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J f ,GYZóK öNYv

Készü|t: 2003'április 30-án 9'oo órai kezdettel me8taftott képviselótestületi ülseró1

'le|etl vannak: Morvai Ist\an Dolqárm€ster' Pádár Sándor alpolgármesteÍ' Deálk Tibor.Hubalne Szabo \|arqlt. Mas\ ar dv.,igy. Magyar 'rirrr"*e, l,'öiTe."]1ine. pada. t.."anlepr rselok t8 fol

Igazo|tan távolmaradt: FentoÍ László és Gái Tiborné képviselők ( 2 fő)

Tanácskozási joggal megielent: dl'Balázs László.jegyző.
Tóth, tstYán r őrnagy, Imre Gábor r'lótörzsőIxlesrer'
Ezsiás Tiborné gazd,ea,
Zsilinyi Ildikó gy ügyi ea '
Józsáné Palik Kata]in gyerm.jóléti szolg,vez

Morvai István polgármester:

Köszöntia képviselőtestület tagiait és a tanacskozási Joggal megielenteket.

[Xiift.ji"ii|1 " testüIetillés t'ut.ino"u*,:p",,'.ii"i ;;;'*i;;., 10 fő képviseló
JavasoIja a képViselótestület tasiainal
f"s"dj;J ;;t;;;;;jiuii",-".**, 

hogy a meghívón fehúntetett napirendi pontokat

A képviselőtestü]et 8 igen szavazattal. eIlenszavazat nélkül a z a]ábbj határozatot hozza:

27l2003.(IV.30.)sz.önkorm.képv.test.hatarozal:

l / Je]entés a lejá1 hatáíidejti testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Morvai István iolgáImester

2 A 2002.evi^zar5zamadas megrargyalasa. jorahagyasa.
Eloado dÍ Balazs Laszlo jegyzo es

Ezsiás Tiborné gMd ea,

j / Tájékoztató a telepüiés közrend-és kozbiztonság helyzetérő], további feladatolimeghatáÍozása' kü]önős tekintettel á helyi korzeti rendóri t""et."y.eg'ln"toie.e."'EIőadó: Tóth lstván r őrnagy és
Imre Cabor r tb or,/so,ne_ler
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'1 r'Beszámoló a 2002'évi gyermekvédelmi és gyámúgyi tevékenységről, a gyermek'jóléti
szolgálat munkájaról
Előadó] Nagyné Zsi]inyi Ildikó gyámligyi ea , és

Józsáné Palik Katalin gyelmekjóléti szolg vez'

5 / lnditványok, bejelentések.

l.napirendi pont tárgya|ása:

A lejárt hatáÍidejú testületi határozatok végreha.jtásáról készűlt jelentéshez sem kérdés
hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselótestületj tagok tudomásu] veszik'

2.napiÍendi pont tárgya|ása:

\lorvai István poIgármester:

E]mondja a képviselőtestúlet tagiainak' hogy a testületi tagok a 2002.évi zárszámadásról és
penzmaradr'ány jóváhagyásáról szóló beszámo]ót és rendelet tervezetet a meghivóval eg}utt
megkapták' Ezt előző nap a Pénztigyi Bizottság megtárgyalta
Kéri a Pénzügyi Bizottság vezetójét. hogy ismertesse a bizottság véleményét a beszámolóval
kapcsolatban.

Hubainé Szabó MaÍgit Pü.Biz.elnöki

Elmondja a testűlet tagjainak, hogy az anyag az eddigi gyakorlat szelint rendkjvúli
a]apossággal és precízséggel lett összeállitva, dicsérve ezzel a pénztigyi előadók munkáját
A Pénzügyi Bizottság feladatának megfelelóen egész évben figyelemmel kisérte a
költségvetés végÍehajtását Mivel a beszámoló a 2002'évben elvégzett ibladatok pénztigyi
lebonyolítását tükrőzi, ezért a bizottság számára ezen események máÍ ismertek vorlaK'
A bizottság nevében a maga lészéről megköszöni a pontos munkát és kéri a testúlet tagiait'
hog}' azt váItoáatás, módositás nélkLrl Íbgadják el'

Morvai István polgármesteÍ:

N{egkÖszönj a Pénzügyi Bizottság elnókének hozzászó]ását, azza| a maga részéről is teljes
mértékben egyetért és kéri a testúlet tagiait' hogv a 2002 évi zarszámadásról szóló beszámolót
valtoztatás. módosítás nélhil fogadják el.

A képviselőtestü]et 8 igen szavazattal' ellenszavazat nélkül az alábbi rendelet alkotial
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CsÁNY KoZsÉG] ÓNKoRMÁNYZAT KÉpvrsrlórssrÜLrÉNnr
.  4/2003.( IV.30.) rz . , re .nde lete

A 2002.EvI zÁRszAMÁDAsRoL Es PENZI{ARADvANY
róvÁaqcvÁsÁnól

1.S.

(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestúlete a 2oo2 évl költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló az l,. 2 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

l97 169 e'Tt bevétellel, 179 262 e,Tt kiadássaljóváhag1'ja

(2) AZ őnkormányzat bevételeit foírásonként' a kiadásokat ezen be]ül a kiemelt kiadásokat
- feladatonként íészletezve a ]'' 4'számú mellékletben foglaltaknak megfelelóen
jóváhagyja'

(j) A kép\'iselőtestüIet az (l)bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételi ltj összeget bevételi
|o r rásoI  szer in t  az  aIabb iak  szer rn t  hagy1a jora:

. Intézményi működési bevételek .7 '466 elFt
- onkoÍmányzatok sajátos múködési bevéte]ei 80 093 e,/Ft
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 40 e/Ft
- ÓnkoÍmányzatok költségvetési támogatása: 8l 063 e,Tt
- Műkődési célu p e átvétel AHT-on belűl - ki\'u] 7 0s4 elFt
- Felhalmozási célú p e átvételAHT.on belűl kir'úl: 7,511e'trt
.  Tdmoga la\  Lo|cs ön  V i5s7 . ] le ru|e\e  AH f .on  k| \u  | j  e  f l
. Pénzforgalom nélküli bevétel: 19 029 e/Ft

(4) A képviselőtestület az (1)bekezdésben jóváhagyott, teljesitett kiadási fő összeget kiemelt
e]őirányzatonként az alábbiak szeÍint hagyja jóVá:

a 1 Műkodési kiadások 129'838 e'Et
- Személyi juttatások összege : 72 828 e/Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 26382 e/Pt
'Dologi kiadások: 28 839 e/Ft
- Egyéb folyó kiadások l '789 e/Ft

b / Múködési célÍa átadott pénzeszköz AHT.on belul _ krrul 537 e,/Ft
c / Felhalmozási célú pénzeszköz átadas ÁHT-on belul krr u] 489 etrt
d'/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások: 29'953 elEÍ
e / Felújitások: t6 25l e/Ft
f'/ Felhalmozási kiadások és pénztigyi befektetések: 2.|94 elFt
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2.S.

(l) Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesjtését intézményenkénti fészletezésben az
5'számú me]lékletben fogla1tak szerint elfogadja a kapcsolódó 1étszámmal együtt

(2) AZ ónkormányzat felújitási kiadásainak teljesítését' annak célonkénti Íészletezését a
6,számú melléklet szerint elfogadja'

(j) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak és pénágyi befektetéseinek teljesítését, annak
cé]onkénti részletezését a 7 számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja

3.S.

(l) AZ ónkormányzat 2002'decembel 3l-i ál lapot szeíinti vagyonát a 9',10számú
mel1ékletben részletezett méÍlegaldatok alapján 672 569 e'trt összegben á1lapít,ja meg

(2) Az ÖnkoÍlnán}'zat 2002 évi kÖzvetett támogatásainak ósszegét a ]2'számú mellékeltben
fog]a1tak szeÍint ] 018 eft Tsszegben á]lapitja meg

LS.

(l) AZ önkormányzat 2002 évi módosított pénzmaradván]'át 17532 e/Ft összegben, -
amelyból a személyi ,juttatások maradványának ósszege: 4.091 e,ft' - a 8/a,8/b számú
mellekelt .zetrnt hag51a jor a

(2) A szabad rendelkezésű pénzmaradvány ósszegét ]2702 oTt cisszegben állapitja meg.
melynek felhasználást a 8/a, számú mellékletben foglaltak szeíint fogadja el'

(3) A szeméiyi juttatások szabad rendelkezésű maradványát 419 eFt-oq továbbá a fe] nem
^ haszná]ható maradván}'t ] 030 e/Ft-ot, a képviselőtestület elvonja a következő évi
$ |"ludutokra, tartalékba

s.s.
(l) A képviselótestúlet utasít,ja az önkoÍmányzat jegyzójét, hogy a pénzmaradván}'t édntő

t.izetési kötelezettség teljesitését biztosítsa, i]letve kiséíje figyelemmel'
(2) A képviselőtestü1et utasítja az önkoÍmányzat .jegyzójét. hogy a pénzmaradványnak a

2002.évi e]őiÍányzaton történő átvezetéséIól a 4 $.aJapján gondoskodjon'

6.S.

A képviselőtestület utasítja az önkoÍmányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elÍbgadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyott ósszegéról, a fizetési kötelezettségÍől az intézményeket a
rendelet elfogadását kóvetően haladéktalanul iÍásban é.tesitse'
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A rendelet a kihirdetése napján lép hatalyba'

csány, 2003.ápri|is 30'

Morvai István
poIgármesteí

c---'---=_
dI.Balázs László

jegyző

Moívai István polgármester:

Elmondja a képvise]őtestület tagiainak, hogy 'jogszabály kötelezi az úJonnan megválasztott
kép\'iselőtestület, hogy megalaL.ulását követó 6 hónapon belül fogadja el a szervezetj és
N{úködési Szabályzatát, illetve annak mellékleteit.
A ten'ezetet a tagok a meghivóval együtt megkapták és abban nem tátek el a már kolábbi
képviselőtestületi üiéseken megtáÍgyaltaktól.
Kéri a testület tagjait, hogy a tervezetet fogadják el és mondják ki rendeletté,

A képviselőtestület 8 igen szavazattal' ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyvhöz mel|ékelt
szervezeti és Működési szabályzatot és annák mellékleteit ^z
5 2003.(Iv.J0.)sz.rendeletéveI e||.ogádja.

3.napiÍendi pont tárgyalása:

Mo11'ai István polgármester:

Tájékoztatja a képviselótest| et tagjait. hogy a Hatvani Rendőrkapitányság HoÍti Rendőrőrse
álÍa1 megküldött beszámolót a község közbiztonságáról a tagok a kikü1dött meghivóval eg'Yütt
megkapták.
Kéri a testület tagjait' hogy az jtt megje]ent körzeti megbizott és őrsparancsnoknak
lerdeserkel. eszreveleleikel tegvek meg
A maga részéró1 elmond,ja, hogy sajná1ja' hogy a rendőrkapitátnyság vezetője a
képviselőtestületi úlésen nem jelent meg' Tudja' hogy kérdéseire csak a kapitány adhatna
váiaszt' Csányon ugyanis évek óta a legnagyobb problémát jelenti, hogy nincs állandó körzeti
megbízott A községben viszont igény Jenne az á1landó rendőri jelenlétre.
Továbbá kifogásoija a íendórség azon gyakoriatát amelyet az ismeÍetlen e]követókkel
szemben alka]maz A rendőrőrs ugyanis előszeretettel teszi át szabálysértési eljárásra '

vitatható átékhatár aiapján - azon bűneseteket amelyek eikovető.je ismelet]en és a
szabálysértési eljárás lezárásakor is ismeretlen marad, ugyanakkor a rendőrségi statisztikában
ez nem szerepel fel nem derjtett bűnesetként A lakosságot ugyanakJ<or ez nJu$alanít,ja és
|elháboritja' Ezért is itéli úgy, hogy a településen folyamatosan ,jelenlévő kmb's
hatékonyabban léphetne fel ezen bűncselekményeknél' jlletve folyamatos jelen1étével

megakadályozhatná ezen búncse]ekményeket



t|ozzászóIásokl

Pádár István képviselő:

A maga^reszéIől szintén a legnagyobb problómának taÍja a kmb hiányt, Úgy érzi a községben
azért elfogadható még mindig a kÓzbiztonság mert a telepúlésen polgá;rseg működil Amaga részéről azt a megoldást tudná elképzelni' hogy. a rendórsJg még szorosabban
eg\uttmúkodik a heLyl poJgarörseggel' A helyi teljes munlaidőben foglakoztatott t<mb-s apoLgarorseggeI KaroItve hatekonyabb rendőíi jelenlétet biztositana a községben így alakosság a rendőrséggel szembeni bizalma is helyreállna

]!t orr ai István po|gá.mester:

Kéri'a testü]et tagjait' hogy a fe]sorolt folyamatos problémák ellenére is fogarlja el abeszámolót
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi hatáÍozaÍ(,L \ozza

28/2003.(IV.30.)sz.önkorm.képv.test.natarozat:

csán]' Kőzség onkormányzatának Képviselótestülete a Hatr,ani Rendőrkapttanyság HortiRendőIőÍse ált4 ' C!ány kóZség 2oo2 evi kozrendjéről és közbiaonságárot' va]amint arendórőrs munkájáról szóló beszámolót elfogadja azzál a kitéte]lel, hogy afeiepüles tovább.a
ls rgén}.t taft 1el,jes munkaidőben fogialkoztatott körzeti megbízottra'
Á testület felhivja-a polgáímester figyelmét, hogy továbbra is tegyen meg miodent azért, hogy
a te]epülésen önál1ó körzeti megbizott lcgyen,

Határidő: folyamatosan
Fe|e|ős: Morvai István polgármester,

Dí Balázs László jegyző

4. napirendi pont tárgya|ás':

Moívai István polgármester:

Elmondja a képvjselőtestúlet tagjainak' hogy a gyermek védelméról és a gyámúg},i
lgazgatásró] szóló jogszabály kötelezóvé teszi a beszámolást a te]epúlésen a gyermekvédelmi
és gyámúgyi tevékenységről, valamint a gyermekjóléti szolgálat műkodéséróí' A jogszabály
úgy rendelkezik, hogy a beszámolandó évet kóvetően tV':o-ig tetl ezt megtenni Eztkövetően egy hónapon belül ezen beszámolókat, va]amint a tesiület határozatát meg kellküldeni a megyei gyámhivatalnak' További feladata lesz a testületnek, hogy a gyermekjóléti
*!l!"|1'' 

."1oa5;' 
"n*edeI}e 

megkeÍese végett elfogadja a szolgálat szatm-ái programjái,
t]mond]a a testü|et ta&]ainak. hogy a beszámolót a 2002 évi gyermekvédelmi éi gyámügyi
tevékenységról' valarnint a gyermekjóléti szolgá]at 2oo2 évi t'óvékenységéről kiegJszitvá aszaKmal proglammal' a meghivóval egyűtt megkapták
Kéri a testület tagjait, hogy vé1eményezzex azt'
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Magyar Győrgy képviselő:

Elmondja a testületnek, hogy mindenki előtt ismert a település szociálisan nehéz helyzete' Ez
sajnos a gyermekekre is hatással van' A településnek ezen oknál fogva is létkérdése' hogy a
gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység' valamint a családsegitő szolgálat szakmailag és
embeíileg magas szinten működjék A te]epülés lakói elótt is közismert az a szakmai
hozzáértés és kötelességtudat, valamint segitőkészség ahogy Nagvné Zsilinyi Ildikó, va1amint
JóZsáné Palik Katalin végzi a munkáiát' A maga részéről csak gratuJálni tud nevezett
szeméiyeknek és kéÍi, hogy munkájukat az eddigieknek megfelelően végezzék, Javasolja a
beszámoló kiegészités és módositás nélkúli elfogadását.

}Iorvai István polgármesteÍi

A maga részéről teljes mértékben egyetért az előtte szóló képviselőve1 és kéri a testü]etet,
hogy a beszámolókat fogadjak el

csány kőzség képviselőtestülete 8 igen szavazattal, el]enszavazat nélkül az alábbi hataÍozatot
hozza

2912003.(lV.30.)sz.önkorm.képv.test.határozat:

Csány Község Önkormányzatának Képviselótestülete a 2002 évi gyermekvédelmi és
g-Yámugyi tevékenységről szóló beszámolót, valamint a gyermekjóléti szolgálat 2002'évi
tel'ékenységéró1 szóló beszámolót változtatás és módosítás nélktil elfogadja'
Gratulációját és köszönetét fejezi ki a sikeres tevékenységéÍt Nagyaé Zsilinyi lldikónak és
Jozsáné Palik Katalinnak,

{ képviselőtestület elfogad.ja továbbá a gyermekjóléti szolgálat ezen .jegyzókönyv mellékletét
kepezó szakmai programját

1. képviselőtestület felhivja a jegyző és a polgármester figyelmét a beszámoló megyei
!:rámhivatal részére tőrténó megktrldésére' Felhívja továbbá a tisztségyjselők figyelmét az
ellbgadoft gyelmekjóléti szolgálat szakmai pÍogramjának a mtikódési engedély iránti
kérelemhez való csatolásá.ra.

HatáÍidő: azonnal és folyamatos
FelelősI N{orvai István po1gármester,

Dr'Balázs László jegyző

5'nipirendi pont tágyalásaI Indítványok és bejelentések
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I\forvai lstván poIgármesteri

Bejelenti, a képviselőtestületnek, hogy az április 8.án tartott képviselótestületl ú]ésenelhataÍozás született egyes pályiatok lebonyoliiásához' beadásáh oz' 
. .-.-

A pályááok elkésáltek' amely tobbek kciz<;tt a rendezési ,"*." J. u Nagy út, Hatvani úti]árdaszakassz felújitásra vonatkozott
Hiánypótlásként kéIték becsato]ni azokat a hiányzó okmánvokat' amelyek az eredetipálvázatbó1 kimaradtak' valamint 70 o/o-os támogatás me.!'Iadását irtá} elő,,}^ 

|i':^á11 !9 
yo-os táÍnogatásla szólt, igv szukség ;ódosítani a 17l20o], valamint a19/200] ' (IV 8 ')sz'határozatokat'

A,kép\''iselőtestü1et az előterjesáéssel egvetért és 8 igen szavazattal, el]enszavazat né]h]] azalábbi határozatokat hozza:

30/2003.(IV.30')sz.iinkorm.képv.test.határozat:

Csány tözseg kélviselótestülete megtárglalta és el|ogadta a 2oo3'évÍe te*ezett télújítási ésmegvalósítási pályázatokról szóló előterjesztést' vaúmint a pályazati hiánypótIás kapcsánküldött feihivásba foglaltakat

Emek rrregl.elelően a képviselőtestÚlet a 2003 évre teNezett Íendezési terv bekeru]ésikoltsegeneL osszeget pa]yazat udan kí'ánja biztositani, melynek onrésze t 494 e/Ft(rnKormanYzatL \ aIaLast tartalmaz

:1:11::::|*- 9"*"ni]ési'kdltségének az onlészét az önkormányzat saját fonasként kezeli,melynek összege közel t miIlió forint és ennek kifizetésére kötelez;ttségj vállal'

A testüIet felhívja a polgármester figyelmét, bogy a határozat-kivonatot L1i]dje meg aZilletékes hatóságnak'
Ezen hatáÍozat kihirdetésével egyidejűleg a l7l20o3 (IV 08 )sz,testúleti határozat hatályátvesztl.

Határidő: azonna| és értelem szelint
Felelős : Morvai István poIgármester

Morvai István
poIgármester

dr.Ba|ázs László
jegyző
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3l/2003.(IV'30.)sz.önkorm.képv.test.határozat:

csány köZség képviselőtestülete megtárgyalta a 2oo3-2oo4 évre tervezett pá]yázati
lehetőségekre készitett tervezetet, melynek alapján a képviselőtestület úgy döntötl, hogv ismét
pályuik a Nagy út és Hatvani útijárdaszakasz felújítására' kiépitésére

A felújítási és kiépitési bekerülési költség osszegének az önkoímányzatra eső önrésze 2 194,-
e,Tt. amely 2003 és 2004 évre kerül betervezésíe

A képviselőtestúlet köte]ezettséget vállal az ún önrész kifizetésére 2o03-ban 1 2oo,-e,trt.
200.1-ben pedig 994'-eFt összegben' a kőltségvetési taÍtalékkeret terhére'

. A képviselőtestület felhívja a tisáségviselők figyelmét, hogy a határozat kivonatot kijldjék
v meg a Heves \Íer]} ei T \H reszerr

Ezen határozat kihirdetésével egyidejűleg a 19/2003 (Iv 8')sz'hatáIozat hatalyát veszti

Határidő: azonnal és értelem szerint (2003.május l5 )
Felelős: Morvai István polgármestel és

Dr Balázs László jegyző

lL \------ \=-

d;.Balázs László
jegyző

Morvai István polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestü1et tagjait aÍról' hogy a siófokon léVó osztatlan közös tu1ajdon
megvásárlására ismét vevő jelentkezett, amely korábban az 5,-Ft-os rrú kénti vételárral
szemben most 10'000.-Ft/m2-es vételarat ígéÍ
A 10 000,-Ft-os m2-kénti árat dr Zsoldos iigyvédi iroda Bp.'Városhaz út l6 igérték'
KéÍi a képviselőtestület tagiait, hogy foglaljanak állást az adásvéte] úgyében'

A képviselőtestület az előterjesztést megtárgyalta, megvitatta és 8 igen szavazattal,
eilenszavazat nélkúl az aÍábhi hatáÍozaÍat hozza:

3212003.(|v.30.)sz.őnkorm.képv.t €st.határozati

csány Község onkormányzatának Képviselőtestülete a siófok Köízeti Földhivatalnál 7452
hrsz'alatt nyilvántartott belteÍu1et12 ha 34l0 m2 alapterúletű ingatlanban lévő osztatlan közős
tu]ajdonát egyenIőíe nem kivánja értékes,tenl
Tisztességesebb üzleti ajánlat alapján a testü]et újra tárgyalja az adásvétel lehetőségét, ame]y
aztjelenti, hogy legalább 50 000,-Ft/m2-kénti ár felajánlását váíja'

MoIaai István
poIgáÍmester
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t képviselőtestület felhívja a polgáÍmester figyelmét, hog]' a határozat kivonat egy

pelr:lányával tájékoztassa az üzleti ajánlatot tévő üg}'védi iÍodát

HatáÍidő: 2003 'május 3l
FelelősI Mon'ai István polgármesteÍ

NÍorr'ai István polgármester:

Beie]enti a képviselőtestületnek, hogy a He\ es Megver Kozgyules Elnoke a|tal küldőtt ajánlat

;""j;; ;; iJ.t";; frdeszeri Rr 
-lelalonlotta 

a ielepuleseknel d csemete keniulben le\o

suhárg es csemelek julaíyos aron Ioíeno meg\asarlasat
'"iit.8'i"u" a testüietet árról, hogy mik a iehetóségek, milyen csemete és suháng fák kózú]

lehet válogatni
A kéDviselőtestú]et állásfoglalása alapján a íak

enneÉ énelmét nem látják, a vásárlási szándéktól

Pádár István képviselő:

Tájékoztatást ad a polgáÍőrség (N}ugalomcsopoft) munkájáról' a végzett tevekenYségről és

"r'oonaiu, 
r'ogy u.o,lű;tai úai.-ri alap1an a megelózési tevékenységet az elmúlt időszakban

milyen méítékben végezték.
Kószönetet mond a testüiet tag]anaK a támogatáséft és kulön megköSzönj a TAEKWoN

Doo ÍészéÍe nyújtott támogatást.

l'|oí!'ni István polgármester:

Megkőszöni a Íészvételt, aldivitást és mivel több
képiiselőtestületi ülést ]2 35 órakor befejezettnek

elúltetése már rugyezés után tÖrténne, íg)'
elá]]nak'

beje]entés, hozzászólás nem hangzott el a

nyi1vánit1a

Kmft.

MoÍvai István
polgáÍmester

dr.Balázs László


