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JEGYZC iKÖNYV

Késziilt: 2000.április 25.én 9.00 órai kezdettel megtartott kepviselőtestületi ülésről.

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit,
Pádár István, Sőregi Ferencné, Tassy Máricl, Maglar Gytrgl,
Mtik ktván képviselők (8 fő )

Igazoltan tdvolmdrűdt: Paddr Sándor és Fentor László képviselők (2 fő)

Tanács koztis i joggal megjeIent: Dr' Balázs Lászlti j e glző'
Bohács János Pü.Biz.külső tag'
Megg/eS AtíiIa Pü' BiZ.küISő taq

Morvai Istvón po lgár mester :

KÖszr)nti a képvíselőtestalet ragiait, valamint a tanácskozási joggal megjelentekeÍ.
.\te gtillapítja, hogl a testületi ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

Jatasolja a képviselőtestulet tagainak, hog,, a mai ülésen a munkateryben szereplő és u
nteghívón Jbltüntetett napirendi pontokal túrpyalják meg, melyek a kTvetkezők:

] ' Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó.' Morvai István polgármester

2. '1z I 999.évi zórszámadás megtdrglalása, jóvcihaglása,
Előctdó.' Morvai Istvan polgármester és

Dr. Balázs László j e g,,ző

3. Indítvúnyok, bejelentések

l 'napirendi pont tárgyalósa:

'1 lejtirt határidejű testüle|i határozatok végrehajIásáróI szóló jelentéshez sem kérdés, sem
ho::/lszóltjs nem hangzoÍt el, azt a teStüleI tagiai tudomásul veszik.
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2' n ap irendi p o ní td rgyal ds a :

Monai Istvdn polgdrmester:

Elmondja, hogl a képviselőlesíület tQljai me?kctpták a tt:jékoztatót az ]999.]V'n'évbenengedélyezett központ i pótelőirányzatokról, ánet| pinzeszkr)zakről.

Mivel kérdés , hozzaszólás ezzel kapcsolatban nem hangzott el, kéri a testületet, h()gyrendeletben módosítsa ,, ,,"*1,::i.,!:,t ]999'évi kaltségvetését megáltapító 1/]99g.(II.9.),vakrmint az ezt módosító 6/1999.(IX,07'), 8/199g.(X,26,), is a 9/1999.(n.30.) sz' rendeletét'

A képviselőtestalet 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélküt az alábbi rendeletet alkotia'.

C9ANY KOZSÉGI )NKDRMÁNYZA\

3/2 000. (rv. 2 5.) s Z. R END E LE TE

az onkormónyzaí I999.évi 
!ótlseeyetését megdtlapító 1/1999'(II.09,),valamint az eztnó.dgsí1tí- 

.6/1999.(IX'07.), 8/1ggg,(X.26') és a 9/I999.(Xl.3'.)szimú ,"ia"i,,l,,t,módosítdsáról,

Az Önkormányzat képviselőtes'tülete (] központi pótelőirányzatok, az áNett pénzeszkÓzÓk
előirányzat _ módosításának tudomásul vételbveI az államháztartásról szóló ]992'évi
{yll]!! !3 $. és 71.p.-a, valamint az allamháztartás műköt\ési rencljéről szó!ó21!(92B. (il! 

10 )Kormányrenclelet 53'$-a alapján az 1/]99g'(II'09.)', valamint az eztmó.(sí|ó 6/1999.(LY'07.), 8/1999.(X.26.) i; , 9/t999.(XI.3,.)szánú rendeleténekmódosítósára az alábbi reruleletet alkotia.'

(1) A Képviselőtestület qz } 999.évi kdltségvetés IV' negyedévben engedélyezett

- kazponti pótelőirányzata' ő]5 e/Ft- átvett pénzeszkÓzr)k
tudomisul veszi' ennek megÍblelően az cinkormányz,, o,,,,jJ!fn:!{lÍii"Íflí,, o,,u,,,
oldalon; 2.33I e/Ft
Ósszegű módosítást állapít neg.

(2) Az (I)bekezdésben megállapított módosításokrlt az ]-6 számú mellékletek tartalmazzók.

(3) Az 1999. IV. negledévi köttségvetéSi kiadáson belül a Személyi juttatáSok összege.,
] 55 e/Ft-al nódosul, a 2', 1., 5. szómú melléklet szerint.
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(1) A munkaadókat terhelő járulékok Ósszege 293 e/Ft-al módosul a 2', 1'számú mellékletszermt.

(5) A dologi kiadások Összege 7 1 1 e/Fl-al mó(tosul a 2 ', 1.számú melléklet szerinr.

(6) Társ-adalom és szociítlpolitikai jutt,tósok Ósszege 1.210 e/Ft-al módosul a 2'' 1. Szamumelléklet szerint.

(7) Műkt)dési célú pénzeszktz átadás 3 e/Ft-al csakken a 2,, 1'szamú melléklet szerint'

(8) Felhalmozási célra atadott pénzeszkÖz előirányzala 465 e/Ft-at cstkken a 2', 1' szamúmelléklet szerint.

(9) A felújítási kiadások osszege 100 e/Ft-al módosul a 2., 1., 6.szítmú melléklet szerint'

2.S.

A jelen rendelet I.s-a atapjtin az ]999.évi költségvetést negáltapító g/19gg'(Xl'30')'
8/].9.99'(X,26'), 6/l999.(IX.07')sz. rendelettel módosítoi ]/]goo.1ti'o9'|izamú rendeit }.!-átmódosítju úgy, hogl az '.

I /} 999.(II.09.)számú rendelet.'
] 'számú melléklete helyébe a jelentegi t 'számú
2'számú melléklete helyébe a jelenlegi 2'számú,
3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.szúmú,
5.számú tnelléklete helyébe a jelenlegi 1.számú,
ő.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5'szómú,
7.számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.szómú

6/ I 9 9 9. (IX' 07' ) számú r e nde le t..

].számú melléklete helyébe a jelenlegi ] 'sztimú,
2.számú melléklete helyébe a jetenlegi 2,számú,
3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.szúmú,
1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú,
5'számú melléklete helyébe a.jelenlegi 5.számú

8/1999' (X' 26.)számú rendelet.

] 'számú melléklete helyébe a jelenlegi ]..számú,
2.szdmú melléklete helyébe a jelentegi 2'számú,
3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.szúmú,
4.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.szamú,
5'szómú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú,
6.szdmú melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú
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9 I999. (XI' 30.1számú rendeIet

] 'számú melléklete helyébe ajelenlegi 2'számú,
2.számú meIléklete helyébe a jelenlegi 4.szrimú,
3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú
melléklet lép.

.r..$.

(I) Ez a rendelet ]999.december 31-én lép hatályba'
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csúny'2000.ópriIis 2 5.

.  . ,  I  .  i.  / , , . '  
\ , r . - '

Dr.Balóa Lúszló
jeglző

Morvai Istvdn polgórmester:

Elmondja, hogl az 1999.évi zárszitmadásról készített beszámolót, valaminÍ az ehhez elkészuett
rendelet tervezeteí a meghívoltdk teljes terjedelemben a meghívóval egtütt megkapták,
Elmondja tovtjbbá azt, hogy az 1999.évi kTltségyetéS végrehojtasa az ide vonalkozó törvények
és rendeletek alapján tTrtént. A pénzügli Jbrrások elegendőnek bizonyultak a zayarlalan
működéséhez' az Tnkormányzat és intézményei ztkkenőmentes gazdálkodásúhoz. A bevételi és
kiadási oldal eglensúlya (Iz elmondottakat alátdmasztja. Az Tnkormúnyzat oz
alaptevékenysége mellett olyan feladatokat is váIlalt amely a kozség fejlődését, fejlesztését
volt hivatott biztosítani'
A beszámolót a Pénzügyi Bizottság me4rtirg/aka, alkalmasnak ítélte tlrra, hopy u
képv i s e l őt e s tül e t j óvúhagj a, e lfo gadj a.

HozztÍszóltÍsok:

Bohtics Jdnos Pü.BizküIső tag:

A Pénzügti BizoÍtsóg nevében javasolja a beszrjmoló elfugadását, mivel annak egles részeit a
testület a.féléves, háromnegyedéves beszámolóból mar korábban ís ismerIe.



)
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A jelenlegi beszrjmoló a múlt évi összesí!ést tartalmazza, amely számszakilag és tartalmivonat kozás b an is he lyt áI tó.

Hubainé Szabó Margit Pü'BiLeInök:

Az 1999.évi kóltségvetési beszámolór és annak mettékle|eir negklető színvonalúnak ralalla,amelyek bizonyítják, hopgl az inkormányzaí és intézményei o, it,últ évben tr;rvénye:sen' esere dmé nye s e n gaz dd l kodta k'
A Pénzügli BizotÍs/tg nevében kéri a képviselőtestületet, hogl a beszámotóban .fogtaltakatmódosítás és kiegészítés nétkul fogactja el'

Morvai Istvón p o l gár meste r :

MegkÖszTni a hozzászólást éS kütan köSzönetét fejezi ki a Pénzügvi Bizottságnak amunkáiáért'
Javasolja a képviselő tesnletnek, hopy az 1999.évi kTltségvetésről szóló beszámolót' valamint
az ahhoz késztilt rendelet tervezetet.fogatlja el.

A képviselőtesttilet 8 igen szoyazatlal' ellenszavazat nélküt az atábbi rentleletet alkoÍia'

CSÁNY KöZS É G oN K yRMÁNvZA T K É PW s E Lőrr s r Ü tr rÉx r r

4/2 0 00. ( I V. 2 5.) sZÁ M Ú n c rv n t t t rt

az 1 999.évi zdrszámatlásrót és pénzmaradvtÍny jóvóhagydsdróI.

1.S.

(I) Csány Község onkormtinyzaí Képviselőtestülete az ]999.évi koltségvetés NégrehajtáSárót
szóló besztimolót az ] ', 2.szúmú mellékletben Jöglattaknak megÍbtelien.

] 10.668 e/Ft bevétellel,
134.272 e/Ft kiadással

jóváhag,ja.

(2) Az önkormcinyzat bevételeit íorrásonként, a kíac]ásokat - ezen belüt a kiemelt kiadásokat
/éladatonkent részleIezve a 3.' 4.számú mellékletben fogtaltatrnak megteletőe" ia,ii,sy],.
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2.S.

(1) Az önkornányzat felújítási kiadásainak teljesítését 3'57] e/Ft fő összegben, yalamint
annak célonkénti részletezését a 6'szrjmú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Áz önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését ]0'653 e/Ft íő Összegben, valaminl
annak célonkénti részletezését a 7.sztjmú melléklelben foglaltak szerint elfogadja'

J.$..

Az tnkormónyzat ]999.december 3l-i állapot szerin|i vagyonát a 9', ]0.szdnú mellékletben
részletezel| mérlegadatok alapjún 87' l33 e/Ft tsszegben állapítja neg.

4.5.

(1) Az önkormanyzat l999.évi kalségvetési pénzmaradvónyát 7'110 e/Ft összegben -

amelyből a személyi juttatás maradvány összege 1.743 e/Ft _ 8/a, 8/b mel]ékletek szerint
haglja jóvú.

(2) Á szabadrendelkezésű pénzmaradvóny Összegét 4'508 e/Ft Tsszegben állapítia meg,
melynek felhasználását a 8/a számú mellékletnek megfelelően fogadj a el.

(3) A szenélyi juttatáSok szabadrendelkezésű maradványál 1' ] 33 e/Ft-ot a képviselőtestület
e lv onj a műktdt e t é si kiadás o kra'

5.S.

(l) A kepviselőtestület uíasílja az tnkormányzat jegzőjél, hogt a pénzmaradvónyt érintő

Jizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ilIetve kísérje figlelemmel.

(2) A kepviselőtestület utasítja oZ önkormtinyzat jeg,lzőjét, hogy a pénzmaradviinynak a
2000.évi előirónyzaton történő átrendezéséről a 1'f.szerint gondoskodjon'

ó.s.
Á képviselőtestület utasítja cz önkormányzat jeg,,zőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a
pénzmaradvany jóvóhaglott tsszegéről, a /izetési ktreleze|Ísé8ről az intézményekel a rendelet
e fo gadds át kov e tő e n hal adé ktalanul ír ds b an é r t e s íl's e'

L, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ij,,ií*o,
' '  - i '  r

Dr.BaIáu LtÍszIó
jeglző

Csúny, 2 000.dpril is 2 5.

polgórmester
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3. n ap ire ndi po nÍ Íórgyalás a : I ndínúnyo k' b e j e l e nt é s e k

Momai Istvdn polgdrmester:

Tójékoztatja a képviselőtesrulet tagiait, hogy az I993.évi III.n' végrehajtása szükségessé teszi
az 5/ l997 ' (IV.30.)sz.tnkormányzati rendelet Jblülvizsgólatát' MiveI az önkormdnyzali rendelet
már ttbbszc)r lett módosína, így a ktlnnyebb kezelhetőség és tittekinthetőség végett
szükségesnek tartja annak hatályon kívül helyezését és helyer|e egy eglséges szerkezetbe

J.oglalt rendelet alkotástit a szociális igazgatlisról és szociális elIittásról.
Az ezzel kapcsolatos rendeleÍ1ervezetet a képviselőteslület Íag]ai a meghívóval eglütt
megkapták. (A rendelet-teryezet kidolgozrisánál egleztetés ÍörténÍ aZ Egészségüg,,i-, és
Szociális BizotÍsúggal')

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolalosan véleményüket,
é szr evé te lü ke t t e g,,é k me g.
Mivel a képviselőtestület tagjai a rendelet-tervezettel kapcsolatosan sem véleményt, sem pedig
észrevételt nem tett, ig/ 8 igen szavazaÍtal, ellenszavazat nélkal az alábbi rendeletet alkotja'.

C SÁNy KzZS ÉG Ö N xo n uÁ u yzlTl KÉP V ISE LŐT ESTÜ LET ÉN EK

5/2 OO O. (IV. 2 5.) SZ. RENDE LETE

Cstiny Ktzség Onkormányzatának Ké pvise Iőte sttilet e
igazgatásról és szociúlis ell(ltúsokról szóIó ]993.évi III'tv'
alkotja:

a többSzÓr módo.sított szocitilis
vé gre haj tására az alábbi rende lete Í

I.fejezet

ÁkaItÍnos rendelkezések

/.$.

/]/ E rendelet célja, hog meghatározza a szociális ellátósok helyi feltételrendszerét '

/2/ A rendelet hatúlya kiterjed Csány kozség közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkezrj természele:j személyre, kiyél,e a hajléktalan személynek szállás, a rászorulónak
aÍmeneti segély' étkezés, illetve szállits biz|osí|úsa esetére, ha ennek hiánya rítszoruló életét'
testi épségét veszélyezteti, Ebben uz esetben a hatúskörrel rendelkező szervtől az értesítéSsel
egyidejíileg a kifizetett segély megtérítéSét kell kérni.
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/3/ E rendeletben me4hatóroz()tÍ hatáskTraket
- az önkormányzat képviselőlestülete,
- a polgrlrmester gyukorolia.

/1/ (a) A szocidlis ellátti.sra való jogosultság elbírátásához a kérelmező kÓÍeles családjavagloni, jövedeImi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni'

-- 
(b) A szociális támogattis iránti kérelmeket és a jöveclelemnyilatkozatot a PolgármesÍertHivatalhoz kell benyújtani, me'lynek tartalma a tcimogatás Jizjtájához igazodóan a módositotÍ32/l993.(I.17.)Ktlrm.sz.renclelet ] -5. sz'mellékleteibei meghatározottak Szefinti.

(c) A jövedelemnyilatkozathoz csatolt igazolástlk 30 napná! régebbiek nem lehetnek.

(d) A jr)vedelem számításánál irányadó időszak a havonta rent]szeresen mérhetőjövedelmeknél a kérelmezés előtli hat hóiap egyéb jöveclelmeknél epgl év.

Il.fejezet

S zo c itÍlis rás zo r uI ts tigtó I fiiggő p é nzbe ni e ll dttÍso k

/..9.

/l/ Az Tnkormanyzat szocitilis 
'r'ász.orulíság ese!én a jogosult szómára időskorúak jitradékat,

m,unkanélküliek jivedetempótló ttimogatiiitt, ,,,d,,"i, szocialis segélyt, takasfenntartáSitlyis1tist' íemetéSi segétyt állapít ieg az Sztv.-ben és ezen rentleletben meghatározott
feltételek szerint'

Időskorúak jdradéka

-r.s.

/}/ Az önkormányzat képviselőt-estulete id(iskorúak járadékában részesíti azt a személyt, aki- 62.éIetévét betöltötte, illene a reá adó nyugttíi korhatórt bet()ltötte, éS- havi jövedelme, valamint a vele eg,,ült likó házastársa, élettársi;a javet2elem alapjánszómított egl ftíre jutó jTvet]elem nem haladja me, az öregségi nyug,íj mindenkorilegkisebb i)sszegét.
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M u n k an é l k ii Iie k j öv ede Iempótlti támo gatds a

4.5.

/]/ Annak a munknnélkülinek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága
2000'május 1-ját megelőzően keletkezik és az ellrjtrjs megállapítására irúnyuló kérelmét
2000'április j)-ig benyújtotta, az ellrjtást a 2000.április 30-án hatályban lévő jogszabályok
alapján kelI megállapítani és folyósítani.

/2/ Annak a munkanélkÍjlinek' akinek 2000.május 1-jét megelőzően jövedelempótló
támogatásra való jogosultsrigát megállapították, az ellótást a 2000'április 30-án hatályban
lévő szabólyok alap.j án tovabb kell.folyósítani.

/3/ Annak a munkrlnélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatós folyósítása 2000.május )-
.jén vag,l ezt kÓyeÍően szünetel, a szúnetelésre okot adó kc;ralmény megszüntetését kivetően,
az ellittást a 2000.április 3)-t|in hatályban lévő szabrLlyok alapján tovább kell folyósitani.

/1/ Annak a munkrlnélküIine k, akinek 2()00'mójus l-jét megelőzően jtvedelempótló
trímogatásra való jogosultságát megdllapítotttik, azt ellátást a 2000aprilis 30-án hatályban
lévő szabályok aIapján évente felül kell vizsgálni.

/5/ Az érvényes jogszabályok alapjtln 2000'május 1-jét kóvetően jövedelempótló támogatáS
nem áIlapítható meg'

Rends ze res szoc ililis segé ly

5.$

il/ Csány Község onkormányzatának Polgármestere rendszeres szociólis segélyt állapít meg
az ]993'évi III.tv. (Sztv') 37/A-37/G' :l-aiÍ és e rendeletben meghatitrozott '/eltételek előírúsait
.figlelembe véve az alábbiak szerint'

/2/ Az aktív korú nem foglalkoztalolt személy a rendszeres szociítlis segély megallapíttisának,
folyósításánclk feltétele, hogl az Önkorntányzattal' illetve a szocialis hatáskört gtakorlóval
e güttműk(jdni ktte le s.

i3/ A /2/bekezdésben előírt eglüttműködési kötelezeítség azt jelenti' hogl az aktív korú nem
'foglalkoztatott szemé ly

. a) a szociitlis hatásktr glakorlójánál nyilv(tntartósba veteti magát és
- b) a segélyre való j ogosultstig Jbltételeinek íelülvizsgólatában egüttműködik, továbbá
. c) a szociáIis hataskart glakorló által, illelőleg a Heves Meglei Munkaüg)i KÖzpont

Hatvani Kirendeltsége áhal 'fel!{inlolt és szcjmára negfelelő munkalehetősége t
elfogadja.
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/4/ A szociális hatáskart g,,akorló a retu]szeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult,
aktív korú nem foglatkoztatott személyek számrjra tegaláib 30 nunkanaf iáiti,to,,l
fo gl alkoztat ás me gszerv ez é s ére kt l e l e s.

/ 5 / A /4/bekezdésbe n előír t.foglat kozri's i kö tele zett sé g.formói.'

a) közhasznú munka:

a lakosságot vag,, a települést érintő ko1feladat ellátása,
önkormányzat (iltal önként vúllalt a laktlsságot, iltetőIeg a települést érintő feladatellátítsa,
köz hasznú tevé ke nys é g fo ly t a t ás a

közmunka:
-. az orsztigglűlés vag,, a .kormány által meghatározott cél elérésére irányuló
közmunkapro gra m b an me gv a ! ó s u t ó.fo gl at kozt attií

teIepiilést érintő köbfeIatlat eItdttisa céIjtíbóI szervezett egyéb munka

olyan kazíeladar, valamint olyctn közhasznú tevékenység, amelyek ellátására az
onkormá'nyzaíot jogSZabály kö|etezi, yalamint e kÓr-be iartoznak az Önkormányzal áh0l
önkormrinyzuti rendel e tben önkén r viit tatt.fe latlaÍok'.

ca. _ személyi szolgáltatások tcrületén''

házi ápolás, idősgondozás, /ebéd hort\ás / g,óg,,szer kiváltas, szakember felü-g)elete melIett házi ílpolás segítéSe /megvátÍo;o|r munkaképességűek, fogyaté-ko s o k gondoz ás a, c s al áds e gí t é s,

cb, - a környe'zet gondozásct'' falugondozás, teIepülésfejlesztés, kÖzterületen védelme,
gondozitsa,

cc. ' kazmtívelődési feladutok segítése,

cd' _ környezetvédelen '. kih.nyezeti ktirok helyreátlítása ár-és belvízvérlelem,
sze l e kt i v h u l l ad,| kgyú i t,.''

b)

c)

/6/ Á sztlciális hatáskar glakorlója cr renc]szeres szocidlis segély negátlapítása előtt az aktív
korú nem foglalkoztatott személy .foglatkoztatásírnak tihe:tastg7t megvbsgálja. Ha a
kérelmező foglalkoztatását 30 napcln belut biztosítja, akkor a í'éretem" ben:yújtása-.és a
foglalkoztatás megkezdése kcjzÖtli ic|őtortamra a renclszeres szociális segéiy 

. 
összegének

időarr|inyos része j ár'
Ha a szociális hatásktrt glakorló a segélyre irúnyuló kérelem benyújtásától számított 3()
n.apon belül a kérelmező .foglalkoztattisltt nent tudja bizíosítani, úg,l _a jogosultsáli fettétetek
fénnállrisa esetén _ a kérelem benytij |cistlnak it|őpontjtitól ,e,ds,",es ,,o|iali, se[éíyt ál1laprt
mep részére.
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/7/ A szocirilis hatáskör címzettje pyakorolja az /5/ bekezdésben foglalkoztatottak munlráltatói
.jogrit

/8/ A rendszeres szociális segély kéreltnez(íje a szociális hatáskart glakorlója áttal az /5/
bekezdésben felajánlott meg/blelő munkavégzését a felajánlristól számíto d napon belul
köteles megkezdeni. Ennek akadtilyoztatásllt a kérelmezően kett megfelelően igaiotni' 1ptd.
orvosi., hatósági igazolás, mós eg1léb módon )

/9/ Ánnak az aktív korú nem Jbglalkoztatott személynek' akinek a reruIszeres szociali's segélyre
való jogtlsultságát 2000'móius t-'le et(itt (ittapí|oÍt(ik meg, aZ e tTryénnyel megátlapítiit Szt'
37/D.s.O bekezdése Szerinti egyt,tlmliködé,|i kÓ|elezelÍSége a renclszeres szociálii segélyre
való jogosultsítg felülvizsgálatcinak itlőpontjti tól átt .fenn'

/]0/ Á /9/bekezdés yonatkoz(isában az önkorntcinyzatnak a felt'ilvizsgtilator e
rendelet hatályba lépését kovetően 5 hónapon beltil et kell végezni.

L a k d sfe n n ta rtós i t ámo g at ds

ó.s.

/I/ Lakasfenntartási támogatás csak a lakds cétitit szolgáIó főépatet lakótevékenységévet
ös szefiiggé s ben adható'

/2/ Nen adható támogatiis nelléképítményekre, az abban folytatotÍ vállalkoz/tsi és ipari
tevókenységre' hobbi célokra \rb' Ai,rl adható ramogarás gazdasagi éptiietck
kÓzműe llrjtásdhoz sem.

/3/ A /2/bekezdés szerinti költségeket /fenntartós, kazmiÍdíj Stb'/ teljeS egészében fig,,elmen
kívül kell hagni a lakásJbnntartási koltségek számíÍásánál.

7.5.

/l/ Nem kaphat támogatást az a kérelnez(i' akinek lakása legfetjebb 2 fciig a 70 m2.t, további
személyes esetében személyenkén| u ;llttsz 20 n2-t meghaladja.
Kivéleles esetben ettől az Egészségtipy,,i é's Szoci|ili's Bizottsdg eltérhet'

/2/ A laktls alap|erületébe nenl .tztiníthaIt.l be az eglbeépített garcizs, tarolóhelytseg,
mosókonyha, pince stb'
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8.$.

(1) Az Egészségügyi és Szociáli.s I}izot|stig a lakasÍenntartáshoz figyelemmel a téIi
megnÓvekedett közműköltségekre tegfetjebb 6 hónapra állapít meg Jűtési költség
titmogalast.

(2) Megállapítható lakásfenntartá:.i lámogatás '/űtési idényen kívűl is, erre az időszakra
azonban fűtési ktltségek nem vehetők Jigyelembe'

(3) Nen állapítható meg ttimogctliis lctkás kurbantartási vaglfetújítási katségetcre.

(1) Az /1/bekezdéS szerinti esetekben a |únogatás iránti kérelem benyújtásának határideje
tárgtév szeptember 30.

Ez időpont utdn benyújtott kércImak e'sctétl csak időarányos lrimrlgatdsra van lehetőség'

Á /2/bekezdés szerinti e.;eIekben hutáridő korlátozás nélkül terjesztheÍő ető
l akásfe nntar Í ús i t ámo gat á s i r á nt i ké r e l e m'

e.$.

(l) A tómogatás mértéke a 6'!.(})bekezdése Szerinl esetben''

a) ha az I főre jutó.iövedclent nent haludju meg az
ore8Ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ö,sszegének
80 %-át, eg,,edül élő esetébcn a ] 20 ,%tít 3'000'-Ftih(5

b) ha az ! .főre jutó.livedelenl nem huladla meg az treg-
ségi nyugdíj mindenkllri legkisebb tsszegének a
100 %-át, egledül éIő csetében a ]5L) %,-dt 2'a00,-FÍ/hó

(2) A tánogattis mértéke a l1'5\' (2)bekezdése szerinti
e s et e kb e n (ne m Jűt é s i i dő s z akr a).,

a) a 9. f. (1)bekezdése a)pontjtt sze r inti 'jÖt,edelemnél 1.500,-Ft/hó

b)a9'$.(l)bekezdéseb)pontjaszerintijdvetlelemnél 1.()00,-Ft/hó



-  J- l  -

Átmeneíi segéIy

10.s.

(I) A képviselőtestlilet Egészségtigy- és Szocitilis Bizottságo átmeneti segélyben részesíti
azokat a szociólisan rtis:zorulókut, ttkik eseti kérelmet iyújtanak be vtjratlan' illetveelőre lótható, de időszako'sun.je]entkezii tabbletkiadásilk Jeclezeíére, ha ezek akiaddsok nagymértékben t,eszéU,czretik a kiatakult tartós éteívitelt.

Q) Átm.eneti segély gtóglszertú.nlogcttúskértt, illetve az egészségbiztosítds óltal nem vapplcsak részben támogato/t egé'szségügyi szolgdltatc|s tÍ]akéniis megítélhető.

(3) Az átmeneti segélyfornlúi-. pénzbeli tánogatás,
lernlés:ze lbeni támogatós, vagl
d ki||d (g3'I!ltes alkalmazúsa

11.S.

Az egyszeri támogatús mt]rték,.'

ha az egy főre jutt5 jtvedelem nenl httladla meg az Óregségi nyugdíj
ryt1fnkori legkisebb Összegének a 80 %-át, eg,,ectul iiő ísetében a
] 00 %-ót, legjfeliebb

ha az egy főre jutó jövetlelem nem hctlatlja meg az Óregségi nyugdíj
yt1,,,,,,,,,,,,,,,f ykori legkisebb ö'sszegének ct ] 0() %-(it,igledal7tő"esetében
150 %-át, legfeljebb

t0.000,-Ft

8.000,-Ft

12.5.

Ámeneti segély évente húrtlntszor igétlyelttrő. kivételesen igen indokolt esetben et|ő! aZEgészségügyi-, és Szocidlis Bizottsúg eltérhet'

..J.$.

Elemi kár esetén eglszeri segély' liltapítható neg' omennyiben a kérelmező csalótjjltban az egy
főre jutó 'jövedelem nem haladjtt meg a nint|Lnkori t;iegségi nyugdíj legkiseb|b asszegének
hdromszorosóí.
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A trimogatrLs mértéke a keletkezett ktirérÍék és a biztosítók, ittetve karfelelősr)k által
meglérítetÍ illetye meg(illopílott kúr kljltnb()zetének 7() oÁ-a, rle tegfeljebb 50'000,Ft tehet.

Temetési segély

r4.s.
(}) A temetési segély nlértéke

a) ha az eg,,.főre jutó.iövedelent nen hulttdju meg a minclenkori
öregségi nyugdíj legkis,ebb tlsszcgének u 100 %-tit' egyedat élő

élő esetében a 150 %-át legfeljebb 12.000,-Ft

b) kivételes _ indokolÍ esetben a.lbnti Ósszegtől a polgtirmester
eltérhet' de leg/'eljebb ] 5.000,-Ft

Apoldsi tlíj

15.$.

(l) Az tipolási díj a tartósan gtlndozdsra szorttló személy otthoni ápol(jsat ellátó hozziilartozó
részére biztosított anyagi hozzájúrulús.

(2) Az ópolcisi dfiról az Ónkortnányzat Egé,szségt|igyi-, és Szoci/tlis Bizottsága dönt, melyet két
évente felülvizsgál.

t3,1 Ápotási tlíjra jogosult a Sztv. 4I'é'(11bek'-bcnfoglaltakon tút'.

- a ]8.életévét beÍTllÓt| Ídt./ós(l|1 beteg személy gonclozitsát, ápotáSát elliitó
hozzótart()zó'
amennyiben az ápolásra szorulów kÖzts' háztartdsban él, amennyiben a ttrvényben
e lőír t egléb Jb lté tele kne k ne g/b le L'
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uz óregségi nyugdíj

loglalt feltételek esíén

Szt. I I. S. ( 1 ) (be k. -ben
ósszegének ] ]0 %-a,
Jelen rendelet a
mindenkori legkisebb

/ilglalt ese tén

7. $. (3)bek.-ben
o.f szege

mindenkori legkisebb

az Öregségi nyugdij

KiizgjlógyelIdtós

16. S.

() ) A kcizség önkormtinyzut polgúrlne'sÍera kozgy-óg,,ettátásra, va!ó jogosult.siigot dltapít negaz arra szociitlisan rtiszonrlonak , akinei aTavi re,
ma4as, hog/ ,zt lét/ennltartásal]e,'zéb)ezÍeÍé.'e ,o,tia ,,T'ű,íÍ! ,gyóglszerkÖltsége 

olyan

(2) Szociálisan rászorulónak ke!l tekinteni az| o személyt, akinek hovi rendszeresglóglszerkaltsége az öregségi nyugt,íi nindenkori legkisebb összegének 25 %-átmeghaladja, Jbltéve, hog,, 
'cs,a\it,,1i 1,, 

l, 
191, i,ii i,*.d?t1! nem éri el az trepséyinyugdíj mindenkori tegkisebb Ósszegének a l )o "z|at, ,'s/,au] élő esetében a ] 70 %-át.

Q) Kivételes esetben - a gyógyszerkÓltség tsszege meghaladja a kérelmező jÖvedelmének a10 %-át - kr;zglópx,etláttisra vab 1ogiiuttsttg\t áik;;i;;;, ,"g'

I I I. Te r n és ze t b e n n.y tijto tt szoc itÍ lis e I l dttís o k

17.s.

1: Egésnégug,,i-, Szociális Bizott.,.ig az tilntctteti segély és aI a kásfe nn t a r t á s i t ám o ga t r) s, n ri l c gi e d i e s e t k é n t,t,;, t o pi,,í t u ni,,vagy mindkettő eglüttes alkalnlaztis árril

temetési segélyformóknál,
i l letve természe tbeni ett átóS
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I V. S ze né Iy e s go n d os ko tltist ny új tó elldtlÍso k

18.S.

A ktzségi t)nkormtinyzct| a Sztv. 62' és 63' ]á'-(íban biztosítol| étkezÍetés és htizi segítségnyúj ttis
e l lrít ás óra fe nnt ar tj a az idő s ko rúa k klu bj á t'

A szociálisan ráSzorult, aki Ónnlaga és vele
keresettel nem rendelkező,) részére nent kópes
étkezésre jogosult'

I7tizi segítségnyújtús eserében' ha
kialakíttisát.
A térítési díj kiszcimítástinak ulup jl a

1e.s.

közÓs háztartásban élő eltartottja (önálló
biztosítani a íőtt ételt, napi eglszeri meleg

20.s.

az rertclszeres' alkalmazni keLl a szerződés kapcsolat

'|i.itil lti's ti gondozónők óradíja,

21.5.

A községben 1lllandó, életvitelszeríien |urt(lzkodó hajléktalan nappali ellát(isára I8'$'-ban
me gj e I ö It inté zmé ny köt e l es el l tit ni

) )  R

(1) A kÓzségben az önklrnttínl,':ttt dltttl nt'tilttltt szenlélyes gondoskodcis ./brmtii '.

- idősek klubjóban ÍeLjes napi ellátas a rendszeresen járó beiratkozottak részére,
- csak napi eglszeri meleg étel biztosíttistt.

(2) A tv. 60.és 6I'$-ai alapltin a községi Tnkormtinyzat biztosítja az arra szociálisan rautall
glermekek részére a nappali ellcitást az óyodtíban és iskolaotthonos oktatáson be!ül.

(3) Az idősek klubjában az inÍéznlényi ellatásért '/izetendő személyi térítési díj a kidolgozott
kate gór iák al apj án ttl r t,1 n i k.
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2.r.$.

A személyes gondoskodds ktjréb(íl ki kell zárni, aki nem tartja be az intézmény múktrlési
szabólyait, nem hajtja végre a vezeÍ(i ut.)SíÍásüit'

V. Zdró rendelkezések

24.5.

(1) Ezen önkormányzati t.endelet 2000'nttijus |.jén lép hatiityba'

(2) E rendelet hatalybalépésével egyitte.iiileg hattilyót veszti a Csány Község onkormányzati
Képviselőtestületének 5/1997'(IV.3()')sz. rendelete, rovílbbii a t3/1998.(XII I7'1sz
rendelele.

Morvui Istvrilt
polgtÍrntester

'  ' , ' .  
. . \  ' , - '  '

Dr.Balda ltiszIó
jegyző

Momai Istvón poIgármester:

Bejelenti a kepviselőtest letnek' hogy ez évjblyamán is.foglalkozni kellett a telepüIés belvíz
helyzeíével. Sajnos a belvizeset]és olyan nagylnérlékű, hogl annak felaleti kezelése már kevés
ahhoz, hogl a kazség ilyen irányú gondjai megoldtisra kerüljÓnek.
'{hhoz, hogy a vízelvező órkok ct belvíz levezetését biztosítani tudják szükséges egl olyan
nag,,obb mérvű árok.rendezés, amely a település azon részén funkcionálna, amely az esőzés
régett leg-veszélyez|etettebb Íertilet yolt'
E Jéladat végrehajtásához azonbun a 2()()() éye,s k.jttségvetéSünkben betervezett összeg runcs
é's nincs is rá lehetőség, eg,' ún t1tt'.so7lortl|í|(isrű, hiszen az előző évihez viszonyíll,a kÓzel 7
ntillió forinttal kevesebb a.lelű jíta,ti é's e ;4.óh kiutlá';i lehetőséy'
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Egl előméreti köItsépyetés, illetve szaktlttti 'felntérés alapjón ktzel 6 nillió forin|ra lenne

,iíkag,, ahhoz' hogy u telepÍilésnek ctz| a ré'szót rendbe tehessék, amely napyobb esőzé'snél

veszélyt.jelent a kertekre, a pincókre és ftíleg tt t,tilyo4ból éptilt házakra'

Javas.olja, hog,, vis n,taitlr paL1ltizctttttt próbtititik e 'feladaÍ megoldását elvégezni'

Á képviselőtestulet az előte|jeszÍéssel egt,-etér|, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül rlz

al/tbb i határ oza to t hozz ct.'

l 0/2 0 0 0' (I V, 2 5.) s z. ö n k o r nt. k é pv.tes l. h atdrozat :

Csóny Kazsé g Ö nkor nttinyzat cinak Képviselőtestülete a 2000. évi költségve-

tésben neln rentlelkezik tllyan elkülÖnített tsszeggel, amely a település

belterületén keleÍkezett beh,íz elvezetésének, kezelésének gondját megnyug-

tatóan nlegoldaná.

A teleptités bchizcs hah,:e|érc való lekinte|tel' valaminl a belvíz kezelésé-

nek szt,kttszt,s negoltlti';tirtt tlz onkormanyzatnak legalúbb 5'600.000,- ?-t

ÖSSzegre lennc's:ttksége.

A Képl,iselőte sttilet.Íethíl.ju tt polgtirmester figxtelmét, hogy afent említett

Jb lac1at nte go t tlti s (thoz sz tik's é ges ÓS Sze8re vis maior palytizatot kéSzíless e-

nek el és ctzt terjcsszék./'el az íl!etékes szervekfelé.

Hat.iridő : 2 000j titt ius 1 5,
FeIeIős : Morvui Istl,ún polgármester,

D r. B a I tizls Ltiszl ó j e gyző

Morvai István po l grirme sÍe r :

]Íivel rcbb kérdés' hozztiszólús nen httng,zort el a képviselőtestületi ülést ]],30 órakor

b efej e ze tt ne k ny ílvání t j a.

K,,Í.

,l .,, .--'' 
Moria'i Istvcirr

.  ,  ( .

Dr.Balúu LtÍszló
jeg!zőpolgórnester


