányzat módosításáról 
                       Előadó: dr.Balázs László jegyző,  
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./ Beszámoló a 2009.I.félévi költségvetés végrehajtásáról.                                   
.                      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző,       
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea.          
                                        
 
                 4./  Indítványok, bejelentések 
 
 

VI. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2009.november 24.   14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó. Morvai István polgármester 
 
                   2./ A 2009. III.negyedévi költségvetés  módosítása. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 



 
                   3./ A 2009.évi költségvetési feladatok III.negyedévi értékelése. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                   4./ A 2010.évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                      Dr.Balázs László jegyző 
                                                       
                  5./ Indítványok, bejelentések 

 
VII. 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2009.december 15.      14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó. Morvai István polgármester 
 
                  2./  2010.évi MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  3./ A 2009.évi költségvetés IV.negyedévi saját hatáskörű előirányzatának 
                       módosítása. 
                       Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./  Indítványok, bejelentések 
  
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan év vége 
lévén most jelenleg is sort kellett keríteni a tárgyévi utolsó negyedéves – saját 
hatáskörű – előirányzat módosítására. 
A módosítás azoknak a feladatoknak a végrehajtását tartalmazza, amelyek az utolsó 
negyedévben a jóváhagyott költségvetésen kívül került bevételre, vagy esetleg 
kiadásra. 
Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet arról, hogy a pénzügyi bizottság a 
napirendi ponttal kapcsolatos  és a meghívóval együtt kiküldött tájékoztatót 
megtárgyalta és azt alkalmasnak itélte meg arra, hogy a képviselőtestület azt 
elfogadja, jóváhagyja. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 



A 2008. IV.negyedévben saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítást a 
pénzügyi bizottság megtárgyalta, megvitatta és megállapítást nyert, hogy a jelentés 
mellékletei forint pontosságra tartalmazza azokat a tételeket, amelyek 
átcsoportosításra kerültek. Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a pénzügyi 
tájékoztatóban foglaltakat módosítás, kiegészítés nélkül fogadja el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel kérdés és további hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, 
hogy a 2008.IV.negyedévi előirányzat módosítást rendeletben fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a 
jegyzőkönyv 1. sz.mellékletét képező 16/2008.(XII.16.) rendeletet  a: „Az 
önkormányzat 2008.IV.negyedévi előirányzat módosításáról” 
 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az elmúlt testületi ülésen már tárgyaltak 
a Szociális  Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására 
vonatkozó társulási megállapodás módosításáról. 
Az előterjesztést már ismeri a képviselőtestület és most annak jóváhagyását kéri. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
62/2008.(XII.16.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
1. Csány Község Önkormányzati képviselőtestülete a Szociális  Ellátó és 
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megismerte. 
 

2.Csány község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Apc Község 
Önkormányzatával, Boldog Község Önkormányzatával, Csány Község 
Önkormányzatával, Ecséd Község Önkormányzatával, Hatvan Város 
Önkormányzatával, Heréd Község Önkormányzatával, Hort Község 
Önkormányzatával, Kerekharaszt Község Önkormányzatával, Lőrinci Város 
Önkormányzatával, Nagykökényes Község Önkormányzatával, Petőfibánya Község 
Önkormányzatával, Rózsaszentmárton Község Önkormányzatával és Zagyvaszántó 
Község Önkormányzatával  megkötött, a Szociális-  Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodás a társult önkormányzatokkal 
közös megegyezésével a következőképpen módosítja: 

 
A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a korábban a családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulási feladatainak 
ellátására megkötött feladat ellátási megállapodások hatályukat vesztik tekintettel 



arra, hogy ezen feladatokat a társult önkormányzatok intézményfenntartó társulás 
útján látják el. 

 
1. A táblázat házi segítségnyújtás működési területe sorból törlésre kerül a 
 

„Lőrinci szervezési feladat-ellátási megállapodás alapján: Apc, 
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész. 

 
Helyette: 
 

„Lőrinci, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész kerül. 
 
2. A Társulási Megállapodás a következő új 8.1.2. ponttal egészül ki: 
 

Azon társult önkormányzatok,  amelyek nem vállalják a tárgyévi költségvetési 
törvény vonatkozó mellékletének a többcélú kistérségi társulások szociális 
alapszolgáltatási feladatainak támogatására vonatkozó előírásait, - mi szerint a 
többcélú kistérségi társulás a három vállalt feladat ellátására csak egységes, egy 
ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátás esetén igényelheti a 
kiegészítő normatívát – a kiegészítő normatíva igénylésének hiányában kötelesek a 
kiegészítő normatíva összegével hozzájárulni a feladat ellátásához, mely összeget 
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás az összeget 8 napon belül tovább 
utalja a gesztor önkormányzat számlájára. 
 

3. Az eredeti 8.1.1. és 8.1.3. pontok számozása 8.1.3 és 8.1.4. pontokra módosul. 
 
4. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja törlésre kerül. 
 
Helyette új: 
 

     8.3. A társult felek az intézmény működési költségeihez a következő 
módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartáshoz a Magyar 
Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított 
normatív támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult 
önkormányzatok a dologi kiadások tekintetében a működési területük 
ellátotti létszámának arányában, valamint a bér és bérjellegű kiadások 
tekintetében a működési területükön foglalkoztatott házi gondozókra 
vonatkozóan biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult 
önkormányzatok képviselőtestületei tárgyévi költségvetési rendeletükben 
állapítják meg, melyet két egyenlő részletben, tárgyév március 31-ig és 
tárgyév szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás  számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzatok számlájára. 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi 
CXXXV.törvény 8.§-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a 
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a 
gesztor önkormányzatnak. 

 
5. A Társulási Megállapodás 11.1.pontja. a következővel egészül ki: 
 



A társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni a közös 
intézmény vezetője, valamint az érintett települések polgármestereinek 
véleményét a működési területükön feladatot ellátó munkavállaló megbízása, 
kinevezése és felmentése esetén. Az intézmény vezetőjét a gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Lőrinci város polgármestere gyakorolja. 

 
Határidő: 2009.január 1. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az előzőek kapcsán változik az alapító 
okirat tartalma is, így annak módosítása is időszerűvé vált. 
A korábban megismert tájékoztató alapján kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 
Szociális  Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Alapító Okiratának módosítását fogadja 
el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
63/2008.(XII.16.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést megismerte.  
 

A Képviselő-testület a következő módosításokat hagyja jóvá: 
 
1. AZ INTÉZMÉNY NEVE, ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS 

 CÍME  
    1.5.  Az intézmény működési területe alpontjából törlésre kerül  a 

„amely fenntartója, vagy a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás külön 
feladatellátási szerződést kötött Lőrinci Város Önkormányzatával az 
intézmény alaptevékenységei között szereplő valamelyik szociális és 

gyermekjóléti feladat ellátására.” szövegrész. 

 

Az 1.5. alpont kiegészül a következővel: 

 a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásában foglaltak szerint. 

 
2. A 2.7. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog pontban a 17/2004. 
 (IV.01.) rendeletszám 6/2008. (III.27.) számra módosul. 

 
2. A 2.12. Az integrált intézmény vezetőjének kinevezési rendje alpont  

  kiegészül a következővel:  
Az integrált intézmény élén intézményvezető áll, aki magasabb 
vezetői beosztású közalkalmazott. 



Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 

nyilvános pályázati eljárás keretében - a Társulási Megállapodás 
11.1. pontja szerint  - Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-

testülete bízza meg. 

Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre 
vonásával kapcsolatos ügyekben - a Társulási Megállapodás 11.1. 

pontja betartásával  - a képviselő-testület jár el. Egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

Határidő: 2009. január 1. 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a Képviselőtestület tagjainak, hogy 16.00 órától  a Faluházban 
közmeghallgatásra kerül sor, majd azt követően falugyűlés lesz. Kéri, hogy 

minden testületi tag az eseményeken vegyen részt. 

 

Mivel munkaterv szerint ez év folyamán az utolsó képviselőtestületi ülésre 

került sor, a képviselőtestület tagjai és rajtuk keresztül családtagjaiknak 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet 
kívén. 

 

A képviselőtestületi ülést 15.45 órakor befejezettnek tekinti. 
 
 
                                                                 Kmft. 
 
                      Morvai István                                                 dr.Balázs László 
                      Polgármester                                                        jegyző 
 
 


