J E GY Z Ő K Ö N Y V
Készült:2004.április 16-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor
László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Meggyes Attiláné képviselők (
8 fő )
Igazoltan távolmaradt: Magyar Vilmosné és Pádár István képviselők ( 2 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző
Morvai István polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 megválasztott tag közül 8 fő
megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat
fogadja el.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértenek és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozzák:
6/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontra tett javaslatot
elfogadja és a mai napon megtartott ülésen az alábbi napirendi pontok kerülnek
megtárgyalásra:
1./ A 2004.június 13-án tartandó EU parlamenti választás előkészítése.
Előadó: dr.Balázs László jegyző
2./ Egyebek
1.napirendi pont tárgyalása:
dr.Balázs László jegyző:
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a 002.számú szavazókör szavazatszámláló
bizottságában lévő Kovács István póttag – mivel lakóhelyét Csány községben megszüntette nem tudja ellátni a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatokat.
Ugyancsak hasonló probléma merült fel a 003.számú szavazókörben is, ahol Józsa Józsefné
családi okok miatt mondott le a szavazatszámláló bizottsági póttagságáról.
Javasolja a testület tagjainak, hogy a következők szerint módosítsa a
4/2002.(II.12.)sz.határozatát, vagyis Kovács István helyére Medve Éva Csány, Gyöngyösi
u.3/C.sz.alatti lakost, Józsa Józsefné helyére pedig Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u. 3/A.
sz.alatti lakost válassza meg.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
7/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány község önkormányzatának Képviselőtestülete a 002.sz.szavazókör szavazatszámláló
bizottság póttagjának Medve Éva Csány, Gyöngyösi u.3/C.sz.a.lakost, a 003.sz.szavazókörbe
pedig Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u. 3/A.sz.alatti lakost választja meg.
Egyúttal tudomásul veszi és megerősíti a szavazatszámláló bizottságok tagjainak névsorát.
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a változások bejelentésére Országos Egyéni
Választókerületi Iroda felé.
Határidő: 2004.április 16.
Felelős: Dr.Balázs László jegyző
2.napirendi pont tárgyalása: Egyebek
Morvai István polgármester:
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a csatornával kapcsolatos beruházás
lebonyolítására szükséges a testület hozzájárulása azért, hogy a polgármester a közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést aláírhassa a KésZ Horizontál Kft-vel.
Felhatalmazást kér továbbá a képviselőtestülettől a tárgyalásos közbeszerzési eljárás
haladéktalan megindításához és az önkormányzat nevében a társberuházási szerződés
aláírásához a Vámosgyörk és Térsége Víziközmű Társulattal.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
8/2004.(IV.16.)önkorm.képv.testületi határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést a KésZ Horizontál Kftvel aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Morvai István polgármester
9/2004.(IV.16.)önkorm.képv.testületi határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Kbt 32.§./1/-/2/ bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a kivitelezési munkálatok
megindítása érdekében a Kbt. 70.§./1/bekezdés b.pontja alapján – az ÖKOTÁM 2000
beruházási rendszer igénybevétele mellett – a tárgyalásos közbeszerzési eljárást
haladéktalanul indítsa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Morvai István polgármester

10/2004.(IV.16.)önkorm.képv.testületi határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
önkormányban nevében a társberuházási szerződést a Vámosgyörk és Térsége Víziközmű
Társulattal aláírja.
Melléklet: társberuházási szerződés
Határidő: azonnal
Felelős: Morvai István polgármester
11/2004.(IV.16.)önkorm.képv.testületi határozat:
Adács, Atkár,Csány, Vámosgyörk települések szennyvízcsatorna hálózatának, valamint az
érintett települések közös szennyvíztisztító-telepének építési beruházását Csány
Képviselőtestülete az ÖKOTÁM beruházási rendszer igénybevételével kívánja megvalósítani.
Csány község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖKOTÁM
Alapítvánnyal a támogatási keretszerződést aláírja.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a gesztori megállapodást a beruházásban
résztvevő társtelepülésekkel aláírja.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Szabó Antal Csány, Petőfi u.15.sz.a.lakos
közgyógyellátásra jogosító igazolványának meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmének
elutasítása végett
fellebbezést nyújtott be Csány község önkormányzatának
képviselőtestületéhez. Szó szerint ismerteti a fellebbezést és az 1085/2004.sz.elutasitó
határozatot, melyet 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 betöltötte, így
az egy főre jutó jövedelem a 40.600,-Ft-ot nem haladhatja meg. Már ez a feltétel sem teljesül
itt, mivel az egy főre eső jövedelem 46.659,Ft. Nem teljesül a közgyógyellátásra való
jogosultság azon feltétele sem, hogy a közgyógyellátásra kiadható gyógyszerköltség a család
egy főre jutó jövedelmének 25 %-t meghaladja. Esetünkben ez 11.665,-Ft lenne. A kérelmező
esetében viszont 8.939,-Ft az igazolt közgyógyellátásra kiadható gyógyszerköltség. Ezért járt
el a bizottság jogszerűen, amikor a kérelmet elutasította.

Morvai István polgármester:
Megköszöni a hozzászólást és megkéri a testület tagjait, hogy foglaljanak állást Szabó Antal
közgyógyellátásra való jogosultságának ügyében.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
12/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.február 10-én kelt 1085/2004.sz.
határozatot – Szabó Antal (sz.:Hajdúnánás, 1932.06.06., an: Kónya Zsuzsanna) Csány, Petőfi
u.15.sz.a.lakos közgyógyellátásra jogosító igazolványának bevonását helybenhagyja.
A 2004.február 27-én érkezett 1085-2/2004.sz.alatt iktatott
u.15.sz.alatti lakos részéről benyújtott fellebbezést elutasítja.

Szabó Antal Csány, Petőfi

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az Egri Városi Bírósághoz
(Eger, Kazinczy u.1.)címzett, de a Csány Község Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott –
illetékmentes- keresettel lehet élni.
I n d o k o l á s:
Szabó Antal Csány, Petőfi u.15.sz.alatti lakos által benyújtott fellebbezést a képviselőtestület
a korábban keletkezett iratokkal együtt 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 Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2003.(XI.27.)rendelet 28.§. /1/., /2/bek. b/pontjának.
Szabó Antal közgyógyellátásra való jogosító igazolvány meghosszabbítása tárgyában nyújtott
be kérelmet. Kérelméhez csatolta saját , valamint a vele közös háztartásban élő felesége
jövedelemigazolását. Csatolta továbbá a háziorvos igazolását a havi gyógyszerköltségéről. A
benyújtott iratokból kitűnik, hogy a család egy főre jutó havi nettó jövedelme 46.659,-Ft. A
kérelmező havi közgyógyellátásra felírható gyógyszerköltségsége 8.939,-Ft.
A települési önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottsága annak a személynek
állapíthatja meg méltányosságból a közgyógyellátásra való jogosultságot, aki szociálisan
rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetettsége nélkül
nem képes elviselni. Az ellátásra való jogosultság akkor áll fenn, ha az egy főre számított havi
nettó jövedelem nem haladja meg idős házaspár esetén a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 175 %-át (40.600,-Ft-ot) és háziorvosa, valamint gyógyszerésze által igazolt
közgyógyellátási igazolványra is felírható rendszeresen használt gyógyszerinek költsége
meghaladja a család egy főre ki nettó jövedelmének 25 %-át, az összeg a kérelmező esetén
11.663,-Ft.
Ezek alapján meg kellett állapítani, hogy a kérelmező
a jogosultsági feltételek
vonatkozásában az egyik feltételnek sem felel meg, vagyis az egy főre eső jövedelem
meghaladja a helyi rendeletben szereplő összeget a figyelembe vehető közgyógyellátási
igazolványra felírható gyógyszerköltség pedig alacsonyabb a helyi rendeletben előírtaknál,
így a kérelmet el kellett utasítani.
Határozatomat az 1993.évi II.tv.50.§ (2)bek., valamint Csány Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 11/2003.(XI.27.)rendeletének 28.§. (1)bek., (2)bek. b/ pontja alapján
hoztam meg.

Határozatomról értesül:
1./ Szabó Antal Csány, Petőfi u. 15.
2./ Irattár
Morvai István polgármester:
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy 2004.márciusában a Csányi Általános Iskola
2.osztályába járó gyermekek szülei azzal a kéréssel fordultak az igazgatónőhöz és rajta
keresztül a Csányi Önkormányzathoz, hogy a napközi otthonos ellátást a 2004/2005-ös
tanévben az akkor 3.osztályos gyermekek részére is biztosítsák.
Ismerteti a megkeresést és az igazgatónő levelét. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy minden
szülőt írásban megkeresett, hogy gyermekeik számára ténylegesen igénylik-e a napközi
otthont. A megkeresésekre még nem érkezett válasz. A beérkezett válaszok alapján kerül a
testület elé a kérelem elbírálás végett.
Bejelenti továbbá, hogy a csányi templom felújítására írandó pályázathoz a kért adatlapokat
az önkormányzat továbbította a pályázatírónak.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a
Miniszterelnöki Hivatalhoz az Európa Unióhoz való csatlakozás megünneplésére.
A pályázaton elnyert 110 e/Ft, valamint az önkormányzat által hozzátett 20 e/Ft elegendő arra,
hogy a csányi általános iskolások és óvodások számára a pedagógusok és a képviselőtestület
tagjainak aktív közreműködésével sportnapot tartsanak. Az eseménynél számít a képviselők
aktvitására is.
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a Közigazgatási Hivatal mulasztásos
törvénysértést állapított meg az önkormányzatnál azzal, hogy a 2003.évben az önkormányzat
nem tartott közmeghallgatást. (Igaz, hogy két falugyűlésre is sor került 2003-ban.) Ebben az
évben az önkormányzat a falugyűlés előtt tartani fog közmeghallgatást.
Morvai István polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy ROP pályázat alapján lehetőség van
önkormányzati külterületi összekötő utak aszfaltozására. Ismerteti a pályázat kiírásának
feltételeit. Elmondja, hogy a településen évek óta igény lenne a szomszéd település (Jászágó)
felé egy összekötő út megépítése. Az út megépítését Jászágó község önkormányzata is
támogatja, így az út mint régiókat összekötő út is szerepelne. Ez biztosítaná a települések
között a kapcsolattartást is. Ezzel a pályázattal lehetőség lenne ezen elképzelés
megvalósítására. A pályázat nem venne el forrásokat a helyi belterületi utaktól, hiszen ezek
pályázaton történő felújítására, aszfaltozására ebben az évben nincs lehetőség.
További igényként jelentkezne a „traubis út” felújítása. Igaz, hogy ez az út aszfalt, de állaga
olyan mértékben romlik, hogy pár éven belül nagyon nehezen lesz járható. Szintén külterületi
útról lévén szó, itt is lehetőség van a pályázatra.
Javasolja a testületnek, hogy támogassák ezen elképzeléseket úgy, hogy a két külterületi út
közül a rangsorban elöl a Jászágóra vezető út szerepeljen.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:

13/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test. határozat:
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a polgármester által előterjesztett
útfelújítási program megvalósításával kapcsolatos pályázati elképzelést. Ennek megfelelően
ún. ROP pályázat elkészítésére és beadására hívja fel a figyelmet, miszerint az a négy
számjegyű köz- és összekötő utakra, illetve ezzel egyenértékű funkciót betöltő utakra
vonatkozik.
A képviselőtestület a Monostori út felújítását határozza meg úgy, hogy azt Jászágó
településsel összekötve kell megépíteni. A kivitelezési költség önrésze és a pályázati díj része
és minden egyéb költség a két település között arányosan megosztva számolandó el.
A két település közötti együttműködési, illetve társulási szerződés megkötését mint gesztor
település polgármestere kezdeményezze, majd a pályázat előkészítésében szükséges
feladatokat közösen végezzék el.
Határidő: értelem szerint, 2004.december 31.
Felelős: Morvai István polgármester
14/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ún.volt traubis
üzemhez (PANNON AQUA) vezetett és kiépített, szilárd burkolattal ellátott önkormányzati
külterületi út felújítását pályázat útján elvégzi.
Amennyiben a pályázati költség (önrész és egyéb járulékos kiadások) előnyös lehetőséget
mutat, úgy annak felújításához a pályázatot pályázatíróval készítessék el, figyelemmel arra a
sorrendiségre ahol a Monostori út elsőbbséget élvez és továbbá figyelemmel a PANNON
AQUA támogatói készségére, amely az önrészre vonatkozik.
(az önrészt az Önkormányzat a PANNON AQUA –val közösen tudja vállalni.)
Határidő: értelem szerint, 2004.december 31.
Felelős: Morvai István polgármester,
Dr.Balázs László jegyző
Morvai István polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestületet a Heves Megyei Önkormányzat többször módosított
3/1992.(III.27.)rendeletéről, amely a „Heves Megyéért” kitüntető díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szól. Elmondja, hogy a díj adományozását, odaítélését milyen
elvek alapján végzik. A kitüntető díj átadásának mi a rendje és milyen korból lehet javaslatot
tenni a kitüntetettre. Javasolja felterjesztésre Cető Józsefné nyugdíjas pedagógust. A
településen több személlyel egyeztetve úgy ítélték meg, hogy a település életében lefolytatott
több mint 50 éves munkája alapján méltó lenne erre a kitüntetésre.
Az előterjesztést megtárgyalták, megvitatták és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
15/2004.(IV.16.)önkorm.képv.test.határozat:

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a HMÖ többször módosított
3/1992.(III.27.)rendelete értelmében javasolja, hogy „Heves Megyéért” kitüntető díj
odaítélésére Cető Józsefné nyugdíjas pedagógus kerüljön felterjesztésre.
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kitüntetésre szóló javaslat
felterjesztésével kapcsolatos adminisztratív feladatok végezze el.
Határidő: 2004.április 30.
Felelős: Morvai István polgármester
Morvai István polgármester
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy szükségessé vált a településen az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapítása. Szükséges továbbá rendeletet alkotni az állattartásról
is.
A testület tagjai a rendelet tervezeteket a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezen
rendelet tervezetekkel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező 13/2004.(IV.16.)rendeletet
alkotja – az Egészségügyi Alapellátások körzeteinek megállapításáról - .
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét
képező 14/2004.(IV.16.)rendeletet alkotja – az Állattartásról -.
Morvai István polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 10.50 órakor
befejezettnek nyilvánítja.

Kmft.
Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

