
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2010.április 27-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 

 

Az ülés helye: Tanácsterem. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné alpolgármester, 

Barna Zoltán, Gál Tiborné, Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, Pádár 

István képviselők ( 9 fő ). 

 

Igazoltan távol maradt: Magyar Vilmosné ( 1 fő) 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 

                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke, 

                                                       Józsa János Gyuláné munkatárs, 

                                                       Nagyné Zsilínyi Ildikó gyámügyi előadó, 

                                                       Ézsiás Tiborné pénzügyi előadó 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, hogy 

a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő 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 2009.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás). 

      Előadó:  Morvai István polgármester 

                    Dr.Balázs László jegyző, 

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

     Előadó: Józsa Gyuláné munkatárs 

                   Nagyné Zsilinyi Ildikó gyámügyi ea. 

 

4./ 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: 

 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta. A pénzügyi bizottság állásfoglalása szerint a 



költségvetési beszámoló alkalmas arra, hogy módosítás kiegészítés nélkül azt a 

képviselőtestület elfogadja. 

 

A költségvetéssel kapcsolatosan azt is elmondja, hogy a bevétel és a kiadás egyensúlyban van.  

A bevételi oldalon látható az is, hogy csökkentek azok a hátralékok amelyek eddig jelentős 

összegeket jelentettek. Ennek oka, hogy a behajtásra nagyobb hangsúlyt helyeznek, 

hathatósabb intézkedéseket tesznek. 

 

A kiadások vonatkozásában is jó az éves teljesítés. 

Összességében el lehet mondani, hogy a 2009.évi költségvetési beszámoló  bevételi és kiadási 

oldalai nyugodt gazdálkodást eredményezett és bíznak abban, hogy ez a jövőben is így  lesz. 

 

Az elmondottakkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, vagy esetleges hozzászólásaikat 

mondják el. 

 

A fentiekkel kapcsolatos kérdés nem hangzott el. 

 

 

Hozzászólás: 

 

Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 

 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondja, hogy az a tartalmi követelményeknek 

maximálisan megfelel, hiszen a beszámoló részletesen tartalmazza a legapróbb kiadás és 

bevételtől kezdve a legköltségesebb gazdálkodással bezárólag. A pénzügyi bizottság 

véleménye, hogy  az önkormányzat gazdálkodása megfontolt és valóban visszafogott volt, így 

biztosítva lett az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működése is. A bizottság 

részéről javasolja a képviselőtestület tagjainak a beszámoló, illetve a rendelet tervezet 

elfogadását. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást, és mivel több vélemény a napirendi ponthoz nem hangzott el így 

szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

Kéri a szavazati joggal rendelkezőket, hogy aki a beszámolóval és a csatolt rendeletet 

tervezettel egyetért az kézfelnyújtással szavazza meg. 

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen jegyzőkönyv  

1.sz.mellékletét képező 5/2010.(IV.27.)számú rendeletet a Csány Község 

Önkormányzatának  2009.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról. 

 

 

3.napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti Józsa János Gyuláné gyermekjóléti feladatok ellátásával megbízott munkatársat és 

tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 15/1998.(IV:30.) NM.rendelet  



15.§.(7)bek.szerint a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, 

majd ezt követően beszámol a képviselőtestület előtt munkájáról, amely beszámolót május 

közepéig meg kell küldeni az Észak-magyarországi Államigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatalához. 

Ugyancsak beszámolási kötelezettséget ír elő a törvény a gyermekvédelmi feladatok ellátására 

is. Így mindkét területet érintő beszámolót a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt 

megkapták.  

Megkérdezi a beszámoló készítőjét, hogy szóbeli kiegészítése van-e? 

 

Józsa János Gyuláné munkatárs: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy korábban a helyi önkormányzat, illetve polgármesteri 

hivatal alkalmazásában állt, mint gyermekjóléti feladatok ellátását végző dolgozó, azonban 

2008. január 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás szervezése alapján a Szivárvány Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alkalmazásában áll (Hatvan, Balassi B. u.14.), 

mint kistérségi családgondozó. Kettő település feladatellátását bízták rá és így egy nap 

Kerekharaszton, három nap Csányon, és minden hét pénteki napján Hatvan központban végzi 

a feladatát. 

Részletesen tájékoztatást ad arról is, hogy mit takar konkrétan a családgondozói 

meghatározás, és mi az ami gyermekjóléti feladatellátás keretén belül kell elvégeznie. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a szóbeli kiegészítést, és felkéri Nagyné Zsilínyi Ildikót, hogy a 2009. évi 

gyámhatósági intézkedésekről szóló, a képviselők számára írásban kiküldött beszámolóhoz 

kapcsolódóan ismertesse a település helyzetét. 

 

Nagyné Zsilínyi Ildikó gyámügyi előadó : 

Elmondja, hogy a település lakói számára a 2009.év újabb megpróbáltatásokat hozott. A 

családok elszegényedése tovább folytatódik a településen. Ez a jegyzői gyámhatósági 

tevékenységre többletfeladatot ró. Ezen feladatoknak csak úgy lehet eleget tenni, ha a 

településen működő szociális, egészségügyi  és oktatási feladatokat ellátókkal a kapcsolat 

állandó. Az elmúlt évi munkát a nehézségek ellenére is sikeresnek ítéli, és kéri a testület 

tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 

 

mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a beszámolóhoz kéri a képviselőtestület tagjait, 

hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót fogadják el. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a szóbeli kiegészítést, és felkéri a testület tagjait, hogy a 2009. évi gyámhatósági 

intézkedésekről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan tegyék fel kérdéseiket. 

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 



27/2010.(IV.27.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 2009.évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról készített és előterjesztett – ezen 

jegyzőkönyv 2-es és 3-as számú mellékletét képező - beszámolót. A képviselőtestület 

megállapítja, hogy a gyermekvédelmi munka és a gyermekjóléti feladatok ellátása a 2009. 

évben is rendkívül hatékony volt a településen. 

A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a feladatot ellátó dolgozóknak. 

 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét ezen határozatnak a beszámolóval 

együtt való megküldésére az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 

Szociális és Gyámhivatal felé. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:   Morvai István polgármester  

                Dr. Balázs László jegyző 

 

 

4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szennyvízüzemeltetőnél tartott belső 

ellenőrzések által feltárt  hiányosságok a Társulási Tanács intézkedéseit tette szükségessé. 

Ezen intézkedések végrehajtása érinti az intézmény alapító okiratát is. Az alapító okiratban az 

intézmény neve is módosításra kell kerüljön. Módosítani szükséges továbbá az alapító 

okiratban az intézmény feladatellátásához szükséges vagyon meghatározását, az irányítási 

jogok gyakorlásával megbízott szerv pontos megnevezését, továbbá az intézmény vezetőjének 

kinevezésére vonatkozóakat. 

A határozattervezetet a testület tagjai megkapták. Kéri azt változtatás nélkül fogadják el. 

A  képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2010.(IV.27.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat Vámosgyörk és 

Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító 

okiratának módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

1.  A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját megelőző 

felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó szövegét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 
„ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §-ában, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendeletben, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. Törvény 16. §-ában, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 



2008. évi CV. Törvény 1.- §-ában foglaltak szerint az alapító önkormányzatok a Vámosgyörk és Térsége 

Kommunális Szennyvízelvezető Költségvetési Szerv alapító okiratát az alábbiak szerint határozzák meg: „ 

 

 

2. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 
„ 1. A költségvetési szerv neve  

 

 VÁMOSGYÖRK ÉS TÉRSÉGE KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜZEMELTETŐ „  

 

 

 

3. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 
„ 3. A költségvetési szerv alapító szerve 

 

 
Vámosgyörk Község Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár Község Önkormányzata, Csány 

Község Önkormányzata részvételével 2006. március 30-án a részt vevő önkormányzatok közigazgatási területén 

keletkező szennyvíz elvezetését és kezelését szolgáló szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű üzemeltetése 

céljából létrehozott jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás ( székhely: 3291 Vámosgyörk, 

Petőfi S u. 25.sz ). „ 

 

 

 

4. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„5. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve
 

 

 

Jelen dokumentum 3./ pontjában meghatározott alapító szerv Társulási Tanácsa. „ 

 

 

5. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 12. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 



„ 12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon
 

  

Az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9380-3/2009. számú 

vízjogi üzemeltetési engedélyt megadó határozatának rendelkező részében meghatározott -  Vámosgyörk, 

Adács, Atkár, valamint Csány Község Önkormányzatainak tulajdonában lévő, de a költségvetési szerv által 

használt - 02/9 helyrajzi szám alatti ingatlan ( Adács külterület, Szennyvíztisztító telep és annak valamennyi 

műtárgya ), mint a Társulási törzsvagyon, valamint a tulajdonos települések területén keletkező szennyvíz 

elvezetését és kezelését szolgáló teljes csatornahálózat és az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések, egyéb 

technológiák ( szennyvízátemelő műtárgyak: közbenső átemelők, végátemelők, átemelők, új átemelők. ). A 

költségvetési szerv a vagyon felett rendelkezési jogosultsággal nem rendelkezik. „ 

 

 

6. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 
„ 13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

 

 

A költségvetési szerv vezetőjét a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv 

vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével a jelen dokumentum 5./ pontjában 

meghatározott irányító és felügyeleti szerv ( Társulási Tanács ) határozatlan időre 

pályázat útján nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács nevében a 

Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A vezetői megbízás visszavonásával és a felmentéssel 

kapcsolatos kérdésekben a Társulási Tanács jogosult dönteni. „     

 

 

7. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratát módosításokkal e határozat 

mellékletét képező egységes szerkezetben elfogadja. 

 

 

8.  Vámosgyörk Község Önkormányzat Vámosgyörk és Térsége Kommunális 

Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása Adács, Atkár, Vámosgyörk, Csány Községek Képviselő-testületeinek elfogadó 

határozatának meghozatalát követően lép hatályba, aszerint, hogy a tényleges hatályba 

lépés napja az időrendben legutoljára meghozott határozat meghozatalát követő nap lesz.  

 

9.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat aláírására. 

 

Határidő: Haladéktalanul 

 Felelős: Morvai István polgármester 

   Dr. Balázs László jegyző 

 



 

Morvai István polgármester:  
 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a Leader keretében zajló faluközpont megújítása 

a tervek szerint halad. A buszmegálló már teljes egészben, a kulturotthon szinte teljes 

egészben megújult. A park kialakítása várhatóan júniusra elkészül. 

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestület tagjait, hogy a Petőfi út felújítására a közbeszerzési 

eljárás megindításra került.  

Elmondja továbbá, hogy a KSZK honlapján április 15-én jelent meg az óvodavezetői 

pályázat. Ettől az időponttól lehet a jelentkezőknek 30 napos határidővel pályázni. Ezt 

követően, a következő testületi ülésen kerül sor a pályázók közül az óvodavezető kinevezésre.  

A bejelentés tájékoztató jellegű, így kéri a képviselőtestület tagjait, hogy azt vegyék 

tudomásul. 

Végezetül tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 2010. április 11-én és április 25-én tartott 

országgyűlési képviselőválasztások a településen is zökkenőmentesen lebonyolításra kerültek. 

Ezért köszönetét fejezi ki a választás lebonyolításában részt vevőknek.    

 

 

 

 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 

                polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.04.27-én megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyv 1.sz. melléklete 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

5/2010. (IV. 27.) SZÁMÚ RENDELETE 

A 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  

82. § -a alapján a 2009. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

        

A rendelet hatálya 

 

                                                                          1.§. 

 

/1/.A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 

és 

     az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 

/2/.E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a 2009. évi 

     zárszámadásukról és pénzmaradvány jóváhagyásukról szóló 11/2010.(IV.26)CKÖ 

     határozatban foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai 

 

2.§. 

 

 (1) Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a /továbbiakban Képviselő testület/ 

     az önkormányzat  2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  beszámolót  az 1/a.,  

     1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat és intézményeire 

      vonatkozóan a teljesített bevételeinek főösszegét:346.009 eFt, 

                                              kiadásainak főösszegét:289.661 eFt.  
      összegben jóváhagyja .  

 

(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét 



      forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

       I. Működési bevételek                                                                  120.967 eFt 

      II. Támogatások                                                                             155.306 eFt 

     III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                          403 eFt 

     IV.Támogatás értékű bevételek                                                         7.682 eFt 

      V. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                      349 eFt 

    VI. Kiegészítések, visszatérülések                                                         905 eFt 

   VII. Hitelek                                                                                                   nincs 

  VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek                                                  61.368 eFt 

     IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:                                         -    971 eFt 

 

(3) A képviselőtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott, teljesített kiadási fő összeget az 

     alábbiak szerint hagyja jóvá: 

     I./ Működési kiadások                                                                   201.045 eFt.          
          1./ Személyi juttatások                                       103.626 eFt.   

          2./ Munkaadókat terhelő járulékok                       31.841 eFt. 

          3./ Dologi kiadások                                               61.845 eFt.                            

          4./ Egyéb folyó kiadások                                        3.733 eFt 

     II./ Támogatás értékű kiadások                                                        2.729 eFt 

     III./ Véglegesen átadott pénzeszközök                                              1.210 eFt.                    

     IV./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás    64.510 eFt 

     V./ Felhalmozási kiadások                                                               16.708 eFt 

     VI./ Pénzügyi befektetések                                                                1.748 eFt 

     IX./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                          1.711 eFt 

 

/4/.Az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonkénti, a kiadásokat-ezen belül a 

kiemelt kiadásokat- feladatonként részletezve a 2/a.,2/b., 3., 4. számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

 

3.§. 

 

 

/1/.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi teljesített bevételeinek fő összegét: 

     889 eFt, kiadásainak főösszegét 889 eFt. összegben jóváhagyja, a  11/2010. (04.26.) 

     számú határozatában foglaltak alapján. 

 

/2/ A Képviselőtestület az /1/ bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét 

      forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

     II. Támogatások                                                         889 eFt., 

   

/3/ A Képviselőtestület az /1/ bekezdésben jóváhagyott teljesített kiadások fő összegét 

     kiemelt előirányzatonként alábbiak szerint hagyja jóvá: 

     I. Működési kiadások:                                               839 eFt.  
        1./ Személyi juttatások                            20 eFt.   

        2./ Munkaadókat terhelő járulékok           8 eFt. 

        3./ Dologi kiadások                                800 eFt.                            

        4./ Egyéb folyó kiadások                         11 eFt 

     II. Támogatásértékű kiadások:                                      5 eFt.  

     IV. Társ.szoc.pol.és egyéb juttattás tám.:                    45 eFt.  

 



/4/.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1/a-7. számú mellékletek 

      tartalmazzák.  

 

Az önkormányzat összesített bevételei 

  

4. § 

 

(1) /1/.Az Képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtása során teljesített 

(2)     összesített bevételi főösszegét 346.898 eFt összegben jóváhagyja. Forrásonkénti 

(3)     részletezésben az 1, 2/a., 2/b. számú mellékletnek megfelelően. 

(4)            /2/.Az /1/. bekezdésben jóváhagyott bevételeket intézményenként, kiemelt előirányzatonként a  

    a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

 

5.§ 

 

/1/. A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtása során teljesített  

      összesített kiadási főösszegét 290.550 eFt. összegben jóváhagyja. 

      Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1., 2/a., 2/b. mellékletek szerint. 

 

/2/.Az önkormányzat  személyi juttatásainak összesített teljesítését 103.646 eFt. összegben 

     hagyja jóvá a kapcsolódó létszámmal együtt az 5. számú melléklet szerint. 

 

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásainak és pénzügyi befektetéseinek összesített 

      teljesítését 3.833 eFt. összegben, annak célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben 

      foglaltak szerint elfogadja. 

 

(4) Az önkormányzat felújítási kiadásainak összesített teljesítését 14.623 eFt. összegben, 

     annak célonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Pénzmaradvány jóváhagyása 

 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát      58.981 eFt összegben 

      - melyből a személyi juttatások maradványának összege      6.005 eFt 

       a 8/a, 8/b. számú  mellékletek szerint hagyja jóvá. 

     Ebből: 

      - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát    0   eFt 

        összegben, 

        - személyi juttatások maradványának összegét                6 eFt,  

         CKÖ határozata szerint 

         8/a, 8/b számú mellékletek alapján hagyja jóvá. 

 

(2) A módosított pénzmaradványból a mérleg szerinti kötelezettség összegét  14 eFt  



      összegben állapítja meg, a 8/a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

(3) A - működési célú  szabad pénzmaradvány összegét      26.722 eFt-ban . 

         - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány összegét  32.245 eFt –ban állapítja meg a  

      8/a számú melléklet szerint.  

      

 

(4) A működési célú szabad pénzmaradványból a további kötelezettségeket 1.237 eFt.  

     összegben állapítja meg, szintén a 8/a számú melléklet szerint. 

 

(5)A személyi juttatások maradványát    6.005 eFt-ban, melyből a  

    - kötelezettséggel terhelt maradvány     522 eFt., 

    - fel nem használható maradvány     5.483 eFt állapítja meg a 8/b. számú melléklet szerint. 

 

(6) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő  

     fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

(7)A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 

      2010. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 6.§ alapján gondoskodjon. 

 

Vagyonkimutatás 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9, 10. számú  

     mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.699.220 eFt összegben elfogadja. 

 

 

Több éves kihatással járó feladatok  

 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet szerint  

     jóváhagyja.  

 

Közvetett támogatások 

 

9.§ 

 

(1.) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. számú mellékletben       

      foglaltak szerint 1.528 eFt összegben jóváhagyja. 

 

Záró rendelkezések 

 

 

10. § 



 

/1/A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és 

     a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a 

     rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. 

 

/2/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Csány, 2010. április 27. 

 

 

                                                                     

                                          Morvai István sk.                           Dr.Balázs László sk. 

                                             polgármester                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.04.27-én megtartott üléséről 
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Beszámoló a 2009. évi 

 

a gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

 

Csányi kistérség 

 

 

                    

Településünkön 1998. novembere óta működik gyermekjóléti szolgáltatás. 2008. január 21-től 

kistérségi többcélú társulás formájában, intézménye a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Intézmény, mely Hatvan, Balassi u.14. szám alatt található. Az hatvani 

intézménybe tartozó települések Boldog, Csány, Kerekharaszt és Nagykökényes, ahol két 

kistérségi családgondozó látja el a feladatot. 

A kistérségi feladatellátás keretében hétfő, kedd és csütörtöki napokon érhető el a 

településünkön a szolgáltatás, amely ügyeleti időből és területi, helyszíni munkából áll. 

(Szerdán Kerekharaszton történik a családgondozás, illetve pénteki napokon a hatvani 

Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatnál.) 

 

Személyi feltételek: 

A településen 1 fő főállású családgondozó dolgozik, óvodapedagógus végzettséggel.  

 

Tárgyi feltételek: 

A kistérségi gyermekjóléti szolgálatműködésére önálló iroda helyiséget biztosít a 

Polgármesteri Hivatal. A munkavégzéshez szükséges technikai feltételek adottak: külön 



számítógép, internet-hozzáférés, nyomtató, telefon segíti a munkavégzést. Szükség szerint fax 

és fénymásoló használata is igénybe vehető a hivatalban. A családlátogatások szolgálati 

kerékpárral történnek. 

 

Demográfiai mutatók: 

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége elsősorban a 0-18 év közötti korosztályt érinti, illetve 

a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyával személyes segítő kapcsolat keretében 

közreműködik problémái rendezésében. 

 

 

Korosztály száma 

0-3 75 

3-6 61 

6-14 179 

15-18 122 

Összesen: 437 

 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei: 

 

A település összetétele az utóbbi néhány évben kedvezőtlenül változott: a helyi, illetve 

községünkbe érkezett családok közül többségükben hátrányos helyzetűek, mert családjuk 

csökkenő jövedelme, a munkanélküliség, a kedvezőtlen lakáskörülmények és egészségügyi 

problémák miatt az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, ugyanakkor prevencióval, illetve 

beavatkozás esetén hosszabb távon családjukban tarthatók ezek a gyermekek.  

 

2009. évben a csányi kistérségi gyermekjóléti szolgálatnál alapellátásban 43 gyermek (fiú:26, 

lány:17) gondozása történt, melyből védelembe vett 5 fiú és 1 lány. 

Az egyéni gondozási-nevelési tervek féléves-éves helyzetértékelései megtörténtek. 

 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 1 esetben adódott. 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés a szolgálat javaslata alapján 2009. évben nem történt. 

 

Átmeneti neveltként 10 gyermeket gondoztak a településünkről nevelőszülőknél, akik 4 

családból kerültek ki. A vérszerinti családjukkal való kapcsolattartás és a segítő munka 

folyamatos, illetve a nevelőszülői gyámi tanácsadókkal  és a gyermekek hivatalos  gyámjával. 

Szakellátásból kikerült és utógondozott gyermek 2 esetben volt.   

 

2009. évben bűncselekmény elkövetése miatt 4 fiatalkorú gyermek került a szolgálathoz. A 

velük kapcsolatos munka során rendszeres az információcsere a kirendelt pártfogói 

felügyelővel. 

 

Átmeneti gondozás során családok átmeneti otthonában 1 család két gyermekével került 

elhelyezésre, akik két hónapot töltöttek krízisszolgáltatásban. 

 

2009. évben összességében a helyi gyermekjóléti szolgálatnál nyilvántartott 53 gyermek volt, 

családjaik száma 26.  



A veszélyeztetettség megszűntetése, illetve elköltözés során 2009. december 31-ei állapot 

szerint 39 gyermek és 16 család szerepelt a szolgálat nyilvántartásában.  

Esetátadás két családot érintett. 

 

A gyermekjóléti szolgálatnál a kezelt problémák közül a legtöbb esetben  

 anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 

 a szülők-család életvitele 

 gyermeknevelési 

 családi konfliktus (szülők egymás között, illetve szülők- gyermek között) 

 magatartászavar 

 gyermekintézménybe való beilleszkedéssel kapcsolatos problémák jeleneztek.  

 

 

A szolgálat szakmai tevékenysége során esetkonferenciát két alkalommal tartott 1 kiskorú 

esetében, védelembe vételi tárgyalás 1 alkalommal történt, átmeneti nevelésbe vett gyermekek 

esetében felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 3 család gyermekeinek esetében volt. 

Családlátogatások történtek a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézmény szakembereivel, 

illetve a helyi védőnővel közösen is. Védőnővel havonta konzultációkat tartottunk a közös 

esetek kapcsán. 

 

A nyári gyermekétkeztetés folyamán a helyi csányi cigány kisebbségi önkormányzat 

segítségével 37 család részére osztottunk ki készételeket. 

Ruhanemű, lábbelik és játék adományozására két alkalommal történt. 

 

Kistérségi gyermektalálkozó augusztusban került megrendezésre a csányi és hatvani 

gondozott gyermekek részére, illetve csányi gyermekek is részt vettek a módszertani 

gyermekjóléti szolgálat által szervezett programokon, ennek kapcsán lehetőség adódott 

kirándulásra, illetve strandoláson, születésnapi zsúron, gyermek karácsonyon való részvételre.                                           

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás további tevékenységei:  

Információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben való közreműködés, 

családlátogatás, szakmaközi megbeszélés, elhelyezési értekezleten -felülvizsgálati tárgyaláson 

való megjelenés, felkérésre környezettanulmány készítése folyt az elmúlt év során. 

   

A szolgálat szakmai ismereteinek bővítése céljából részt vett előadásokon, konferenciákon. 

 

 

Jelzőrendszerrel való együttműködés: 

Az alapellátáson túl a szolgálat különös figyelmet fordít a prevencióra, mely hatékonyan 

működik a jelzőrendszeri tagok együttműködésével. A jelzőrendszer által küldött jelzések 

legnagyobb számban közoktatási intézményből és önkormányzattól (jegyző) érkeztek, illetve 

állampolgártól, pártfogói felügyelő szolgálattól.  

A többi jelzőrendszeri tagokkal a helyi esetek kapcsán a telefonos, illetve a személyes 

kapcsolattartás, konzultáció történt. 

 

 A jogszabályban előírt éves jelzőrendszeres tanácskozás a helyi és a kistérségi 

szakemberekkel megrendezésre került. 

A tanácskozás résztvevői (jegyző, iskola-, óvodai vezetője, védőnő, körzeti megbízott, 

gyámügyi ügyintéző, családsegítő szolgálat családgondozója, pártfogói felügyelő, polgárőrség 



elnöke, kultúrotthon könyvtárosa) jónak ítélte meg a gyermekjóléti szolgálattal való 

kapcsolatát. Jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek: jelzések szóban, telefonon és írásban 

érkeztek. 

 Javaslataikban megfogalmazódott igény a gyakoribb személyes találkozásokra, 

tapasztalatcserékre. 

 

Jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések:  

Magántanulóság státusz visszaszorítása (családjuk körében nem kapják meg azokat az 

ismereteket és ösztönzést, melyek a tanulásukat elősegítik, nem motiváltak a tanulásra), 

illetve a családi élet tartós működési zavaraiból adódóan a családjukból kiemelt gyermekek 

szüleikkel való rendszeres és időszakos kapcsolattartásuk elősegítése, továbbképzéseken való 

részvétel. 

 

„ A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell 

elbocsátani.”  /R. Steiner/ 

 

 

Csány,2009. április 20. 

 

Készítette: 

                                                            Józsa Gyuláné 

                                                        Csányi kistérségi családgondozó 
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                               2009 évi gyermekvédelmi feladatok ellátása 

 

 

                                                     Beszámoló 

 

 

 

1 A település demográfiai mutatói  

   (gyermekvédelmet érintően) 

 

   0-3 éves korig: 75 fő 

   3-6 éves korig: 61 fő 

   6-14 éves korig: 179 fő 

 15-18 éves korig: 122 fő 

 

  ÖSSZESEN:  437 fő 

 



2. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 

     

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2009 évben 209 gyermek részesült, akik     

tankönyvtámogatásban, gyermekétkeztetés normatív kedvezményében és egyszeri pénzbeli 

támogatásban is részesültek. Az egyszeri támogatás kifizetésére évente két alkalommal került 

sor: július és november hónapban, amely 108 családot érintett. A részesültek kor szerinti 

megoszlása: 0-6 évesek száma: 82 fő, 7-14 évesek száma: 80 fő, 15-18 évesek száma: 46 fő, 

18 éven felüliek száma:1 fő. A 205 jogosultból 13 gyermek tartósan beteg, és 33 szülő 

egyedülállóként neveli gyermekét.A költségvetésben e támogatási formára felhasznált összeg: 

4.971 e/Ft. 

 

2009 évtől kezdődően egy új támogatási forma került bevezetésre, az óvodáztatási támogatás. 

13 gyermek 250 e/Ft. összegben részesült a támogatásban, melyet évente két alkalommal 

pénzbeni támogatásként utalunk a Szülő részére. 

Ebben a támogatásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű, rendszeresen óvodába járó gyermekek részesülnek. 

 

Az év folyamán rendkivüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formájában részesült  

225 fő, 4.580 e/Ft. összegben. ( nyári gyermekétkeztetés,tankönyvtámogatás, karácsonyi 

csomag) 

 

A gyermekétkeztetés megoldásának módja, kedvezményben részesülők adatai:  

A településen a napköziotthonos óvoda biztositja a nappali rendszerű oktatási-nevelési 

intézményben résztvevő gyermekek és tanulók étkeztetését. A Gyvt. 148.§.(5) bek.-e szerint a 

gyermekek napközbeni ellátása után járó személyi térítési dij alapja a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a 3 vagy több gyermekes családok, illetve a 

tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek. Óvodás étkezők átlagos létszáma 2009. évben: 43 

fő, iskolás korú étkezők száma átlagosan 2009 évben: 54 fő. Az Önkormányzat 4.961 e/Ft-ot 

használt fel támogatásra. 

 

 

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 

 A települési Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait jogszabályíban 

meghatározott képesitési előírásoknak megfelelő családgondozó foglalkoztatásával látja el. 

 A gyermekjóléti szolgáltatás 2009 évben is kistérségi feladatellátás keretében valósul meg. A 

családgondozó a hét 3 munkanapján 8 órában látja el feladatát a településen.  

Ezt a munkarendet az ügyfelek már megszokták, és a meghatározott időben keresik fel a 

családgondozót. 

 

A gyermekjóléti szolgálat által alapellátásban részesülő gyermekek száma az elmúlt év 

folyamán 39 fő volt.                                                          

Védelembe vett gyermekek száma: 6 fő – ebből 2009 évben 5 fő védelembe vétele megszűnt - 

, utógondozott: 2 fő, átmeneti nevelt: 10 fő. 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: a szülők, a család életvitele, családi 

konfliktus,anyagi ( megélhetési, lakhatási) nehézség. 

A gyermekjóléti szolgálat családgondozója segítséget nyújt: hivatalos ügyek intézésében, 

segítő beszélgetéssel a konfliktus helyzetbe kerülő családoknál, családlátogatással, 

családgondozással. 



A családgondozó minden bejelentést, jelzést  vizsgál,és amennyiben szükséges szakemberek 

segítségét keresi a problémák megoldásában. 

A védelembe vételi tárgyalásokon, a felülvizsgálatokon, elhelyezési értekezleten rendszeresen 

részt vesz, és a gyámügyi ügyintézővel minden hatóság elé kerülő problémás esetet 

együttesen vizsgál. 

 

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja a napköziotthonos óvodában, 

az általános iskolában, és az iskolás korúak részére a délutáni korrepetálás formájában. 

 

A gyermekvédelem szempontjából a veszélyeztettként nyilvántartott gyermekek ellátása 

biztosított az oktatási-nevelési intézmények szolgáltatásai útján. 

 

 

4. Jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések: 

 

 2009 évben védelembe vettként 6 gyermek volt nyilvántartva. 1 esetben iskolakerülés, 4 

gyermeknél a szülő általi súlyos elhanyagolás, 1 esetben a gyermek beilleszkedési zavara volt 

a védelembe vétel oka. Az eseteknél a felülvizsgálat 1 év után megtörtént, és a védelembe 

vétel fenntartása továbbra is indokolt volt 1 gyermek vonatkozásában, 4 gyermek – 1 család – 

elköltözött a településről, 1 gyermek pedig nagykorúvá vált. . 

Átmeneti neveltként 10 gyermeket – 4 családból származó -  tartunk nyilván, esetükben a 

felülvizsgálat megtörtént, továbbra is indokolt a szakellátásban történő elhelyezésük. 

A családgondozó a családok mindegyikével rendszeresen tartja a kapcsolatot. A szülők 

ragaszkodnak gyermekeikhez, egy kivételével minden család tartja a kapcsolatot a családból 

kiemelt gyermekkel, a szünetek idejére haza hozzák őket.  

Utógondozottként két fiatalkorú gyermeket tartunk nyilván. 

 

5. Nemleges 

6. Szakmai ellenőrzés. 

 

   2009. évben nem történt szakmai ellenőrzés. 

                                                          

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok: 

 

 A családok egyre nehezebb anyagi helyzete - ami maga után vonja a családi konfliktusokat is 

- kihat a gyermekes családokra. Szükségesnek tartjuk,hogy a veszélyeztett gyermekek 

életkörülményein javitsunk, minden esetben tájékoztassuk az arra rászorulóket az 

igénybevehető támogatásokra.  

Egyre nagyobb gondot jelent a veszélyeztett gyermekek esetében a 18 éves korig tartó 

tankötelezettség. Szükséges ezen gyermekek figyelemmel kisérése , ösztönzése a rendszeres 

iskolába járásra. 

 

8. Bűnmegelőzési program 
 

Helyi gyermekvédelmi bűnmegelőzési program a gyámhatósági munka munka során 

fokozottan előtérbe kerül a megelőzés, melynek kapcsán segitséget nyújt a helyi 

rrendőrhatóság és a községben működő polgárőrség. 

Folyamatban van a bűnmegelőzési program elkészitése. 

 



9.Települési Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata 

 

  A helyi Polgármőrség tagjai hatékonyan közreműködnek a  gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, jelzéssel élnek amennyiben kiskorút érintő veszélyeztettséget tapasztalnak. 

 

 

 

A 2009. évi gyámügyi berszámoló elkészitése a 149/1997. ( IX.10.) Korm. Rendelet 10. sz. 

mellékletének szempontjai alapján készült. 

 

 

 

 

Csány,2010. április 20. 

 

 

 

 

                                                                      Nagyné Zsilinyi Ildikó 

                                                                                                gyámügyi előadó 

  

 


