
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.január 19-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, 
Gál Tiborné,  Magyar György, Magyar Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár István 
képviselők (8 fő). 
 
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 8 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2006.(I.19.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásához. 

Előadó: Morvai István polgármester 
 

2./ Időszerű feladatok végrehajtása, különös tekintettel a helyi rendeletekre. 
     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: 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Csányi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okirata változtatásra szorul, mivel változott az alapító okiratban szereplő KSH 
szakfeladat száma. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a polgármesteri hivatal megkapott alapító okirat 
tervezetét fogadja el, egyúttal helyezze hatályon kívül a korábban elfogadott alapító 
okiratot. 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 



4/2006.(I.19.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete jóváhagyja a Csányi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 
 
 

                                                 ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: 
CSÁNY  KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
CSÁNY   
KOSSUTH ÚT 2.  
3015 

     
3. Ellátandó alaptevékenységek: 

 
Az alapító költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei 
a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti 
besorolás (TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint  

 

 TEÁOR SZERINT   KSH SZAKFELADAT  
SZERINT 

SZÁMA            NEVE SZÁMA               NEVE 

4520 Mélyépítőipar 452025 
 
452014 

Helyi közutak hidak 
alagutak  
létesítése és felújítása 
Mélyépítőipar 

6312 Közutak ,hidak üzemeltetése 631211 Közutak , hidak üzem 
fennt. 

7010 Saját vagy bérelt ingatlan 
haszn. 

701015 Saját vagy bérelt 
ing.haszn. 

7487 Máshova nem sorolt egyéb 
gazdasági szolgáltatás 

74991-4 Máshova nem sorolt 
gazdasági tevékenységet 
segítő szolgáltatás 
 

7511         Általános közigazgatás 751153 
751175 
751186 

Önkorm. ig. tevékenysége 
Ogy. Választás 
Önkorm.választás 

7518 Nem államigazgatási célú 
szolgáltatások, 
tevékenységek 

751845 
751856 
751878 
751922 
 
751966 

Város és községgazd. 
szolg. 
Települési vízellátás   
Közvilágítási feladatok 
Önkormányzatok 
elszámolásai 
Önkormányzatok feladatra 
nem tervezhető 



elszámolása 

8512 Járó-beteg ellátás 851219 
851253 

Háziorvosi szolgálat 
Munka eü. Ellátás 

8512 Egyéb humán egészségügy  851297 Védőnői szolgálat 

8513 Fogorvosi szakellátás 851286 Fogorvosi szolgálat 

8519 Egyéb humán egészségügyi 
tevékenység 

851912 
 
851967 

Anya-gyermek és 
csecsemővédelem 
Eü.ellátás egyéb feladatai 

8520 Állateü.-i tev. 852018 Állateü.-i tevékenység 

 TEÁOR SZERINT   KSH SZAKFELADAT 
SZERINT 

8532 Szoc. ellátás elhelyezésn. 853344 
853311 
853244 
853233 
853255 
853322 
853333 
853355 

Eseti pénzbeli ellátások 
Rendszeres pénzb. ell. 
Családsegítés 
Házi segítségnyújtás 
Szociális étkeztetés 
Rendkívüli gyvéd. ellátás 
Munkanélküli ellát 
Eseti gyermekvéd.ellát 

9021 Település hulladékok 
kezelése  
köztisztasági tevékenység 

902113 Települési hulladékok 
kezelése- , köztisztasági 
tevékenység 

9231 Könyvtári tevékenység 923127 
 

Közművelődési könyvtári 
tevékenység 

 
 

4. Gazdálkodási jogkör: 
  
A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan gazdálkodó 
, s ebből  
következően  az előírányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörű. 
 
5. Felügyeleti Szerv 
 
Az alapított szerv felügyeleti szerve : CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                                                             KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 
 
6. Alapító szerv neve: CSÁNY KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  

 
7. A költségvetési szerv vezetőjének , a jegyzőnek a kinevezési ( megbízási 

) rendje: 
 

A költségvetési szerv vezetőjének a jegyzőnek kinevezési megbízási rendje az 
alábbiak szerint alakul: 

a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
     A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat a 



     Képviselő-testület döntése figyelembe vételével a polgármester 
irányítja. 
     A pályázati felhívás közzétételének rendje: 

- a Belügyminisztérium hivatalos lapjában legalább 3 alkalommal kell 
- a megyei lapban legalább 3 alkalommal lehet közzétenni 

b) A jegyzőt a helyi önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki.  
A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
8. Az ellátandó vállalkozási tevékenységek köre , mértéke:   
 

      A Polgármesteri Hivatal  vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 

9. A költségvetési szerv megszüntetése : 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 6. pontban megjelölt 
alapító jogosult megszüntetni. 
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 
Ezen alapító okirat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.január 
01-től kell alkalmazni. 
A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 40/2003.(VI.18.), továbbá a 66/2003.((XII.16.), valamint a 
28/2004.(VI.21.) határozata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr.Balázs László jegyző 
              Morvai István polgármester 

 

 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy jogszabály változás következtében 
szükségessé válik Csány község Önkormányzatának 17/2005.(IX.13.)rendeletének 
módosítása. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai 
megkapták. Kéri, hogy azt fogadják el, azt rendeletté mondják ki. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2006.(I.19) RENDELETE  AZ EGYES SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 17/2005 (IX. 27. ) rendeletének 
módosításáról  

 
 

 
A Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv. (a továbbiakban: Tv.) 1.§-ának (2) 



bekezdésében, 26.§-ában, 37/D. (5)bekezdésében, 41.§-ának (1)bekezdésében, 
47.§-ának (1) bekezdésében és 50.§-ának (2)bekezdésében 92.§.(1)bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
17/2005 (IX. 27. ) rendeletét ( továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
                                          
                                                        1. §  
                            A R. 4. §-a helyébe a következő lép  
 
 
                                                         
 A rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság 
2007.01.01-től a jegyző gyakorolja a TV. 37/A-37/F §-a alapján. 
 
 
                                                     2. § 
                           A R. 10. §-a helyébe a következő lép 
 
 
                                                     

(1) A Tv. 41. §-ában és 43/A §-ában szabályozott ápolási díjjal kapcsolatos 
hatáskört a Szociális Bizottság, 2007.január 1-től a jegyző gyakorolja. 

(2) A Tv. 43/B. §-ában szabályozott ápolási díjjal (méltányossági) kapcsolatos 
hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja. 

(3) Nem állapítható meg méltányosságból ápolási díj, ha az ápoló családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, egyedülálló esetén annak másfélszeresét meghaladja. 

(4) Nem állapítható meg méltányosságból ápolási díj ha az ápolt  gondozása a 
házi segítségnyújtás keretei között is ellátható.  

(5) A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 

 
                                                        3.§ 
                              A R. 13.§-a helyébe a következő lép 
 

(1) A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört Csány község Polgármestere  
gyakorolja a Tv.46.§-a alapján. Azzal , hogy a jogosultság megállapítása 
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege egyedül 
élő esetén annak 150 %-a. 

(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének  a 10 %-a de elérheti annak teljes összegét , ha a temetési 
költségek viselése a kérelmezőnek vagy a családjának a létfenntartását 
veszélyezteti. 

(3) A temetési segély megállapításának feltétele, hogy az igénylő családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét egyedül álló esetén annak 1 ½-ét nem haladja meg. 

(4) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. A 
kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés 
költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát. 



 
 
                                                       4. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba de rendelkezéseit 2006-01-01-től kell 
alkalmazni. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 17/2005 (IX. 13.) rendeletének 4. § , 10.§, 13.§-a 
. 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2006-01-19 
 
 
 
                                 Morvai István                                  Dr. Balázs László 
                                  polgármester                                               jegyző                            
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a 16/2005.(IX.13.)rendelet 2005.december 
31-én lejárt.  
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet helyébe új rendeletet alkossanak, amely 
biztosítja ezen gyermekek 2006.VI.30-ig történő étkeztetését. A rendelet tervezetet a 
meghívóval együtt megkapták.. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
                        Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének  
                                             2/2006 (I.19) rendelete        
           
   a 2006. január  1. és 2006.06.30 közötti időszakban az 1-4 évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásba részt vevő tanulók  -   tízórai  étkeztetésének  
valamint déli többfogásos meleg főétkezésének az intézmény által szervezett 
keretek közötti biztosítása -étkeztetésének szociális célú további  
támogatásáról 
 
 
 Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.  29. § (1) -(2) bek 131. § (1) bek. 
(továbbiakban : Gyvt. ) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtható 
pénzbeni és természetbeni ellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 



                                       A rendelet célja  hatálya 
 
                                                          1.§  
 
A rendelet célja , hogy a 6/2005. (VI. 20. ) ICSSZEM -BM -PM együttes rendeletben 
Csány települési önkormányzat részére szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott 
támogatás felhasználása a helyi sajátosságok figyelembe vételével a leginkább  
rászoruló  1-4. évfolyamra járó  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
általános iskolai  tanulók étkeztetése céljából történjen. 
 
                                                           2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csány község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező 1-4 . évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
általános iskolai tanulókra , akiknek a Gyvt. 19. § -a szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak  vagy akik 3 vagy többgyermekes 
családban élnek vagy akik az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi , érzékszervi , értelmi , beszéd v. más fogyatékosnak 
minősülnek.  
 

Az  iskolai étkeztetésre vonatkozó rendelkezések 
 
                                                        3. §  
 
(1) Csány község Önkormányzatának képviselőtestülete ezen rendeletének 2. §-
ában meghatározott tanulók részére a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
nyújtott tízórai és   déli többfogásos meleg főétkezésnek  az intézmény által 
szervezett keretek közötti biztosításánál  a gyermekétkeztetés térítési díjait elengedi. 
 
(2)Ezen tanulók gyermekétkeztetési térítési díjának szociális alapon történő 
elengedése tanulónként egyedi határozattal történik. A határozat  tartalmazza  a 
2006. január  1. és 2006. június 30. közötti időszak étkezési napjainak a számát havi 
bontásban valamint az étkeztetés hónapokra lebontott költéségét. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 
( 1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2006. 01. 01-
től  kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet 2006-06-30-án hatályát veszti. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2006-01-19 
 
 
                 Morvai István                                                         Dr. Balázs László 
                 polgármester                                                                      jegyző  



 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy ez év során is lehetőség van különböző 
helyre, különböző pályázatok beadására, nevezetesen  az elmúlt évekhez hasonlóan 
TEKI  pályázat, CÉDE, illetve a Regionális Fejlesztési Tanácshoz NORDA pályázat 
benyújtására is. 
 
Tekintettel arra, hogy mindegyik pályázati lehetőség mellé az önkormányzatnak 
jelentős önrésznek kell rendelkezni, így nagyon meg kell  gondolni, hogy melyek 
legyenek azok a pályázatok amelyeket a 2006.évi költségvetés elbír.  
Az elmúlt év során elkezdődött az utak felújítása, amely a Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz készült pályázat lásd, Arany J. és Bartók B. út.  
A testület állásfoglalása a továbbiakban is az volt, hogy az utak felújítását helyezzék 
előtérbe, így az elmúlt évhez hasonlóan a Petőfi S. út felújítását javasolja pályázat 
útján kiviteleztetni. 
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Petőfi S. út kerüljön felújításra, és egyetért 
ezzel párhuzamosan azzal is, hogy a Petőfi S. úti árokrendszer felszíni vízelvezetése 
szintén kerüljön felújításra. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
5/2006.(I.19.)önkorm.képv.test.határozat 
 
Csány Község Képviselőtestülete elfogadta azt a javaslatot, amely a meglévő, 
burkolt utak 2006.évi felújítására vonatkozik. Ennek megfelelően a Petőfi Sándor út 
(önkormányzati út) felújítását szükséges elvégezni, amelyet pályázat útján igényelt 
támogatás alapján tud az önkormányzat végrehajtani. 
A pályázati önrészt biztosítja, melynek összege 9.651,-m/Ft, azaz: kilencmillió-
hatszázötvenegyezer forint, amely összeg a 2006.évi költségvetésben került 
megtervezésre és amelyet a költségvetési rendelet is tartalmaz. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a pályázat elkészítésére, annak 
határidőn belüli benyújtására. 
 
Határidő: 2006.február 15. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Petőfi S. úti vízelvezető árokrendszer 
felújítására is hozzák meg döntésüket. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 



 
 
 
 
 
6/2006.(I.19.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és biztosítja a 
2006. évben tervezett pályázatokra vonatkozó önrészt, amely a 2006. évi 
költségvetés rendeletében is szerepel.  
Ennek megfelelően a Petőfi úti vízelvezető árokrendszer felújítását  TEKI pályázattal 
kívánják megvalósítani, amelyhez a pályázati önrészt 1.982 m/Ft azaz egymillió- 
kilencszáznyolcvankettőezer Ft összegben határozza meg, ami a felújítási költség 
30%- át jelenti, figyelemmel arra is, hogy Csány település jelenleg is a hátrányos 
helyzetű településekhez tartozik. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot készítse el és 
azt az első forduló elbírálásához ( 2006. február 15.-ig) küldje meg az illetékes 
szervhez. 
 
 
Határidő: 2006. február 15. 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 

 

 

Morvai István polgármester: 
 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak azt is, hogy az elmúlt év során az általános 
iskola teljes felújítását is tervezték, azonban erre pályázatot nem nyertek. Hasonlóan 
tervezve volt az általános iskolához tartozó, egy birtoktestet képező kézilabda pálya 
felújítása is, de az erre benyújtott pályázat sem volt sikeres. 
Lehetőség nyílott újra ezen pályázatok beadására, de elsősorban a kisebb összeget 
jelentő felújításra kell a pályázatot elkészíteni, nevezetesen a kézilabda pálya teljes 
felújítását kellene elvégeztetni. Ezt a pályázatot a Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
kell benyújtani 2006.február 15-i határidővel. 
Kéri a testületet, hogy javaslatát fogadják el. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
 
7/2006.(I.19.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
polgármester által előterjesztett pályázati lehetőségekkel kapcsolatos 2006.évi 
feladatokat. 
 



 
 
Az általános iskolai sportpályára vonatkozó, pályázati úton történő felújítással 
egyetért és biztosítja az elnyerhető támogatáshoz szükséges 30 %-os önrészt, 
nevezetesen 2.563,-m/Ft, azaz: kettőmillió-ötszázhatvanháromezer forintot, amelyet 
a 2006.évi költségvetési rendelet is tartalmaz pályázati önrész címén. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázatot készítsék el 
és azt a megjelölt határidőre és helyre nyújtsák be. 
 
 
Határidő: 2006.február 15. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet arról, hogy a már említett általános iskola 
felújítása is 2006-os évben szerepel, azonban ennek a felújítási költsége olyan 
magas, hogy a pályázat elnyerésére az esély minimális, így azt a későbbiek 
folyamán EU-s pályázati lehetőség kihasználva próbálják realizálni. 
Az általános iskola felújítási költségéről az árajánlatot beszerezzük, a szükséges 
dokumentációkat ahhoz csatoljuk, és amennyiben megnyílik az ez irányú 
lehetőségünk, úgy a pályázatot benyújtjuk. 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Hatvan Városi Rendőrkapitányság 
Vezetőjétől köszönő levél érkezett, amelyben megköszönik azt a támogatást a 
képviselőtestületnek és a polgármesternek amelyet a településen működő civil 
szervezetnek a Polgárőrségnek nyújtottak. Szó szerint felolvassa a kapitány úr 
levelét. 
 

 
Gál Tiborné képviselő: 
 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a településen működő polgárőrség egy 
tagjának, nevezetesen a vezetőjének az elmúlt évi eredményes munkáját köszönje 
meg és részére pénzjutalmat állapítson meg amit a 2006.február 11-i 
állománygyűlésen Csány Község Önkormányzatának Polgármestere a képviselők 
jelenlétében  ünnepélyes keretek között adjon át. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a javaslattal egyetért és nettó 15 ezer forint pénzjutalom 
megállapítását javasolja a helyi  polgárőrség vezetőjének. 
 



A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
 
8/2006.(I.19.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen működő Új 
Nyugalomcsoport Vezetőjét Micskó Tibor Csány, Rákóczi u. 39.sz.alatti lakost a 
2005.évben a Polgárőrség keretében végzett kiváló munkájáért dicséretben részesíti 
és részére 15.000,-Ft nettó pénzjutalmat állapít meg. 
Ezzel a dicsérettel és jutalommal kívánja kifejezni azt a köszönetet amellyel a 
település lakói tartoznak a Polgárőrségnek, elismerve ezzel azt az önzetlen 
áldozatkész és felelősségteljes munkát amit a lakosságért végeznek. 
A képviselőtestület mind a kitüntetettnek, mind az állománynak köszönetét fejezi ki 
és további sok sikert és jó egészséget kíván a jövőbeni feladataik ellátásához.  
 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a dicsérő oklevelet  és pénzjutalmat 
ünnepélyes keretek között a 2006.február 11-én sorra kerülő állománygyűlésen adja 
át. 
 
Határidő: 2006.február 11. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy 2006.január 23-án a Faluház épületében 16.00 
órakor lakossági fórumot tartanak az állati hulladék gyűjtő, átrakó megépítésével 
kapcsolatosan.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a fórumon minél nagyobb létszámban jelenjenek 
meg. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.00 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
 

                   Morvai István                                                     dr.Balázs László 
                    polgármester                                                             jegyző 
 
 
 


