
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 22-én 14.00 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József alpolgármester, Gál Tiborné, Medve 

Éva, Szabó Margit, Dr. Ködmön Levente Gergely, Juhász Dávid képviselők. (7 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, jegyző 

                      Bangó Lászlóné, CsRNÖ elnök 

              

Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina, igazgatási előadó   

                                           

Medve István polgármester: 
A képviselő-testület ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő hiánytalanul jelen van. Javasolta, 

hogy a megjelent képviselők jegyzőkönyv hitelesítőknek válasszák meg Gál Tiborné és Józsa Zsolt 

József képviselőket. 

 

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett, és meghozta a következő 

határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 22-én megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Gál Tiborné és Józsa Zsolt József képviselőket. 

 

Medve István polgármester:  

Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják 

meg. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 22-i ülésének napirendjét a 

következők szerint állapította meg: 

 

Napirend: 

 

1./ A 2012. évi költségvetés elfogadása 

      Előadó: Medve István polgármester 

2./ Egyebek 

1. napirendi pont: 

A 2012. évi költségvetés 

 

Medve István polgármester: 

Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, Medve Évát, hogy ismertesse a bizottság véleményét az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 



 

 

 

Medve Éva képviselő: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pénzügyi bizottság 2012. február 22-én 13.00 órakor kezdődő 

ülésén meghallgatta Ézsiás Tiborné gazdasági előadó tájékoztatóját a 2012. évi költségvetéssel 

kapcsolatban, az előterjesztést megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A 3/2012. (II.08.) számú önkormányzati rendelet elfogadásával a szociális rendeletből kikerült a 

méltányosságból adható ápolási díj, a költségvetésben azonban számolnak ezzel a tétellel, mi ennek 

az oka. 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Újonnan beadott kérelemre már nem lesz megállapítva méltányosságból ápolási díj, és az eddigi 

rendszerben lévőket felül kell vizsgálni. Ezért szerepel még mindig költségvetési tételként a 

méltányosságból adható ápolási díj. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A TAEKWAN-DO Egyesület helyett korábban már javasolta a csányi sportoló fiatalok közvetlen 

támogatását, a költségvetésben még a csoport támogatása szerepel. Van-e mód ennek változtatására. 

 

Ézsiás Tiborné gazdasági előadó: 

A tervezés a költségvetési koncepciónak megfelelően történt, természetesen van mód arra, hogy ez 

változzon.  

 

Szabó Margit képviselő: 

A költségvetési rendelet szinte az elfogadás pillanatától változik, a felmerülő igények alapján. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A Csányi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában megdöbbentőek a számok: 40 millió forint a 

kiadás, de csak 13 millió forint az állami támogatás, azaz ebben az évben az önkormányzatnak 27 

millió forintot kell fordítania az óvoda fenntartására. Nagyon pazarlónak tartja és javasolja, hogy 

valamilyen változtatást eszközöljön az önkormányzat ennek a költségnek a csökkentésére.  

 

Szabó Margit képviselő: 

Az iskolánál is van különbség az állami támogatás és a tényleges költségek között, de nem ilyen 

nagy mértékű. 

 

Ézsiás Tiborné gazdasági előadó: 

A rendelet 21. számú mellékletében láthatók a pontos számok, arra vonatkozóan, hogy milyen 

mértékben kell kiegészítenie az önkormányzatnak az állami támogatást. 

 

Medve István polgármester: 

Megköszöni Ézsiás Tibornénak a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztés elkésztését és a 

tájékoztatást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és meghozta a 4/2012. (II.22.) 

önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről, amely ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét 

képezi. 

 

 

 



 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket a stabilitási törvénnyel kapcsolatos tudnivalókról: Magyarország 

gazdaságának stabilitásáról szóló törvényben rögzítették, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek, 

fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg az önkormányzatok saját bevételének 50 %-át. 

Jelenleg a csányi önkormányzat megfelel ennek a kritériumnak, de a kormány intézkedései miatt 

(például az adóbevételek elvonása) előfordulhat, hogy már nem fog megfelelni a stabilitási 

törvényben előírtaknak. Sajnos két olyan beruházás is történt az előző önkormányzati ciklusok alatt, 

melyek hitel-jellegűek (az egyik a közvilágítás korszerűsítés, a másik pedig az iskola, az óvoda és a 

polgármesteri hivatal fűtésének korszerűsítése), A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 

szerződés megkötésére véleménye szerint a képviselő-testület nem adott felhatalmazást az előző 

vezetés részére. Mindkét beruházás úgy történt, hogy a beruházók vettek fel hitelt a kivitelezéshez, 

és az önkormányzatot terheli ennek a költsége, azaz az éves fizetési díj úgy van megállapítva, hogy 

az fedezze a beruházó hitellel kapcsolatos összes költségét. Ráadásul ezen a beruházásokat a 

stabilitási törvény szerint ki kell mutatni, vagyis adósság keletkeztető ügyletnek számítanak, és 12 

évig még nagy anyagi terhet rónak az önkormányzatra. 

Összességében megállapítja, hogy jelenleg az önkormányzat megfelel a stabilitási törvényben 

foglaltaknak, erről egy határozatot kell hoznia a testületnek, a határozat szövegét a meghívóval 

együtt megkapták a testületi tagok, kéri a megjelenteket, hogy azt fogadják el. 

 

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett, és meghozta a következő 

határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012. (II.22.) határozata az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben. 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

2012. év 32.491 e Ft 

2013. év 32.500 e Ft 

2014. év 32.500 e Ft 

2015. év 32.500 e Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

2012. év 8.244 e Ft 

2013. év 7.276 e Ft 

2014. év 7.328 e Ft 

2015. év  7.306 e Ft 

 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi 

saját bevételeinek 50%-át. 

 

 

Medve István polgármester: 

Zárt ülést rendel el. 



 

 

 

Medve István polgármester: 

Nyílt ülést rendel el. Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat. 

 

 Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 29. napjával három hónapos 

próbaidőn belül visszavonja Bús András mezőőri kinevezését. 

 

Erről értesül: 

1. Bús András – Jászberény 

2. Képviselő-testület – helyben 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 1. napjával kinevezi Petik 

Zoltán és Prónai János csányi lakosokat Csány község Önkormányzatának mezőőri állásába. 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület - helyben 

2. Petik Zoltán - Csány 

3. Prónai János - Csány 

 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjének személyében változás 

történt. A kapitányi tisztséget korábban betöltő Dr. Széchy Zsolt a megyénél lát el magasabb 

tisztséget. A helyére Juhász János rendőr alezredes urat, a Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztály osztályvezetőjét bízta meg a Heves megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Dr. Ormossy 

Attila rendőr ezredes főkapitány. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy határozatában döntsön az új rendőrkapitány kinevezésének 

támogatásáról. 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Heves megyei Rendőr-

főkapitányság vezetőjének javaslatát, Juhász János rendőr alezredes úr Hatvani rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői kinevezést. A kapitányságvezető úr munkájához sok sikert és jó egészséget 

kíván. 

 

Erről értesül: 

1. Heves megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője – Eger 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy törvényi változás miatt a helyi önkormányzatoknak 2012-ben az 

ivóvíz- és szennyvíz-elvezetés díjának megállapítására vonatkozóan nincs árhatósági szerepe, ezért 

a 2011. december 20-i ülésen elfogadott díjakra vonatkozó rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 



 

 

Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy így a szolgáltatóknak fizetendő díjak ivóvíz 

tekintetében 276 Ft + ÁFA /m
3
, szennyvíz-elvezetés tekintetében pedig 285 Ft + ÁFA /m

3 
2012-

ben. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 16/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletét a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvíz – és csatornadíjért fizetendő díjak megállapításáról szóló 11/2010. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról helyezzék hatályon kívül. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta a 5/2012. (II.22.) 

önkormányzati rendeletét a 16/2011. (XII.20.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezéséről, amely ezen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Hatvan város Önkormányzat korábbi döntését 

felülvizsgálva nem alakítja át a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer struktúráját. Kéri a 

megjelenteket, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel 

kapcsolatos, a meghívóval kiküldött határozati javaslatokat változtatás nélkül fogadja el.   

 

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett, és meghozta a következő 

határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 

intézményi struktúrájának átalakításáról, valamint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Intézmény két önálló intézménnyé történő átalakításáról szóló 114/2011. (XII.21.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Erről értesül: 

1. Hatvan város Önkormányzata – Hatvan Kossuth tér 2. 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (II.22.) határozata 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2008. (I.15.) számú határozatával 

elfogadott és többször módosított a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 

megegyezéssel 2012. március 20. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  

  

1. A Társulási megállapodásban létrehozott intézmény neve: „Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”.  

2. A Társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ 2. A társulás célja 

A társulás célja, hogy a hatvani mikrotérségi központban a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat közös fenntartása, munkavállalói közös foglalkoztatás céljából az 

egyes alapítói jogok közös gyakorlása mellett a társult képviselő-testületek egymás 

egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben tartásával a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat működtesse annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok 

lakossága azonos eséllyel hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátáshoz.” 

3. A Társulási megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  



 

 

„3. A  társulás neve Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 

Társulás” 

4. A Társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.2.  A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)” 

5. A Társulási megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az 

alábbiak szerint:  

 

a közösen fenntartott intézmény 

tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 

Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, 

Nagykökényes, Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 

család-és nővédelmi egészségügyi 

gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 

megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 

Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 

Nagykökényes, Petőfibánya, 

Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 

Kerekharaszt, Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 

Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 

nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 

Intézménye  Boldog, Hatvan, Heréd, 

Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány  

támogató szolgálat  Hatvan, 

támogató szolgálatra vonatkozó 

feladatellátási megállapodás alapján 

Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 

intézményekben végzett egyéb speciális 

ellátások 

Hatvan” 

 

 

 

6.       A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.1. „A társulás 

által fenntartott intézmény tevékenységi köre”, pontjának feladatai közül a 889202 

szakfeladat számú kórházi szociális munka és a 889205 szakfeladat számú iskolai szociális 

munka megszűnik, törlésre kerül.”  

7.       A Társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.2.3. 

Bölcsődei ellátás 

Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek 

számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-

szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, 

továbbá a hat éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő 



 

 

felkészítése. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos 

gyermek ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, 

amelyben harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a 

harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 

vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a 

gyermekéletkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-

nevelés feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.” 

 

8.       A Társulási megállapodás 6.2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.2.9. 

Fogyatékossággal élők nappali ellátása  

Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt.” 

 

9.      A Társulási megállapodás 6.2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 6.2.10. Gyermekjóléti szolgáltatás 

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 

lát el:  

 szervezés: szervező tevékenység biztosítása, 

 szolgáltatás: ellátások közvetítése, 

            –  gondozás: ellátások teljesítése. 

 

Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a

 gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség

 megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése

 érdekében. 

Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart 

a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat Együttműködik a 

gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó 

szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást.  Szervezi a helyettes szülői hálózatot.” 

 

10.    A társulási megállapodás 6.2.11. „Iskolai szociális munka” pontja hatályát veszti, és az eredeti 

6.2.12. – 6.2.14. pontok számozása 6.2.11. -6.2.13. pontokra módosul 

 

11.    A társulási megállapodás 8.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.1.3. A 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás az 

esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által fenntartott intézmény 

költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási határozatával egyidejűleg dönt.” 

 

12.     A társulási megállapodás 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 8.10. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:  

 A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési 

költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a 

Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson 

felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok 0-17 éves korú gyermekek 

létszáma arányában biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg. A társult 

önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást (általuk igényelt 

normatív támogatás és a normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatás) az éves 

költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják, melyet két egyenlő részletben, 

tárgyév március 31-ig és szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 



 

 

Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül 

továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.” 

 

13.     A társulási megállapodás 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.11. Támogató 

szolgálat 

 A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 

üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 

biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges 

pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a 

gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.” 

 

14.    A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  „10.2. A Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője évenként alapellátási tevékenységéről 

szakmai és pénzügyi beszámolót készít a gesztor önkormányzat részére.” 

 

15.      A társulási megállapodás 12.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  „12.1.2  A 

gesztor önkormányzat biztosítja, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az azokban meghatározott 

személyi és tárgyi feltételek szerint lássa el.” 

 

16.   A társulási megállapodás 12.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

”12.1.3. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselő-testületének 

hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Szolgálat 

- szervezeti és működési szabályzata, 

- szakmai programja, 

- házirendje jóváhagyását.” 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza 

Csány község polgármesterét annak aláírására. 

 

Erről értesül: 

1. Hatvan város Önkormányzata – Hatvan Kossuth tér 2. 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a 20/2011. (III. 30.) 

számú határozatával módosított Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes 

települések önkormányzataival Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága mellett 

működtetett, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) Alapító Okiratának módosítását a társult 

önkormányzatokkal közös megegyezéssel az alábbiak szerinti elfogadja: 

 

1.   Az Alapító Okirat Preambulumának második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„az 1977. év óta működő, a 101/2002. (V. 30.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító 

okiratban I. Sz. Bölcsőde; az 1963. év óta működő, a 265/1/2000. (XII. 21.) sz. képv. test. 



 

 

határozattal kiadott alapító okiratban II. Sz. Bölcsőde elnevezésű intézmény; valamint a 

335/2004. (XI. 25.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító okiratban „SZIVÁRVÁNY” 

Szociális és Egészségügyi Szolgálat elnevezésű intézmény 1997. óta működő Gyermekjóléti 

Szolgálat, 2000. év óta Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának jogutódjaként 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 402/2004. (XII.16.) sz. határozatával 

alapított, 122/2005. (III. 24.) sz. képv. test. határozattal módosított alapító okiratában 

megnevezett Napsugár Gyermekjóléti Intézmény összevonásával a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése g) pontja alapján 

2008. január 1-jétől létrejött Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Intézmény átszervezésével” 

 

2.   Az Alapító Okirat Preambulumának harmadik bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„2012. április 1-jével létrehozott jogutód Szociális, Gyermekjóléti és 3. Egészségügyi 

Szolgálatnak” szövegrész lép. 

3.      Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. Az intézmény neve, székhelye és címe: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Szolgálat 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.” 

 

4.     Az Alapító Okirat 2.2. pontjának első sora helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”  

 

5.     Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük: 

5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

- családsegítés feladatellátás  

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.) 

 

5.2 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  

telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

Támogató Szolgálat  

telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

Fogyatékkal Élők nap pali Intézménye  

telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. 

 

5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 

- Idősek nappali ellátása 

telephely: Hajós Alfréd u. 5. 

- Házi segítségnyújtás 

telephely: Balassi Bálint út 14. 

- Szociális étkeztetés  

telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

 

5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Egészségügyi Szolgálat  

- Anyatejgyűjtő  



 

 

telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.  

- Védőnői Szolgálat 

telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  

- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat  

telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. , 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  

 

5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

- Bölcsőde (szakmai vezető irányításával) 

3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1., valamint 

3000 Hatvan, Mohács u. 3.” 

 

6.     Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„6. Az intézmény működési területe: 

 

A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  

 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi 

köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 

Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 

Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 

család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 

megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 

Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 

Nagykökényes, Petőfibánya, 

Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 

Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 

Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 

nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 

Intézménye Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 

Kerekharaszt, Nagykökényes 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 

Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 

intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 

7.       Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

869041 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 



 

 

 

Védőnői Szolgálat  

Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 

részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének megőrzése, 

a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása céljából fejti ki 

tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 

 

Anyatejgyűjtő Állomás 

Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló 

csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 

 

A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 

kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- 

egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 

 

869042 

Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 

 

Iskola-egészségügyi Szolgálat 

Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 

 

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 

korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 

akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet- egészségügyi, 

élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási 

feladatokat is végez. 

 

 

889101 

Bölcsődei ellátás  

Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 

Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 

fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, továbbá a hat 

éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő felkészítése. 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik 

életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben 

harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik 

életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével– 

még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekéletkorának 

és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az 

egészséges  

táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 

 

889922 

Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

889924 

Családsegítés 



 

 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a 

családgondozást, az észlelő jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát. 

 

882201  

Adósságkezelési szolgáltatás  

 

Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már 

eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes 

megállapodása útján. 

 

889921 

Szociális étkeztetés 

 

Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani 

az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel 

lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell 

megszervezni.  

 

881011 

Idősek nappali ellátása 

 

Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 

kielégítésére. Működteti az idősek klubját.  

 

 

881013 

Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

 

Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 

 

889201 

Gyermekjóléti szolgáltatás  

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 

lát el:  

szervezés: szervező tevékenység biztosítása 

szolgáltatás: ellátások közvetítése, 

gondozás: ellátások teljesítése. 

 

Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 

gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 

Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a 

gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a 

gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. 

Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 



 

 

 

889925  

Támogató szolgáltatás 

 

A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy 

aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 

biztosítása érdekében. Tanácsadás. 

 

 

889926 

Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 

A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 

gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve 

lakókörnyezetében történik. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége. Az intézmény 

vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

889969 

Egyéb speciális ellátások 

Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a 

szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a 

rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 

tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök 

alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök tesztelése; 

rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése; 

időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 

 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

8. Az Alapító Okirat 12.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12.5. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.  

- telek: 904 m
2
  

- hasznos alapterület: 90 m
2
 

- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő” 

 

9.     Az Alapító Okirat 12.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 

- telek: 2648 m
2
  

- hasznos alapterület: 220 m
2
 

- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő” 

 

10.    Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:  

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jogosultsága ezen vagyontárgyak 

rendeltetésszerű használatára terjed ki a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata, az 

önkormányzat vagyon gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete alapján.” 

 

11.   Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 

 

„A szakmai felügyelet kivételével: a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás megbízása alapján a gesztor Hatvan Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 

Az intézmény szakmai ellenőrzése a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint történik. 

Az intézmény egészségügyi szakmai felügyeletére a Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult.” 

 

12.   Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. Hatályba lépés: a költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 

2011. február 1-jei, 2011. június 1-jei, valamint 2012. március 20-i hatállyal kiegészítésre 

került.” 

 

13.   Az alapító okirat „Záró rendelkezések” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. 

április 15-én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal 

módosítottak, és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 

Társulás tagjai 2012. március 20-ai hatállyal az alábbi határozatokkal módosítottak: 

 

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  

Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete … /2012. (....) sz. határozatával, 

Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (….) sz. határozatával.” 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 

elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, továbbá felhatalmazza 

Csány község polgármesterét annak aláírására. 

 

Erről értesül: 

1. Hatvan város Önkormányzata – Hatvan Kossuth tér 2. 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Hatvan város pályázni kíván a közösségi közlekedés 

fejlesztésével kapcsolatosan, mely keretében többek között kerékpáros és közösségi közlekedés 

számára elkülönített közlekedési folyosó kialalkítása, dinamikus utas-tájékoztató táblák telepítése, 

autóbuszöböl kiépítés, közösségi közlekedést kiegészítő kerékpáros közösségi közlekedési rendszer 

kiépítése, zöldterület fejlesztés, járda építése szerepel. Ezek közül Csányon a Nagy úti megállóban 

történne dinamikus utas-tájékoztató tábla kihelyezése. Ehhez a pályázathoz szükség van képviselő-

testület hozzájáruló határozatára. Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot a pályázat 

támogatásáról. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvan város Önkormányzat 

által „Közösségi közlekedés feltételeinek javítása hatvanban”címen készített pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 



 

 

fejlesztés pályázó általi aktiválásához, továbbá biztosítja, hogy a Csány Nagy úti autóbusz megálló 

a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. Csány község 

Önkormányzata hozzájárul továbbá, hogy a fent megjelölt ingatlanon a pályázat megvalósítása 

során egy dinamikus utas-tájékoztató tábla kerüljön elhelyezésre az annak működtetéséhez 

szükséges infrastruktúra kiépítésével. 

 

Erről értesül: 

1. Hatvan város Önkormányzata  - Hatvan, Kossuth tér 2. 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

Medve István polgármester: 

Zárt ülést rendel el. 

 

Medve István polgármester: 

Nyílt ülést rendel el. Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (II.22.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elégedettségét fejezi ki Dr. Szentiványi-

Csomós Szilvia jegyző próbaidő alatt nyújtott teljesítményével kapcsolatban és támogatja 

kinevezésének határozatlan idejűvé válását. 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület – helyben 

2. Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia - helyben 

 

Medve István polgármester: 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyéb észrevételük, javaslatuk van, tegyék meg. 

 

Szabó Margit képviselő: 

Az iránt érdeklődik, hogy az iskolák államosítása esetén Csány község Önkormányzata vissza 

akarja-e venni. Egész pontosan az épület üzemeltetéséről van szó. 

 

Medve István polgármester: 

Az államosítás minden esetben vagyonvesztéssel jár minden ellenszolgáltatás nélkül. Arra van 

terve, javaslata, hogy a tornatermet külön vagyontárgyként kezelje az önkormányzat, és így azt ne 

tudják államosítani. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

Van-e mód selejtezéssel még kimenteni értékeket? 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Sajnos nem lehet előre látni a pontos menetét az államosításnak, nincsenek információk, így erre a 

kérdésre nem lehet felelősségteljes választ adni. 

 

Szabó Margit képviselő: 

Nincsenek még elfogadva a végrehajtással kapcsolatos törvények. Úgy tudni jelenleg, hogy a 

dolgozókat átveszi az állam és a bérüket finanszírozza. 

 

 

 



 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Kb. 40%-ig vannak finanszírozva ezek az intézmények. Az önkormányzat költségvetését eddig 

gazdagító helyi adókat elveszik. 

 

Medve István polgármester: 

Összességében annyi mondható el, hogy az önkormányzat amennyiben lehetőség lesz rá visszaveszi 

az iskola üzemeltetését államosítás esetén. 

 

Szabó Margit képviselő: 

Megköszöni a hozzászólásokat és a választ. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A legutóbbi testületi ülésen megfogalmazott kéréssel kapcsolatban, mely a Hatvani úti 

buszmegállónál található gödrök betemetésére vonatkozik szemlátomást nem történtek még lépések. 

Érdeklődik ennek okáról. 

 

Medve István polgármester: 

A probléma orvoslását eddig a hóborítottság, jelenleg pedig a víz akadályozza. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

Javasolja, hogy a március 21-i falugyűlésre a körzeti megbízottat is hívja meg az önkormányzat. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

Érdeklődik, hogy mikor kerül sor lomtalanításra, veszélyes hulladék gyűjtésre, illetve elektronikai 

hulladékgyűjtésre. 

 

Medve István polgármester: 

Lomtalanítást az AVE Hevesi Városfenntrató Kft. szokta végezni, egyelőre nem kaptunk értesítést 

arról, hogy idén milyen időpontban fogják ezt elvégezni. Elektronikai hulladékgyűjtés általában 

áprilisban szokott lenni, a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület szervezésében, idén 

még nem kapunk tőlük megkeresést. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A kérdés vonatkozik olyan hulladékokra is, amelyeket nem lehet a lomtalanítás során elszállíttatni, 

azaz például vegyszeres zacskók, fólia. Ezeknek mi lesz a sorsa? El nem szállítják, le nem adható 

hulladékudvarban.  

 

Medve István polgármester: 

Veszélyes hulladékokat a lakosok különböző hulladékudvarokban tudnak elhelyezni, amiért fizetni 

kell. Úgy vélem, hogy akik a mezőgazdaság ezen formájából jövedelemre tesz szert, annak a 

hulladék legális eltakarításával járó költségeket is be kell kalkulálnia a kiadásaiba. Az 

Önkormányzat nem fogja saját költségén másnak a szemetét eltakaríttatni. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

A temetői hulladéklerakó állapotában várható-e változás. 

 

Medve István polgármester: 

Az egyház új szerződést kötött a HEV-TEM Kft-vel, ebben az új szerződésben már szabályozva van 

a hulladéklerakó-helyek minőségi változtatásának szükségessége. 

 

 

 



 

 

Gál Tiborné képviselő: 

Az önkormányzati helyiségek bérbeadásával kapcsolatban javasolja, hogy a bérlőknek a bérleti díjat 

előre kelljen fizetni, ha nem fizeti be azonnal fel lehessen velük mondani a szerződést, így talán 

nem halmozódna fel olyan nagy mértékű hátralék. 

 

Medve István polgármester: 

Mivel több javaslat, hozzászólás nem érkezett 15.15-kor az ülést bezárja. 

 

 

kmft. 

         

 

 

          Medve István                                                             Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

           polgármester                                                                                 jegyző 
 

 

 

 

      Gál Tiborné                                                Józsa Zsolt József 

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   

 

                        Fábián Krisztina 

                                        jegyzőkönyvvezető 



 

 

Csány község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

5/2012. (II.22.)   önkormányzati rendelete 

 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz– és csatornadíjért fizetendő díjak megállapításáról 

szóló 11/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

 

1. § 

 

Hatályát veszti Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének a közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvíz – és csatornadíjért fizetendő díjak megállapításáról szóló 11/2010. (XII.14.) 

önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete.  

 

 

2.  § 

 

(1) Jelen rendelet 2012. február 24-én, a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 

hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon a jegyző 

gondoskodik.  

     

 

Csány, 2012. február 22. 

 

 

     Medve István s.k.                                                      dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

     polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésre került 2012. 02.23. napján. 

                                                                                dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

                                                                                             jegyző 

 

 


