
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007.március 27-én de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna 
Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, 
Magyar Vilmosné,  Medve Éva, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban  megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

      Előadó: Morvai István polgármester 

2./  Beszámoló a 2006. IV.negyedévi ei., módosításról (központosított előirányzatok,  
      illetve átvett pénzeszközök) 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
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 2.napirenddel kapcsolatos 
előterjesztés a meghívóval együtt  ki lett küldve. 
Elmondja továbbá, hogy a 2006.IV.negyedévi előirányzat módosítást a 
képviselőtestület pénzügyi bizottsága is megtárgyalta, javasolja  annak változtatás, 
módosítás nélküli elfogadását. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz. elnöke: 
 



Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzőleg megtárgyalta és azt 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 
Kéri a testület tagjait, hogy a tervezetet rendeletté mondja ki. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

 
CSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

3/2007. (III. 27.) SZÁMÚ RENDELETE 
 AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a központi pótelőirányzatokról, az átvett 
pénzeszközökről végrehajtandó előirányzat módosítás tudomásul vételével az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat 2006. 
évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 14.) és az ezt módosító 5/2006. (III. 28., 
14/2006. (VI. 27.), 15/2006. (IX. 12.), 18/2006. (XI. 28.), továbbá a 23/2006. (XII. 14.) 
számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi költségvetését  
      291.126 eFt bevétellel, 
      291.126 e Ft kiadással, 
 
      a KIADÁSI előirányzatokon belül: 
 

      I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOKAT                                                              218.477 eFt-ban, 

         1./ Személyi juttatásokat                                                   126.913 eFt-ban,  

         2./ Munkaadókat terhelő járulékokat                                  40.641 eFt-ban, 

         3./ Dologi kiadásokat                                                          47.454 eFt-ban, 

         4./ Egyéb folyó kiadásokat                                                   3.469 eFt-ban, 

 

    II. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOKAT                                             1.727 eFt-ban, 

         1./ Támogatás értékű működési kiadás                                    321 eFt-ban, 

         2./ Támogatás értékű felhalmozási célú kiadás                    1.406 eFt-ban,  

 

   III. VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKET                            1.999 eFt-ban, 

         1./ Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre         1.880 eFt-ban, 

         2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre       119 eFt-ban, 

 



   IV. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB  

          TÁMOGATÁS                                                                                        43.361 eFt-ban, 

 

   V.   FELHALMOZÁSI KIADÁSOKAT                                                     23.538 eFt-ban,  

          1./ Felújítási kiadásokat                                                        21.300 eFt-ban, 

          2./ Beruházási kiadásokat                                                       2.338 eFt-ban 

 

  VI.  PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAIT                                      1.554 eFt-ban   

          1. Részvények vásárlását                                                        1.554 eFt-ban, 

 

 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOKAT                                    470 eFt-ban 

          1.2. Céltartalékot  (államháztartási tartalékot)                          470 eFt-ban, 

 

  A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETET                                 59,8 főben 

 

állapítja meg.   

 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételekből – kiadásokból a Csányi Cigány Kisebbségi    

     Önkormányzat    

     -  bevétele      160 eFt,   

     -  kiadása        160 eFt, 

 

     a kiadási előirányzatokon belül: 

 

    I. MŰKÖDÉSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA                                                     160 eFt 

        1./ Személyi juttatások előirányzata                                                  114 eFt 

        2./ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata                                 13 eFt 

        3./ Dologi kiadások előirányzata                                                         33 eFt 

      
        a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7/2006. (12. 14.) továbbá a 8/2006. (12. 
14.) számú határozata alapján. 
 
 

2. § 
 

A jelen rendelet 1. §-a alapján a 2006. évi költségvetést megállapító 3/2006. (II. 14.) 
számú rendelet 3. §-át és az ezt módosító 5/2006. (III. 28.), a 14/2006. (VI. 27.), 
15/2006. (IX. 12.), 18/2006. (XI. 28.), a 23/2006. (XII. 14.) számú rendeletének 1. §-
át módosítja úgy, hogy a: 
 
- 3/2006. (II. 14.) számú rendelet 
   1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 
   2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú,  
   2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. számú, 
   3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.    számú, 
   4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú, 
   5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.    számú, 
   6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    számú, 
   7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 7.    számú, 



  12.   számú melléklete helyébe a jelenlegi 8.    számú, 
 
- 5/2006. (III. 28.) számú rendelet 
   1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 
   2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú,  
   2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. számú, 
   3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.     számú, 
   4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.     számú, 
   5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.     számú, 
   6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.     számú, 
   7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 7.     számú, 
 
- 14/2006. (VI. 27.) számú rendelet 
    1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.     számú,  
    2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a.  számú,  
    2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b.  számú, 
    3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú,  
    4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú, 
 
- 15/2006. (IX. 12.) számú rendelet 
   1.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  1.    számú, 
   2/a.  számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/a. számú, 
   2/b.  számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/b. számú, 
   3.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  3.    számú,  
   4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú, 
   5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 
   6.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú, 
 
- 18/2006. (XI. 28.) számú rendelet 
   1.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.     számú, 
   2/a.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a.  számú,  
   2/b.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b.  számú,  
   3.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.     számú, 
   4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.     számú, 
   5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.     számú,  
 
- 23/2006. (XII. 14.) számú rendelet 
   1.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.     számú, 
   2/a.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a.  számú, 
   2/b.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b.  számú,  
   3.     számú mellléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú,  
   4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 
   5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú,  
   6.     számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 
 
melléklet lép. 
 

3. § 
 
 



(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Csány, 2007. március 27. 
 
                                        
                                       Morvai István                                       Dr.Balázs László  
                                        polgármester                                                jegyző 
 

 

 

                          

 
 
3. napirendi pontja tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Csányi Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda elkészítette 
minőségirányítási programját. Részletesen ismerteti a két programot (az intézmények 
bemutatása; a programok célja; politikája; fejlesztési rendszerek; az intézmények 
működési folyamatai; pedagógus vezetés értékelés; teljes körű intézményi 
önértékelés; egyéb évenkénti intézkedési feladatok; az irányítási programok 
nyilvánossága) 
Megköszöni az intézmények programokkal kapcsolatos munkáját és megkérdezi, 
hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan kinek van kérdése, hozzászólása.  
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Megdicséri a programkészítőket. Elmondja, hogy a jövőben a közoktatási 
intézmények egyik legfontosabb dokumentuma lesz ez a program, hiszen ez alapján 
történik a dolgozók munkájának értékelése. (Ennek anyagi vonzatai is lesznek.) 
Még egyszer gratulál a program készítőinek, és javasolja annak elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület  10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
7/2007.(III.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az önkormányzat 
által működtetett  Napköziotthonos Óvoda (3015 Csány, Malom u.1.) 
minőségirányítási programját. 
A képviselőtestület a program működtetéséhez  sok sikert kíván. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen  programnak a 
napköziotthonos óvoda alapdokumentumaihoz csatolására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
8/2007.(III.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az önkormányzat 
által működtetett  Általános Iskola  (3015 Csány, Arany J.u. 6.) minőségirányítási 
programját. 
A képviselőtestület a program működtetéséhez  sok sikert kíván. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen  programnak az általános 
iskola alapdokumentumaihoz csatolására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja, hogy megkereste a Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás az 
önkormányzatot, hogy a gyermekjóléti szolgáltatással bővítse tevékenységi körét. 
Mivel Csány községben már jól működik működési engedéllyel rendelkező 
gyermekjóléti szolgáltatás, ezért szeretné a hatvani kistérség integrálni.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van –e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Hozzászólás: 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Elmondja, hogy a településen kiválóan működő gyermekjóléti szolgálatban a 
szolgálat rendelkezik működési engedéllyel, és a feladatai ellátásához szükséges 
minden eszközzel. A szolgálatnál dolgozó Józsa Gyuláné nagy tapasztalattal 
rendelkező kiváló szakember, akit az évek során munkájáért  a képviselőtestület, és 
a felettes szervek is elismertek. Tudja, hogy ezt a feladatot csak helyi ismerettel és a 
hosszú évek alatt kiépített, elfogadott bizalommal lehet ellátni.  
Javasolja a társulásra történő  feladat átruházás csak úgy történjen meg, hogy a 
helyben dolgozó munkatárs továbbra is a községben tevékenykedjen. 
 
Morvai István polgármester: 



 
Egyetért a képviselőasszony által elmondottakkal és javasolja, hogy  a csatlakozás 
feltétele egészüljön ki azzal, hogy a jelenlegi dolgozót a kistérség megtartja és 
továbbra is Csány településen működik.  Amennyiben ezzel a kiegészítéssel 
egyetértenek kéri, hogy járuljanak hozzá a kistérségi szociális gyermekvédelmi 
feladatellátás bővítéséhez és egyúttal hatalmazzák fel  Csány polgármesterét a 
társulási megállapodás ez irányú módosítására. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
9/2007.(III.27.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Hatvan Körzete 
Többcélú Társulás szociális feladatellátását támogató szolgáltatással egészítse ki. A 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás 
módosítását (a támogató szolgáltatással való kiegészítését) a Társulás közgyűlésén 
támogassa. 
 
Határidő: 2007.április 10. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
 
10/2007.(III.27.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Hatvan Körzete 
Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatait gyermekjóléti szolgáltatás 
szervezésével egészítse ki. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Társulási megállapodás módosítását (a gyermekjóléti alapellátási feladatokkal való 
kiegészítését) a társulás közgyűlésén támogassa, figyelemmel a jelenlegi 
rendszerben dolgozó személyek további megtartása érdekében. 
 
 
Határidő: 2007.április 10. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkeresés érkezett a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulástól a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulási Tanácsának március 8-i ülésének anyagával kapcsolatosan. Ismerteti  az 
anyagot.  
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy vegyék ezt tudomásul 
A bejelentést a képviselőtestület tagjai tudomásul veszik. 
 
Morvai István polgármester: 



 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Petőfi S.út teljes hosszának felújítása 
a község jelenlegi  legfontosabb feladata. A község egyik fő útjáról van szó, amely 
annyira leromlott, hogy kátyúzással már nem lehet kijavítani. Sajnos önerőből nincs 
lehetőség a felújítására. Kéri a testület tagjait, hogy biztosítsa a pályázati önrészt az 
út felújítására, a 2007.évi költségvetésben biztosított  nettó 5 millió forint pályázati 
önrész felhasználásával. 
Szavazásra teszi fel a kérdést, és mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott 
el a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
11/2007.(III.27.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy az 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Által meghirdetett HÖF-TEKI 
2.jogcím támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat célja Petőfi utca felújítása. 
 
A fejlesztés megvalósulási helye Csány, Petőfi utca; hrsz.: 803 
 
 
 
 
 

                                          A fejlesztés forrásösszetétele:               

Adatok Ft-ban 

 

 Megnevezés                                                                  2007.év  

 Saját forrás 3 544 955 

 Hitel               - 

 Támogatásból igényelt összeg                                        14 179 820 

 Egyéb támogatás (nevesítve)               - 

 Egyéb forrás               - 

 Összesen                                                                         17 724 775 

 

A Képviselőtestület a 2007.évi saját forrás összegét a 2007.évi költségvetéséről 
szóló 1/2007.(II.13.)számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

 
 

Határidő: azonnal és 



                2007.április 10. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy elkészült a képviselőtestület Szervezeti-
, Működési Szabályzatának tervezete. Ezt a képviselőtestület tagjai a meghívóval 
együtt megkapták. Ebből láthatják, hogy az SZMSZ a korábbi testületi üléseken 
meghatározottak szerint lett meghatározva. Mivel a képviselőtestület számára 
törvény teszi lehetővé, hogy  a megalakulását követő hat hónapon belül fogadja el az 
SZMSZ-ét, ezért kéri, hogy a tervezetet  változtatást, módosítás nélkül mondja ki 
rendeletté. 
 
Hozzászólás: 
 
Barna Zoltán képviselő: 
 
Mivel az SZMSZ  a korábbi testületi üléseken elfogadott döntések alapján lett 
összeállítva javasolja a képviselőknek, hogy azt változtatás, módosítás nélkül 
fogadják el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra tesz fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 
mellékletét képező Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
4/2007.(III.27.) rendelete a „Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról. „ 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat nehéz anyagi 
helyzete és a visszaélések kiszűrése végett szükségessé vált a helyi szociális 
rendelet módosítása. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a testület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezt változtatás, módosítás nélkül mondják 
ki rendeletté. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv mellékeltét képező Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2007.(III.27.) rendelete az „Egyes 
szociális ellátásokról szóló 13/2006.(VI.27.) rendeletének módosításáról.” 
 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy ifj.Mága Alfonz  fellebbezést nyújtott be 
a Szociális Bizottság határozata ellen, mivel az ápolási díj megállapítása iránti 
kérelmét elutasította.  Ismerteti a kérelmet, az elutasító határozatot, majd a 
fellebbezést. 
Kéri a testület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos véleményüket mondják el. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra tesz fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
12/2007.(III.27.) önkorm.képv. test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007.03.19-én kelt 1353-
2/2007 számú elutasító határozatot – ifj.Mága Alfonz (szül: Hatvan, 1988. 16.30., an: 
Toma Katalin ) Csány, Jókai út 4. sz. alatti lakod ápolási díj megállapítása iránt 
benyújtott kérelme megállapításának elutasítása – helybenhagyja. 
 
A 2007.március 26-án érkezett 1353-3/2006. sz. alatt iktatott ifj.Mága Alfonz részéről 
benyújtott fellebbezést elutasítja. 
 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a csányi 
polgármesteri hivatalhoz benyújtott , de a Heves Megyei Bírósághoz címzett ( Eger 
,Barkóczi út 1. ) illetékmentes keresettel lehet élni. 
 
 
Indoklás: 
 
Ifj.Mága Alfonz  Csány, Jókai út 4. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezést a 
képviselőtestület megvizsgálta a korábban keletkezett iratokkal együtt és 
megállapította , hogy az I. fokú határozat , amely az ápolási díj megállapításának 
elutasításáról rendelkezett megfelel az. 1993. évi III . tv.  43/B § (1) bek., valamint 
Csány község Önkormányzata Képviselőtestülete 17/2005 (IX.13. ) rendelete 10. § 
(4) bekezdésének. 
Ifj.Mága Alfonz nagyszülőjét Mága Gyuláné Csány Jókai u. 4.sz. a. lakos ápolására 
hivatkozva  ápolási díj megállapítását kérte. A kérelemhez csatolta a háziorvos 
szakvéleményét amelyben az ápoltat tartós betegnek minősítette.  
A kérelmező semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik. A bizottságnak tudomása 
van róla, hogy egy háztartásban többen is élnek, akik a benyújtott nyilatkozat szerint 
alkalmi munkát végeznek, de az ápolási tevékenysége be tudnak segíteni. Mága 
Gyuláné házastársa is részt tud venni felesége ellátásában, ezért az ápolói feladat 
nem hárul teljes egészében ifj Mága Alfonzra. 
Tekintettel arra ,hogy ifj.Mága Alfonz az ápolási tevékenységet nem egyedül végzi és 
az ápolt nem igényel állandó felügyeletet, ellátást, ezért az ápolt gondozása a házi 
segítségnyújtás keretei között is elvégezhető. Mivel az ápolt gondozása elvégezhető 
a házi segítségnyújtás keretei között is, így kérelmét  Csány Község 
Önkormányzatának 13/2006.(VI.27.) sz.rendeletének 10.§.(4)bek.alapján el kellett 
utasítanom. 
Határozatomat a fentiekre tekintettel a többször módosított 1993. évi III. tv. 43/B 
§.(1)bek., valamint Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2006 
(VI.27.  rendeletének 10. § (4) bek. alapján hoztuk  meg. 



 
Hatáskör és illetékességre való tekintettel  a KET szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. 
19.§. (2)bek., a 21.§.(1)bek., fellebbezési jogra való tájékoztatás pedig a  95-99.§-án 
alapul. 
 

 
Határozatomról értesülnek : 

1. ifj.Mága Alfonz 
2. Irattár 

 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a 34/2007.(III.07.)Korm.rendelet Csány 
községet a csatorna-beruházás során igénybe vett közműfejlesztési támogatás 
visszafizetésére kötelezi. A támogatás visszafizetése ugyan csak 2011-től lenne 
esedékes, de addig évente a Magyar Államkincstár által kiszámolt, a jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot kell fizetni a „Jogtalanul igénybe vett 
közműfejlesztési támogatásra”. Az önkormányzat vezetése méltánytalannak és 
jogszerűtlennek tartja a fizetési kötelezettséget.  Az önkormányzat vezetése a 
véleménye szerinti jogtalan visszafizetés megakadályozása érdekében már meg tette 
a szükséges jogi lépéseket, vagyis kezdeményezte ezen jogszabályok 
alkotmánybíróság általi normakontrollját. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezen kormányrendeletet és az önkormányzat 
vezetése által ezzel kapcsolatosan tett intézkedéseket vegye tudomásul. 
 
Bejelenti továbbá a képviselőtestület tagjainak, hogy az eb oltásra  a településen a 
húsvéti ünnepek után kerül sor. 
 
Bejelenti a testületnek, hogy Csány községben a Monostori út végén létesült illegális 
szemétlerakó helyről a jelentést a környezetvédelmi felügyelőség (zöld kommandó) 
felé jelentette, egyúttal megkezdték az illegális lerakóhely felszámolását. A területről 
36 vontató szemét került a szeméttelepre. Kéri a testületet, hogy vegye tudomásul  
az illegális szemétlerakó felszámolását. 
Megköszöni a képviselőtestület nevében a Napfény Klubnak az emlékműnél történt 
virágosítást. 
 
Megköszöni továbbá a helyi polgárőrségnek a színvonalas bankettjükre történő 
meghívását a képviselőtestületnek. 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 11.50 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft 
 
 

          Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
           polgármester                                                                           jegyző 
 


