
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2004.május 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor 

László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Magyar Vilmosné, Pádár István 

képviselők (9 fő) 

 

Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné képviselő ( 1 fő) 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 

                                                       Nagyné Zsilinyi Ildikó ig.ea.              

                                                       Józsa Gyuláné gyermekjóléti szolg. 

Morvai István polgármester: 

Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 fő megválasztott képviselő 

közül 9 fő megjelent. A testületi ülést megnyitja. 

Javasolja a testület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg. 

Mivel más javaslat nem hangzott el a testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést 

tudomásul veszik és az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, további feladatok  

     meghatározása. 

     Előadó: Nagyné Zsilinyi Ildikó ig.ea. 

                  Józsa Gyuláné gyermekjóléti szolg. 

3./ Indítványok, bejelentések. 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

A lejárt testületi határozat végrehajtásáról készült jelentéshez sem kérdés, sem hozzászólás 

nem hangzott el. 

A testületi tagok azt tudomásul veszik. 

 

 

2.napirendi pont tárgyalása: 

Morvai István polgármester: 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló jogszabály kötelezővé teszi az ezen a területen dolgozók számára a 

képviselőtestület előtti beszámolót. 

Ez a feladat a képviselőtestület tagjai előtt nem ismeretlen, hiszen az elmúlt év során is 

végzett a testület ilyen feladatot. Elmondja a testület tagjainak, hogy a beszámolót kiegészítve 

a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló adatlappal, a meghívóval együtt megkapták. Így eltekint 

annak szó szerinti ismertetésétől.  

A beszámolót annyival kívánja kiegészíteni, hogy elmondja a testület tagjainak, hogy a Heves 

Megyei Közigazgatási Hivatal is megvizsgálta és értékelte a településen folyó 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységet. Szó szerint ismerteti a Heves Megyei 

Közigazgatási Hivatal értékelését. 

Elmondja továbbá, hogy ezen külső szerv értékelése is alátámasztja azon személyes 

meggyőződését, hogy az ezen a területen dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott kiválóan 

végzi a munkáját. 

Kéri a testület tagjait, hogy hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg. 

 

Hozzászólás: 

 

Pádár István képviselő: 

 

Elmondja, hogy ismert előtte az a hatalmas munka, amelyet Józsa Gyuláné és Nagyné Zsilinyi 

Ildikó végez. Igaz, hogy a vizsgált  területhez nem tartozik közvetlenül, de a településen 

dolgozó védőnőt és a körzeti megbízott munkáját is dicséri, hogy ilyen sikeresen látják el a 

feladatot a gyermekvédelembe és gyámügyben tevékenykedők. 

Felajánlja hogyha bármilyen segítségre lenne szükség, úgy a helyi polgárőrség tagjaira is 

számíthatnak.  

A maga részéről megköszöni a munkát és  a további feladataikhoz jó egészséget és sok sikert 

kíván. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, így kéri a 

testület tagjait, hogy a beszámolókat fogadják el. 

 

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

 

18/2004.(V.25.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2003.évi gyermekvédelmi és 

gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót, valamint a gyermekjóléti szolgálat 2003.évi 

tevékenységéről szóló beszámolót változtatás és módosítás nélkül elfogadja. 

 

A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a lelkiismeretes munkáért Nagyné Zsilinyi Ildikónak 

és Józsa Gyulánénak.  

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a beszámoló megyei 

gyámhivatal felé történő megküldésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    Morvai István polgármester, 



                 Dr.Balázs László jegyző 

 

 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok bejelentések 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a jogszabályi változások következtében – hogy a 

kistérség  többletforrásokra pályázhasson  - szükséges, hogy a testületek hozzájáruljanak 

többcélú kistérségi társulás létrehozásához.  

Kéri a testület tagjait, hogy támogassák ezen előterjesztést. 

 

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

 

19/2004.(V.29.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester által 

előterjesztett ún. többcélú kistérségi társulás létrehozásával kapcsolatos feladat-

meghatározást, és a kötelezettségvállalásra történt utalást. 

 

A képviselőtestület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és támogatja a társulás 

létrehozására kidolgozott elképzeléseket. 

 

Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat-kivonat egy példányát küldje meg a 

Hatvani Kistérségi Társulás elnökének. 

 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

Felelős:    Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2004.évben is szükség lenne a felszíni 

vízelvezető árokrendszer felújítására, amelyet már az elmúlt évben is megpályázatak, de azt 

elutasították 

Kéri a testület tagjait, hogy támogassák azon elképzelését, hogy pályázati forrásokból tovább 

folytatódjék a már korábban elkezdett vízelvezető árokrendszer felújítása. 

 

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2004.(V.25.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2004.évre vonatkozó 

pályázati lehetőségeket, melynek alapján döntött arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

továbbra is folytatni kell a felszíni vízelvezető árokrendszer felújítását, karbantartását. 

 

Ennek megfelelően kerüljön sor a polgármesteri hivataltól kiindulva, kb. 50-100 m-es 

körzetben a felújítási munkálatokra. 

A már elkészített árajánlat alapján a képviselőtestület a 2004.évi költségvetés tatalék 

keretének  terhére önrészként meghatároz  3 millió forintot. 

 



Felhívja a tisztségviselők figyelmét a pályázat elkészítésére, határidőre történő benyújtására. 

 

Határidő: 2004.június 15. 

Felelős:    Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az általános iskola felújításával kapcsolatban 

benyújtott pályázat elutasításra került. Az elutasítás indoka a pénzhiány volt. A pályázat kiíró 

is megállapította, hogy a pályázat egyébként szakmailag nagyon alapos volt. 

Javasolja a testület tagjainak, hogy a pályázat újra kerüljön beadásra, amikor erre egy pályázat 

kiírásakor lehetőség adódik. Ez azért is fontos mivel az általános iskola felújítása és az 

informatika korszerűsítése elengedhetetlen. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 10.30 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

                    Morvai István                                                       dr.Balázs László 

                    polgármester                                                                 jegyző                             

 


