
J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2004.február 10-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 

 

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

László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Magyar Vilmosné, Meggyes 

Attiláné, Pádár István képviselők (10 fő). 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr.Balázs László jegyző, 

                                                       Deák Tiborné isk.igazgató, 

                                                       Gergely Árpádné vez.óvónő 

Morvai István polgármester: 

 

Köszöni a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, hogy 

a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő 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./ Beszámoló a 2004.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 

     Előadó: 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 

 

Morvai István polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2004.évi költségvetés 267.120.000 Ft-os 

bevételi és kiadási oldalt tartalmaz. Az előző évhez viszonyítva ez több mint 15 %-os 

növekedést jelent. A költségvetés összeállításánál a 2003.év végén elfogadott  koncepciót 

sikerült tartani. Természetesen az önkormányzati intézmények folyamatos működtetése a fő 

cél, de fejlesztésre is van lehetőség. 

A képviselők előtt köztudott, hogy az elmúlt évben az önkormányzat 36 millió forintos 

pályázatot nyújtott be az általános iskola felújítására és számítógépes parkjának fejlesztésére. 

Ezen pályázat kb. 6 millió forint önrészt követel meg. A költségvetés összeállításánál ez is 

figyelembe lett véve. A 2004.évben remélhetőleg megindul a településen a szennyvízhálózat 

kiépítése is. Az előzetes tervek szerint a munkát 2004.tavaszán elkezdődnek, a GEOTOR mint 

fővállalkozó kivitelezésében. Feltételezhetően hosszú évekig ez lesz az önkormányzat 



legnagyobb beruházása. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségek egy része is figyelembe 

került a tervezésnél. 

 

Az, hogy a 2004.évi költségvetés így állt össze köszönhető annak, hogy az önkormányzat az 

előző évi takarékos gazdálkodásának eredményeként kb. 20 millió forintos pénzmaradványt 

hozott át az előző évről. 2004-ben a település továbbra is szerepel a hátrányos helyzetű 

települések jegyzékében ami kb 8 millió forint plusz bevételt jelent az önkormányzat számára. 

Az előző évekhez képest az is változást jelentett a költségvetés összeállításánál, hogy a helyi 

bevételek kevésbé lettek alátervezve mint a korábbi években. A képviselők megnyugtatására 

elmondja, hogy ezen bevételek az előző évi beszedési tapasztalatok alapján lettek 

megtervezve, tehát alaposan feltételezhető, hogy ezek a 2004.év során az önkormányzathoz 

befolynak, vagyis nem történt túltervezés. 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a költségvetés tervezetét a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre. 

 

Kérdések: 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat átvállalja az eb tulajdonosoktól az eb oltási díjat. 

Miért vállal az önkormányzat ilyen terhet? 

 

Meggyes Attiláné képviselő: 

 

Alacsonynak találja a termőföld bérbeadásából származó önkormányzati bevételt. Nem lett ez 

alul tervezve? 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

A köztisztviselők és a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásánál miért tesz különbséget az 

önkormányzat? 

 

Válasz: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja, hogy a múlt évben történt először, hogy az önkormányzat átvállalta az eb oltási 

díjat annak aki a kijelölt időpontban oltásra behozta a kutyáját. Akinél háznál történt az oltás 

az fizette az oltás költségeit. Az akció olyan sikeres volt, hogy kb 700 db kutya lett beoltva az 

előző évek 300 körüli létszámához képest. Az elmúlt évben történt az először, hogy 

kutyaharapás esetén a kutyák be voltak oltva, szemben 2002-vel, akkor ugyanis 8 db 

kutyaharapás történt a faluban és ebből egy sem volt beoltva. A testületi tagok előtt ismert a 

lakosság anyagi helyzete, ami azt jelenti, hogy csak így biztosítható az ebek kötelező 

védőoltása. 

 

Dr.Balázs László jegyző: 

 

Válaszában elmondja, hogy nem történt alultervezés a termőföld bérbeadásával kapcsolatban, 

mivel tartós bérlet esetén – 5 évet meghaladó -  a tulajdonos mentesül a forrásadó alól. Ezt a 



lakosság ismeri és mivel nekik is és a bérlőknek is a tartósság az érdek, így öt év, vagy öt évet 

meghaladó szerződések köttettek.  

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja, hogy a köztisztviselők esetén kötelező megállapítani ezt a mértéket, 

közalkalmazottaknál ez nem kötelező. Az óvatos gazdálkodás indokolta a különbségtételt, de 

már most felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy az év során ha az önkormányzat 

lehetőségei megengedik valamilyen módon ezen különbség tételt orvosolni fogják. Ehhez 

természetesen a testület hozzájárulására lesz szükség. 

 

Hozzászólások: 

 

Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 

 

Elmondja, hogy a költségvetés összeállításánál a koncepcióban szerepelteket sikerült 

megvalósítani. A költségvetés az előző évekhez hasonlóan nagyon precízen lett összeállítva. 

Megköszöni a költségvetést készítők munkáját és a Pénzügyi Bizottság nevében javasolja a 

testület tagjainak, hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadja el. 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

Örömmel állapította meg, hogy az önkormányzat a templom felújítását jelentős összeggel 

támogatja, ami a 2004.évi költségvetésben is betervezésre került. Köszönetet mond a csányi 

egyházközség nevében ezért a támogatásért. 

 

Deák Tiborné iskola igazgató: 

 

Megköszöni a testületi ülésre való meghívást. Elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél 

aktívan bevonták a két nagy intézmény – iskola, óvoda – vezetőjét is. Szerencsére jut pénz 

azon területekre amik nélkül nem tudnák ellátni a munkát. A legfontosabb felújítások 

szerepelnek a költségvetésben. Ezek  az egyik tanterem padlózatának felcsiszolása, valamint a 

szabadtéri sportpálya felújítása. Megköszöni a képviselő testületnek azt a folyamatos 

támogatást, amivel az intézmény működését segítik. 

 

Gergely Árpádné vez.óvónő: 

 

Megköszöni a testületi ülésre való meghívást és az előző intézmény vezetőhöz hasonlóan 

elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél az óvodával kapcsolatban ős is aktívan 

közreműködhetett. Ebben az évben is – az előző évekhez hasonlóan – lehetőség nyílik, hogy 

az induló kiscsoportosok teljesen felújított terembe kezdjék meg óvodai életüket. 

Megköszöni a képviselőtestület tagjainak azt a hozzáállást és támogatást aminek 

eredményeként a csányi óvoda a környék egyik legjobban felszerelt óvodája. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólásokat és kérdéseket és reméli, hogy az azokra adott válaszok 

kielégítőek voltak. Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2004.évi költségvetési 

tervezetet fogadják el és a csatolt rendelet-tervezetet rendeletté mondják ki. 



 

A képviselőtestület  10 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

7/2004.(II.10.) RENDELETE  

 

az önkormányzat 2004.évi költségvetéséről 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 

1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján a 2004.évi költségvétéséről 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 267.120 e/Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az (1)bekezdésben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat forrásonkénti és 

intézményenkénti, szakfeladatonkénti részletezésben az 1-8 számu mellékletek 

tartalmazzák. 

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

előirányzatát                                                                                       138.511 e/Ft, 

Ebből: 

- Intézményi működési bevételek                                                         16.810 e/Ft 

- Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                  121.701 e/Ft 

  a. Helyi adók                                      11.400 e/Ft 

  b. Átengedett központi adók            108.051 e/Ft 

  c. Bírság, pótlék, egyéb sajátos 

      bevétel                                              2.250 e/Ft 

 

 állapítja meg az 1, 3.számu melléklet szerint. 

 

(4)  A támogatási előirányzatát                                                                  106.038 e/Ft, 

       Ebből: 

      - önkormányzatok költségvetési támogatása                                        106.038 e/Ft 

         a. Normatív támogatások                   71.485 e/Ft 

         b. Normatív kötött felhasználású 

             támogatás                                       34.553 e/Ft 

      állapítja meg az 1, 3, 4.számú melléklet szerint. 

 

(5) A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát                                       2.279 e/Ft 

     Ebből: 

     - Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től                                             2.279 e/F6 

     állapítja meg az 1, 3.számú melléklet szerint. 



 

(6) A pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát                                         20.292 e/Ft  

     Ebből: 

     - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                               20.292 e/Ft 

     állapítja meg az 1, 3.számú melléklet szerint. 

 

(7) 2004.évi költségvetési kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 

     előirányzatát                                                                                           185.211 e/Ft, 

     Ebből: 

     - Személyi juttatások előirányzata                        100.763 e/Ft 

- Munkaadókat  terhelő járulékok 

        előirányzata                                                          33.981 e/Ft 

     - Dologi kiadások                                                   49.476 e/Ft 

     - Egyéb folyó kiadások                                               991 e/Ft  

     - A költségvetési létszámkeretet                               55,7 főben 

     állapítja meg a 2, 5, 6.számú mellékletek szerint. 

 

(8) A működési és felhalmozási célu végleges pénzeszköz átadás 

      előirányzatát                                                                                            2.602 e/Ft 

      Ebből: 

- Működési célu p.e. átadás ÁHT-on 

belülre                                                               232 e/Ft 

- Működési célú p.e. átadás ÁHT-on 

kivülre                                                            1.970 e/Ft 

- Felhalmozási célu p.e.átadás 

ÁHT-on kivülre                                                 400 e/Ft  

      állapítja meg a 2, 5. Számú melléklet szerint. 

 

(9) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 

      előirányzatát                                                                                        39.673 e/Ft 

      állapítja meg a 2, 5.számú melléklet szerint. 

 

(10) A felújítási kiadások előirányzata                                                     18.100 e/Ft 

      a 2, 5, 7, 13.számú melléklet szerint 

      Ebből több éves kihatással megvalósuló feladat a 

- közvilágítási rendszer felújítása, melyet a képviselőtestület a 13.számú melléklet 

szerint fogad el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 

költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

(11) Felhalmozási kiadások előirányzata                                                   4.334 e/Ft 

       a 2, 5, 8.számú melléklet szerint. 

 

(12) A céltartalék összegét 10.034 e/Ft-ban hagyja jóvá a 2, 5.sz.melléklet szerint az alább  

       felsorolt célokra: 

      

       a. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés                                315 e/Ft 

       b. Minőségfejlesztési feladatok                                              53 e/Ft 

       c.  Közcélú foglalkoztatás támogatása                                3.693 e/Ft 

d. Évközi pályázati lehetőségekre CÉDE, TEKI 

Stb. önrész biztosítására                                                4.000 e/Ft  



e. Pénzmaradványból kötelezettségekkel 

terhelt feladatokra                                                         1.973 e/Ft 

 

(13) Az általános tartalék előirányzatát 7.166 e/Ft összegben hagyja jóvá a 2, 5.számú 

melléklet szerint, amely az áremelkedések ellentételezésére, a nem várt, nem tervezett 

kiadások fedezetére szolgál, (7) – (12) bekezdésben meghatározott kiadások maradéktalan 

teljesítését követően. 

 

3.§ 

 

Az önkormányzat elismert tartozás állománya a 30 napot nem haladhatja meg a 2004.évi 

költségvetést illetően. 

A mértéke pedig az éves előirányzat 10 %-át. 

 

4.§ 

 

A képviselőtestület a 2004.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül az intézményi 

étkeztetések, és a házi segítségnyújtás térítési díját, továbbá a költségvetési kiadások 

előirányzatán belül az élelmezési normát a 9-12.számú mellékletek szerint állapítja meg. 

 

5.§ 

 

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43.§.(1) 

bekezdésében foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 

35.900 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A képviselőtestület a jegyző részére 44/A. §.(1) bekezdése alapján illetménykiegészítést 

állapít meg, amelynek összege az alapilletmények 10 %-a. 

 

6.§ 

 

A képviselőtestület a 2004.évi költségvetés előirányzat-módosítását az alábbiak szerint 

valósítja meg: 

 

(1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. 

 

A képviselőtestület: 

a. az első félévet illetően a féléves beszámolóval egyidejűleg, 

b. a második félévet érintően a következő költségvetési év március 10-ig december 31-i 

hatállyal 

dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző elkészítésében a 

polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. 

A képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a 

költségvetési rendeletét. 

 

(3) A képviselőtestület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre 

ruházza át a 2.§ (12)bekezdés d.pontja kivételével a (2)bekezdésben foglaltak 



alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a képviselőtestület a költségvetési rendeletet 

2004.december 31-ig módosítja. 

 

 

 

(4) A képviselőtestület az általános tartalék terhére történő átcsoportosítást 1.000 e/Ft erejéig 

a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 400 e/Ft-ot nem haladhatja 

meg. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadásokkal 

nem járhatnak. 

Az átcsoportosításról a polgármester a (2)bekezdésben meghatározott időben köteles 

beszámolni a képviselőtestület felé. 

A képviselőtestület emiatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 2004.december 31-ig 

módosítja. 

 

(5) A képviselőtestület a bevételi – kiadási előirányzatok módosításának, 

átcsoportosításoknak a cél – és általános tartalék át nem ruházott összegének felhasználási 

jogát továbbra is fenntartja, emiatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 2004.december 

31-ig módosítja. 

 

7.§ 

 

Az év várható  bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási 

ütemtervet a 14.számu melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. 

 

8.§ 

 

A hároméves gördülőtervezésről készült mérlegszerű kimutatás, amely a működési és 

felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza 2004-2006.évekre 

vonatkozóan, megfelel az előírt követelményeknek. 

 

9.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004.január 01-től 

kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Csány,2004.február 10. 

 

 

                       Morvai István                               dr.Balázs László  

                        polgármetser                                      jegyző 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a hároméves gördülő tervezésben foglaltakat is vegyék 

tudomásul a likviditási tervvel együtt. 

A képviselőtestület az önkormányzat hároméves gördülő tervezése kapcsán készített 

előterjesztést és az ahhoz csatolt mellékletben foglaltakat a likviditási tervvel együtt 

tudomásul veszi. 



 

 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 62/2003.(XI.27.)önkorm.határozat alapján  a 

mai ülésen felülvizsgálatra kerül Csány Község Önkormányzatának három rendelete, továbbá 

egy rendelet alkotására kerül sor, illetve egy – Sztv. - módosításra kerül 

 

A testület a rendelet tervezetek a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezen rendelet-

tervezetekkel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a polgármesteri hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a képzettségi pótlékra jogosító 

munkakörökről.  

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező 8/2004.(II.10.)rendeletet alkotja – A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a képzettségi pótlékra jogosító 

munkakörökről - . 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező 9/2004.(II.10.)rendeletet alkotja  - A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés 

egyes feltételeiről és eljárási rendjéről -. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező 10/2004.(II.10.)rendeletet alkotja – Az önkormányzat közművelődési feladatairól, 

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról -. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező 11/2004.(II.10.)rendeletet alkotja – A telekhatártól betartandó legkisebb 

távolságok szőlő, gyümölcs és egyéb növények telepítésekor -. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező 12/2004.(II.10.)rendelet alkotja  - A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

11/2003.(XI.27)rendeletének módosításáról -. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait arról, hogy a testületnek minden évben meg kell 

határoznia a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára a teljesítmény követelményeket. A 

testület tagjai az ezen követelményeket a meghívóval együtt megkapták. Javasolja azok 

változtatás nélküli elfogadását. 

 

 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 



3/2004.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.évre a köztisztviselők 

teljesítmény követelményeinek megállapítása alapjául szolgáló – a közigazgatási szerv – 

kiemelt célokat a következőkben állapítja meg: 

 

1./ Az EP-s parlamenti választásokban való eredményes lebonyolításban való közreműködés. 

2./ Árvízvédelemmel, vagy egyéb katasztrófa helyzetekkel kapcsolatos tevékenységek 

ellátása. 

3./ Helyi önkormányzati rendeletek EU-s jogharmonizációja. 

4./ Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, a továbbképzéseken való 

részvétellel. 

5./ Folyamatos önképzés. 

6./ Határidők pontos betartása és betarttatásának biztosítása. 

 

A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a kiemelt célokhoz kapcsolódó feladatok 

folyamatos ellátására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester, 

               Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja, hogy Prileczki Béláné Csány, Móricz Zs.u.2.sz.alatti lakos közgyógyellátásra 

jogosító igazolványának meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmének elutasítása végett 

fellebbezést nyújtott be Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Szó szerint 

ismerteti a fellebbezést és a 287/2004.sz.elutasító határozat tartalmát, amelyet a Csány 

Község Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi-, és Szociális Bizottsága hozott. 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az esettel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr.Balázs László jegyző: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az elutasító határozat jogszerű volt, mivel  a kérelmező 

esetén figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt nem betöltöttnél 

az egy főre jutó jövedelem a 34.800,-Ft-ot nem haladhatja meg. Ez a feltétel itt teljesül, mivel 

a családban 24.881,- Ft az egy főre jutó jövedelem. Nem teljesül a közgyógyellátásra való 

jogosultság feltételei közül az a feltétel, hogy a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerköltség  

a család  egy főre jutó jövedelmének 25 %-át meghaladja. Esetünkben ez 6.220,-Ft lenne, a 

kérelmező esetében viszont 6.217,-Ft az igazolt közgyógyellátásra kiadható gyógyszerköltség. 

Ezért járt el a bizottság jogszerűen, amikor a kérelmet. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a kiegészítést és megkéri a testület tagjait, hogy foglaljanak állást Prileczki 

Béláné közgyógyellátásra való jogosultságának ügyében. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 

4/2004.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.január 28-án kelt 

287/2004.számu határozatot – Prileczki Béláné sz. Bandúr Irén (sz.:Csány,1945.04.01., an: 

Varbai Rozál)Csány, Móricz Zs.u.2.sz.alatti lakos közgyógyellátásra jogosító igazolványának 

bevonása – helybenhagyja. 

 

A 2004.februr 9-én érkezett 287-2/2004.sz.alatt iktatott Prileczki Béláné Csány, Móricz 

Zs.u.2.sz.alatti lakos részéről benyújtott fellebbezést elutasítja. 

 

Ezen határozat ellen a  kézhezvételtől számított 30 napon belül a Csányi Polgármesteri 

Hivatalhoz (Csány,Kossuth u.2.) benyújtott, de az Egri Városi Bírósághoz címzett (Eger, 

Barkóczy u.1.) illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

 

I n d o k o l á s : 

 

Prileczki Béláné Csány, Móricz Zs.u.2.sz.a.lakos által benyújtott fellebbezést a 

képviselőtestület a korábban keletkezett iratokat megvizsgálta és megállapította, hogy az első 

fokú határozat, amely a közgyógyellátásra jogosító igazolvány bevonásáról rendelkezik 

megfelel az 1993.évi III.tv. 50.§.(2)bek., valamint Csány Község Önkormányzati 

Képviselőtestületének 11/2003.(XI.27.)rendelet 28.§.(1),(2)bek. a/pontjának. 

 

Prileczki Béláné Csány, Móricz Zs.u. 2.sz.a.lakos közgyógyellátásra jogosító igazolvány 

meghosszabbítása tárgyában nyújtott be kérelmet. Kérelméhez csatolta saját, valamint vele 

közös háztartásban élő férje jövedelemigazolását. Továbbá csatolta a háziorvos igazolását a 

havi gyógyszerköltségéről. A benyújtott iratokból kitűnik, hogy a család egy főre jutó havi 

nettó jövedelme 24.881,-Ft. A kérelmező havi közgyógyellátásra felírható gyógyszerköltsége 

6.217,-Ft. 

 A települési önkormányzat Egészségügyi-és Szociális Bizottsága annak a személynek 

állapíthatja meg méltányosságból a közgyógyellátásra való jogosúltságát, aki szociálisan 

rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetettsége nélkül 

nem képes elviselni. A kérelmező esetében figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az 

öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be, így a rendelet  értelmében az egy főre jutó 

jövedelem számításánál a 34.800,-Ft-os összeghatárt kellett figyelembe venni. 

Gyógyszerköltségnél a család egy főre jutó jövedelmének, vagyis  24.881,-Ft-nak a 25 %-át, 

azaz 6.220,-Ft-ot kellett figyelembe venni. Mivel a kérelmező esetén a figyelembe vehető 

gyógyszerköltség 6.217-Ft volt, ezért a kérelmező a jogosultsági feltételek vonatkozásában az 

egyik feltételnek – nevezetesen a figyelembe vehető gyógyszerköltség 6.220,-Ft, vagy ettől 

magasabbnak kell hogy legyen – nem felelt meg, így a kérelmét el kellett utasítani. 

 

Határozatomat az 1993.évi III.tv.50.§.(2)bek., valamint Csány Község Önkormányzati 

Képviselőtestületének 11/2003.(XI.27.)rend. 28.§.(1)bek. a/pontja alapján hoztam meg. 

 

Határozatomról értesül: 

1./ Prileczki Béláné Csány, Rákóczi u. 2. 

2./ Irattár 

 

 

 



 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek 

körében a jövő hónap elsejétől közcélú foglalkoztatásra kerül sor. 

 

Bejelenti továbbá a képviselőtestület tagjainak, hogy a SAPARD program keretében a római 

katolikus templom felújítására kerül sor. 

Kéri a testület tagjait, hogy határozatban rendelkezzenek a költségvetésben korábban 

elfogadott 400 e/Ft-os támogatásról. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

5/2004.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a község római katolikus 

templomának felújításával kapcsolatos elképzeléseket. 

Az Egyházközösség kezdeményezése alapján, EU-s pályázat (SAPARD) elkészítése és 

beadása útján kívánja megvalósítani a templom teljes külső felújítását. 

A pályázathoz szükséges önrésszel rendelkezik, amely a pályázatban megjelölt cél elérését 

segíti elő. Ehhez illeszkedik a képviselőtestület 400,-e/Ft pénzügyi támogatása is, amelyet a 

2004.évi költségvetésben a testület elfogadott, jóváhagyott. Az elmúlt évek során szintén 

felújítási támogatásban részesítette az egyházközösséget a megjelölt cél mielőbbi elérése 

érdekében. 

 

A képviselőtestület  felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a határozat kivonat egy 

példányát küldjék meg az Egyházközösség helyi képviselőjének a további intézkedés végett. 

 

Határidő: 2004.február 28. 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, bejelentés nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.45 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft 

 

 

               Morvai István                                                                dr.Balázs László 

               polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

 


