
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2004.június 21-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, Meggyes 

Attiláné,  Pádár István képviselők (10 fő) 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr.Balázs László jegyző, 

                                                   Dr.Szabó Mónika háziorvos, 

                                                   Dr.Rónai Renáta fogorvos, 

                                                   Tassy Mária védőnő 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket. 

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

teljes létszámban megjelentek. 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./ Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról, az eü-i feladatok végrehajtásáról. 

     Előadó: Dr.Szabó Mónika háziorvos, 

                  Dr.Rónai Renáta fogorvos, 

                  Tassy Mária védőnő 

 

3./ Általános iskolai igazgató választás. 

     Előadó: Morvai István 

 

4./ Indítványok, bejelentések 

 

 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

A lejárt határidejű 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: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2.napirendi ponthoz kapcsolódó háziorvosi, 

fogorvosi, védőnői beszámolót a meghívóval együtt megkapták.  

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, 

hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Kérdések: 

 

Deák Tibor képviselő: 

 

A sajtóban, a médiában sokat lehet hallani az új  életmentő készülékekről. Tervezi-e a 

háziorvos ilyen készülék beszerzését? 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

A településen megvalósítható-e  az irányított betegellátás?  

 

Meggyes Attiláné képviselő: 

 

Kell-e a drog megjelenésétől a településen tartani. 

 

 

Válasz: 

 

Dr.Szabó Mónika háziorvos: 

 

Elmondja, hogy az életmentő készülékek típustól függően 1-5 millió forint összegben 

szerezhetők be. Ez az ár a felére csökkenthető, a Szívügy Alapítványhoz benyújtott sikeres 

pályázattal. Az EU-s háziorvosi rendelőkben ilyen készülék kötelező része az orvosi 

felszerelésnek. Tehát a közeljövőben beszerzésre kerül ilyen készülék.  

 

A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy a településen is lehetőség van a telefonon 

történő bejelentkezésre és orvosi vizsgálatra. Ennek egyetlen nehézsége, hogy előfordul, hogy 

a háziorvos sürgősségi hívást kap, ezért a jelentkezési rend csúszik. Olyan településen ahol 

egyetlen orvos látja el a betegeket ez a probléma mindig fennáll. 

 

Tassy Mária védőnő: 

 

Nem kell a településen a kábítószer megjelenésétől tartani egyenlőre. Akik veszélyeztetettek 

az a 14 év feletti korosztály. Az önkormányzat intézményeinél nem jelentkezik és 

remélhetőleg a jövőben sem jelentkeznek a kábítószerrel kapcsolatos problémák. 

 

 

Hozzászólások: 

 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 



Megköszöni  az egészségügyben dolgozók munkáját, megköszöni továbbá azt, hogy 

munkájukat hivatásként látják el és bárki bármikor ha szükség van rá bátran fordulhat 

hozzájuk. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a beszámolókat és elmondja, hogy ő is elégedett a településen  az egészségügyi 

dolgozók munkájával. A területen dolgozóknak további sikereket, erőt és egészséget kíván. 

Kéri a testület tagjait, hogy a benyújtott beszámolókat fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

21/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a község egészségügyi helyzetéről 

készült beszámolókat tudomásul veszi. 

 

A képviselőtestület megköszöni a háziorvosnak, a fogorvosnak és a védőnőnek az általa 

végzett munkát és a jövőre nézve is további sikereket kíván. 

 

3.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja, hogy az iskola igazgatójának megbízatása 2004.augusztus 31-el lejár. A 

képviselőtestületnek feladata az intézmény vezetőinek választása. Az iskola igazgatói állás 

betöltésére a közoktatási tv-ben meghatározott feltételek szerint pályázatot kell a fenntartónak 

kiírni. Ez a pályázati kiírás 2004.április 26-án jelent meg az Oktatási Közlöny 

XLVIII.évfolyam  9.számában.  

A pályázatban meghatározott határidőn belül egy pályázat érkezett be amelyet a jelenlegi 

iskola igazgató terjesztett elő. A pályázatot véleményezte az Iskolaszék, az SZMK tagjai, a 

nevelőtestület és az alkalmazottak ülése is. A elbírálás - , illetve véleményezésről készült 

jegyzőkönyv tartalma alapján,  valamint az ide vonatkozó törvények értelmében kerül sor a 

beérkezett pályázatnak a képviselőtestület által történő elbírálásra. 

Ismerteti a jegyzőkönyvben foglaltakat.  

 

Dr.Balázs László jegyző: 

 

Mielőtt konkrét állásfoglalásra kerül sor befolyásolási szándék nélkül elmondja, hogy a 

képviselőtestület határozat hozatalánál mik azok a szempontok amiket figyelembe kell venni 

az eredmény véglegesítésénél. Az 1990.évi LXV.tv. 10.§-a kimondja, hogy a 

képviselőtestület kinevezésnél, megbízásnál, át nem ruházható ügyekben minősített 

többséggel dönt. Az SZMSZ ide vonatkozó részében a minősített többség azt jelenti, hogy a 

megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges a megbízáshoz. 

 

 

 

Morvai István polgármester: 

 



Megköszöni a kiegészítést, tájékoztatást majd átadja a szót Deák Tiborné pályázónak, hogy 

ismertesse programját.  

 

Deák Tibor képviselő: 

 

Elmondja, hogy mielőtt a program ismertetésére sor kerülne személyes érintettsége révén nem 

kíván a napirendi pont tárgyalásánál és az azzal kapcsolatos döntésnél jelen lenni, elhagyja a 

termet. 

 

Deák Tiborné iskola igazgató: 

 

Elmondja, hogy az iskola vezetésének elsődleges feladata az oktató-nevelő munka és az, hogy 

a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában. Ennek érdekében folyamatosan szerveznek 

színházlátogatást, kirándulásokat, versenyeket, és egyéb olyan programokat amelyek a 

gyermekek hangulatát és az iskola iránti szeretetet elősegíti. Elmondja továbbá, hogy mint 

vezető fontosnak tartja a pályázatokon való részvételt, amellyel többlet forrás szerezhető az 

iskola működtetéséhez, fontosnak tartja továbbá a tanulók részvételét a különböző tanulmányi 

versenyeken, amelyek objektív visszajelzést adnak az intézményben folyó oktató-nevelő 

munkáról. Úgy érzi ezen feladatokat az eddigiekben is sikeresen ellátta kollégáival és reméli 

ennek a jövőben is eleget tud tenni. 

Ezt követően ismerteti ezen jegyzőkönyv mellékletét képező vezetői programját. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a  vezetői program ismertetését és megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e 

kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz. 

 

 

Kérdések: 

 

Meggyes Attiláné képviselő: 

 

A településen nagyon magas a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek száma. 

Milyen lehetőség áll az iskola előtt a nagyon gyenge képességű gyermekek képességének 

fejlesztésére, illetve a kimagasló képességű tanulókkal való foglalkozásra. 

 

Válasz: 

 

Deák Tiborné iskola igazgató: 

 

Válaszában elmondja, hogy  a gyermekeket tanító pedagógusokon múlik ezen feladatoknak a 

végrehajtása. A maga részéről azt tudja tenni, hogy megpróbál többlet forrásokat biztosítani 

az ezen gyermekekkel való foglalkozáshoz. Jelenleg is 18 gyermek után kapnak magasabb 

normatívát akiknek a Heves Megyei Gyógypedagógiai-, Módszertani Központ Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága állapította meg a magasabb 

óraszámban történő felzárkóztatását. Ez a program az iskolában már több éve folyik és 

látványos eredményeket érnek el a gyermekek fejlesztésében. A kiemelkedően jó képességű 

gyermekek többlet ismeretre, az iskolában működő szakkörökön tehetnek szert. A tanulmányi 

versenyeken elért jó helyezések ezen kialakult rendszer eredményességét objektíve 



bizonyítják. Úgy ítéli meg, hogy az iskola nevelőtestülete sikeresen kezeli mind a tanulásban  

hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatását mind a kimagasló képességű gyermekek oktatását. 

 

Hozzászólások: 

 

Pádár István képviselő: 

 

Elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatos feltételeket betartották, ismételten felhívja 

képviselőtársai figyelmét az Iskolaszék, az SZMK, a nevelőtestület  és az alkalmazotti ülés 

döntésére. 

A maga részéről ezen döntéseket tartja a legfontosabbnak hiszen egy vezetőt leginkább a 

beosztottjai ismernek és szakmailag is ők tudnak minősíteni. Azt is tudja továbbá, hogy Deák 

Tiborné iskola igazgató a településen köztiszteletnek örvend. Hosszú évtizedek óta 

megbecsült vezető a településen. Elmondja továbbá, hogy az általános iskola egy jól működő 

intézmény, egy jó vezetővel az élén. Ilyen csapaton nem lehet változtatni. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

Megköszöni Deák Tiborné eddigi munkáját. Elmondja, hogy gyermekei és unokája is a Deák 

Tiborné által vezetett intézményben tanultak, illetve tanul. Mindig csodálattal töltötte el az 

iskola gyermek- centrikussága. Az iskolában folyó kimagasló szakmai munkát  pedig semmi 

nem bizonyítja jobban, mint a csányi iskolából kikerülő diplomát szerzettek száma. A maga 

részéről további sikeres munkát és jó egészséget kíván az iskola vezetőjének és családjának. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a kérdéseket és a vélemény nyilvánítást, a maga részéről is elmondja, hogy 

nagyon elégedett az iskolában folyó munkával. Három szóval jellemezné az igazgatónőt: 

emberséges, közvetlen, vezetőképessége maximális. A maga részéről teljes mértékben 

támogatja Deák Tiborné újra választását. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak az 

öt évre történő kinevezés végett. 

 

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

 

22/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test. határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.évi LXV.tv. 15.§.(1)bek. és a 

10.§. b/pontja alapján Deák Tiborné (Czank Mária) Csány, Rákóczi u. 54.sz.a.lakost 

2004.szeptember 1.napjától 2009.augusztus 31-ig a Csány Általános Iskola igazgatói teendők 

ellátásával – 5 tanévre – megbízza. 

Munkájához erőt, egészséget és sikereket kíván. 

 

Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megbízással kapcsolatos teendőket végezzék el.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 

 

Morvai István polgármester: 



 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy jogszabályváltozás következtében szükségessé 

vált a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2003.(XI.27.)önkormányzati rendelet 

módosítása. A rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri annak elfogadását. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

                                     Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 

24/2004 (VI.21.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól 

                                  szóló 11/2003 (XI. 27.) rendeletének módosításáról 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a helyi önkormányzatokról szóló  

többször módosított 1990. évi  LXV. tv.  16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 

és az 1991. évi XX. tv. helyi végrehajtására - e törvényben biztosított hatáskörében eljárva - a 

szociális ellátások helyi szabályairól  szóló  Csány község Önkormányzata 

Képviselőtestületének  a 12/2004 (II.10.) rendelettel módosított 11/2003 (XI.27.) rendeletét  

( a továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja: 

 

                                                           1.§ 

                                       A R. 13. § -a helyébe a következő lép: 

 

                                                          13.§  

                                        A lakásfenntartási támogatás 

 

(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek , családoknak  az 

általuk lakott lakás vagy  lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Lakásfenntartási támogatást nyújt az önkormányzat a Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. / továbbiakban Szt. / 38.§ (1)-(8) bekezdésében 

meghatározott feltételek fennállása esetén , az ott megjelölt személyi körben . ( normatív 

lakásfenntartási támogatás )” 

 

(2) Az (1) bekezdésen szabályozottakon túl lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak  

a személynek , akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át , feltéve , hogy a lakásfenntartás 

havi költsége : 

     a) család esetében a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át  

     b) egyedül élő esetében 25 %-át meghaladja. 

 

(3) A településen elismert , támogatható , minimális lakásnagyság , komfortfokozatra való 

tekintet nélkül , ha a háztartásban élők száma : 

     a) a 2 főt nem haladja meg 60 m2 

     b) a 4 főt nem haladja meg 70 m2 

     c) a 7 főt nem haladja meg  80 m2 

     d) 8 fő , vagy a 8 főt meghaladja : 100 m2 

 



(4) Lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában költségként kell számítani : 

     - lakbér vagy albérleti díj szerződéssel igazolt havi összegét  

     - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön igazolt havi törlesztő részletét 

     - villanyáram fogyasztást 

     - vízfogyasztást  

     - gázfogyasztást 

     - vegyes tüzelés esetén a tüzelőforgalmazó számlájával igazolt költség. 

 

(5) Az e rendelet szerint nyújtott lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell  

a R. 3.§ (2) bekezdésében meghatározott formában a 4.§-ban foglaltak igazolásán túlmenően  

a kérelem benyújtását megelőző , hat havi lakásfenntartási kiadásokat igazoló számlákat és a 

lakás tulajdonosának nyilatkozatát a lakás nagyságáról . A nyilatkozatban szereplő adatokat a 

Polgármesteri Hivatal helyszíni szemle alkalmával ellenőrizheti. 

 

(6) A magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját a szerződéssel , illetve a bérbeadó és 

bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. 

 

(7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától .  

 

(8)Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente két alkalommal : 

      -  április 30 -ig  illetve  

      -  október 31-ig 

     lehet benyújtani. 

 

(9) A lakásfenntartási támogatás mértéke : 

      a) a költséghányad 10 % -a család,  

      b) a költséghányad 20 %-a egyedül élő esetében 

      de minimum havi 2500 Ft. 

 

(10)a) Az április 30-ig benyújtott , majd elbírált kérelmek esetében a támogatás május 1-től 

, az október 30-ig benyújtott , majd elbírált kérelmek esetében a támogatás november 1-től 

állapítható meg egy naptári évre. 

 

      b) A megállapított lakásfenntartási támogatás két részletben kerül kifizetésre : 

          - első 6 havi összegét június 5-ig , 

          - a második 6 havi összegét december 5-ig  kell utalással kifizetni. 

 

(11)a )Ha a támogatás közműdíj , vagy pénzintézeti kölcsön megfizetésének terheit jelenti , 

azt a sorrendiség meghatározásánál a kérelmező kérését is figyelembe véve - közvetlenül a 

jogosult szervhez utalható . 

 

      b) Fűtési költségek megnövekedett kiadásai miatt megállapított támogatás nyújtható 

természetbeni ellátásként is. 

 

                                                         2.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba de rendelkezéseit 2004 május 30-tól kell 

alkalmazni. 

 



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  hatályát veszti Csány község Önkormányzata  

Képviselőtestülete  módosított 11/2003 (XI.27.) rendeltének 13.§-a . 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Csány, 2004-06-21 

 

                                 Morvai István                               Dr. Balázs László 

                                  polgármester                                           jegyző                                                           

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a közoktatási törvény változása következtében 

szükségessé vált a helyi általános iskola és a napközi otthonos óvoda pedagógiai 

programjának módosítása.  

A pedagógiai programokat az intézmények vezetői a nevelőtestületekkel együtt elkészítették. 

Az elkészített anyagot a törvénynek megfelelően szakértőkkel véleményeztették. 

Általánosságban elmondja a programok fő részeit. A programok rendkívül fontosak a 

település jövője szempontjából, hiszen a felnövekvő nemzedékek neveléséről, oktatásáról van 

szó. 

Tekintettel a programok rendkívüli terjedelmére, bonyolultságára és arra, hogy szakemberek 

állították össze, kéri a testületet, hogy azt változtatás nélkül fogadják el. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz a képviselőtestület 

10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 

23/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az 1999.évi 

LXVIII.tv.(Közoktatási Törvény) előírásai alapján, a csányi általános iskola által elkészített és 

véleményezett pedagógiai programot. 

A program a helyi célok és lehetőségek figyelembe vétele mellett készült el, amely 

tartalmazza a legfontosabb területeket. 

 

A pedagógiai program szerkezete, tartalma alkalmat biztosít az iskola megfelelő 

működéséhez, és megerősíti azt a célt, amelyet hosszabb távon elképzeltek a nevelő-oktató 

munka terén. 

 

A program megvalósításához, és annak teljes körű alkalmazásához az önkormányzat az 

évente készült költségvetés összeállításánál figyelemmel lesz az igények kielégítésére. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét az oktatáspolitikai koncepció teljes körű 

végrehajtásának segítésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester, 

               Deák Tiborné isk.igazgató 

 

 

24/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 



 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az 1999.évi 

LXVIII.tv.(Közoktatási Törvény) előírásai alapján a csányi napközi otthonos óvoda által 

elkészített és véleményezett pedagógiai programot. 

A program a helyi célok és lehetőségek figyelembe vétele mellett készül el, amely tartalmazza 

a legfontosabb területeket. 

 

A pedagógiai program szerkezete, tartalma alkalmat biztosít az óvoda megfelelő 

működéséhez, és megerősíti azt a célt, amelyet hosszabb távon elképzeltek a nevelő-oktató 

munka terén. 

 

A program megvalósításához, és annak teljes körű alkalmazásához az önkormányzat az 

évente készült költségvetés összeállításánál figyelemmel lesz az igények kielégítésére. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét az oktatáspolitikai koncepció teljes körű 

végrehajtásának segítésére. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester, 

               Gergely Árpádné vez.óvónő 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Csány Község Önkormányzata az Országos 

Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságától 

(Miskolc) 2004.június 31-ig kapott mentességet a 2008.augusztus 31-ig megvalósítandó a 

helyi általános iskola és napközi otthonos óvoda taneszköz fejlesztési ütemtervének 

elfogadása alól. A helyi általános iskola igazgatója és a napközi otthonos óvoda vezetője 

munkatársaival elkészítette ezen terveket. A tervek úgy lettek összeállítva - előzetes 

konzultáció alapján az önkormányzat vezetésével és a Pénzügyi Bizottsággal -, hogy az abban 

szereplő éves bontás az évi költségvetésből mindig  megvalósítható legyen. 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy változtatás, módosítás nélkül fogadja el ezeket. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

25/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felmentést kér 2008.augusztus 31-ig a 

fenntartásban működő Csányi Általános Iskola (Csány Arany J.u.6.) és a Csányi Napközi-

otthonos Óvoda (Csány, Malom u.1.) kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben 

foglaltak végrehajtása alól. 

A képviselőtestület vállalja, hogy ezen jegyzőkönyv mellékletében szereplő taneszköz 

fejlesztési ütemtervben meghatározottakat az ott szereplő éves bontásban végrehajtja és az 

időarányos teljesítéshez szükséges pénzeszközöket az önkormányzat éves költségvetéséből 

biztosítja. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen határozatnak és az 

elfogadott taneszköz fejlesztési  ütemterveknek az Országos Közoktatási Értékelési és 

Vizsgaközpont Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága (3504 Miskolc PF:35), továbbá 



a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sportiroda részére történő 

megküldésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Morvai István Polgármester 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy  az ÖKOTÁM Beruházási-, Csatornázási Rendszer 

kivitelezésével kapcsolatos  közbeszerzési eljárás lebonyolításához, eredményeinek 

döntéshozatalához létrehozott döntőbizottságban való részvételhez szükséges, hogy a 

képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzat képviseletére. 

Kéri, hogy a gyorsabb eljárás érdekében ezen felhatalmazást a testület adja meg a 

polgármesternek és a jegyzőnek. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2004.(VI.21.) önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőt Testülete felhatalmazza Morvai István 

polgármestert és Dr.Balázs László jegyzőt, hogy az ÖKOTÁM beruházási csatornázási 

rendszer kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításához, eredményeinek 

döntéshozatalához létrehozott döntőbizottságban részt vegyen. 

 

Határidő: 2004.június 21. 

Felelős: Morvai István és 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a Képviselőtestület tagjainak, hogy  2004.szeptember 1-től 3.osztályban tanulók 

szülei kérték a napközi otthonos ellátást. Az előző képviselőtestületi ülésen elhangzottaknak 

megfelelően a polgármester névre szólóan megkereste a szülőket a napközi otthon 

igénylésével kapcsolatban. 16 szülő jelezte ez irányú igényét 3 nemmel válaszolt. Ezt 

követően a polgármester kidolgoztatta, hogy milyen összegbe kerülne 2004.szeptember 1-től, 

2004.december 31-ig a napközi otthon működtetése a  3.opsztályban. Ismerteti a kiadási 

tervben szereplőket.  Javasolja a testület tagjainak, hogy amennyiben ezzel egyetértenek, 

egészítsék ki az általános iskola alapító okiratát ilyen irányú tevékenységgel. 

 

Hozzászólások: 

 

Hubainé Szabó Margit képviselő: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy gyakorló pedagógusként tudomása volt a szülők ezen 

igényéről, de azt is tudja, hogy évekkel ezelőtt azért szünt meg a napközi otthon, mert nem 

volt rá igény. A településen élők munkájukat elveszítették, otthon., illetve a mezőgazdaságban 

dolgoztak, tehát   gyermekeik délutáni felügyeletét meg tudták oldani. Jelenleg nagyon sokan 

elhelyezkedtek, így a gyermekek délutáni felügyelete fokozott nehézséget jelent számukra. 

Megköszöni polgármester úr  azon  támogatását amit a napközi otthon  visszaállítása 



érdekében tett, és azt az eljárást ahogy ezt lebonyolította. A maga részéről maximálisan 

támogatja a 3.osztályosoknál a napközi otthon visszaállítását, mivel a gyermekek délutáni 

felügyelete és a másnapi felkészítése az iskolai tanulmányokra rendszeresen,  következetesen, 

tervszerűen szakember felügyeletével megtörténik. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy amennyiben  az 

elhangzottakkal egyetértenek úgy határozatban bővítsék a Csányi Általános Iskola Alapító 

Okiratát. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

27/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csányi Általános Iskola Alapító 

Okiratának 9.pontját  az alábbiakkal egészíti ki: 

 

805113 Napközi-otthonos tanulószobai ellátás. Ezen  ellátás a már működők mellett a 

2004/2005-ös tanévben a 3.osztályosok számára is bevezetésre kerül, amely e tanév végén 

megszűnik. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen kiegészítésnek az 

általános iskola alapító okiratban történő feltüntetésére és az intézmény vezetőjének  történő 

megküldésre. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester és 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az ÖKOTÁM Beruházási Csatornázási Rendszer 

keretében történő szennyvízberuházás érdekében szükséges a polgármesteri hivatal alapító 

okiratának  módosítása. 

 

Kéri a testület tagjait, hogy ezen határozatot, illetve rendelet módosítást hozza meg.  

A testület tagjai az ezzel kapcsolatos tervezeteket a meghívóval együtt megkapták. 

 

A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

 

28/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csányi Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának  pontját az alábbi az alábbi tevékenységgel egészíti ki: 

 



 

 TEÁOR SZERINT  KSH SZAKFELADAT 

SZERINT 

SZÁMA NEVE SZÁMA NEVE 

7487 Máshová nem sorolt, egyéb 

gazdasági szolgáltatás 

74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági 

tevékenységet segítő 

szolgáltatás 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen kiegészítésnek a 

polgármesteri hivatal  alapító okiratában történő feltüntetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Morvai István polgármester és 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a hagyományoknak megfelelően 2004.július 1-e 

köztisztviselői nap és szintén a helyi hagyománynak megfelelően  ezen ünnep alkalmából 

jutalom kiosztására is sor kerülhet a polgármesteri hivatal köztisztviselői körében. A testület a 

2004.évi költségvetésben a köztisztviselők vonatkozásában is jutalomkeretet állapított meg. 

Javasolja, hogy ezen jutalomkeret közel fele ezen alkalomra kerüljön kiosztásra. 

Javasolja továbbá, hogy a polgármester jutalma ugyancsak ezen elv szerint legyen 

megállapítva. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

29/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester 

jutalmazását az alpolgármester javaslatát elfogadva 155.000,-Ft-ban, azaz: egyszázötvenöt-

ezer forintban állapítja meg, amely kifizetésére 2004.július 2-ig kerüljön sor. 

A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2004.július 2. 

Felelős: dr.Balázs László jegyző 

 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Megköszöni a testület döntését és kéri a testület tagjait, hogy az előzőekhez hasonlóan a 

jegyző köztisztviselő napra kapott jutalmát is így állapítsa meg. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 



30/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr.Balázs László jegyző köztisztviselő-

napi jutalmazását a polgármester javaslatára 134.300,-Ft,ban azaz: egyszázharmincnégyezer-

háromszáz forintban állapítja meg, amely 2004.július 2-ig kerüljön kifizetésre. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester  figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2004.július 2. 

Felelős:   Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy Csány község hulladékgazdálkodási  tervének 

kidolgozása és környezetvédelmi programjának elkészítése végett pályázatot kíván benyújtani 

a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványhoz. A tervezett összköltség 350 ezer forint + 

ÁFA, ebből 50 % az önerő. Az igényelt támogatás összege 218.750,-Ft. 

Kéri a testület tagjait biztosítsák a pályázathoz szükséges önrészt. Ezen terv és program 

kidolgozásának határideje 2003.év végén lejárt. Az eredeti elképzelések szerint ezt a kistérség 

települései együtt készítették volna el. Erre azonban a lehetőség egyre kisebb, így az 

önkormányzat nem vállalja a törvénysértést és szeretné önállóan elkészíttetni a programot és a 

tervezet. Ehhez kéri a testület támogatását. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

31/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

pályázatot nyújt be a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványhoz annak érdekében, hogy 

elkésztesse Csány település hulladékgazdálkodási tervét, valamint a település 

környezetvédelmi programját. Sikeres pályázat esetén elkészítését és összeállítását megrendeli 

a Környezetvédelmi ÖKOPARTNER Mérnöki Irodától. 

A testület kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázathoz szükséges 50 %-os önerőt, 

azaz: 218.750,-Ft-ot a költségvetéséből biztosítja. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a pályázatnak a Heves Megye 

Fejlesztéséért  Közalapítvány felé történő megküldésre. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a csatorna-beruházás kivitelezéséhez szükséges banki 

kölcsön miatt az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalni a lakosság által kötött 

695 db csatorna-beruházási szerződésre. Ennek az összege 2004-ben 9.235.170,-Ft, amely 

összeghez hozzá jön még az a 3 millió forint óvadék amit a Viziközmű Társulat tesz le. 



Az ötv. 88 §-a azonban a csányi önkormányzat számára csupán 8.746.000,-Ft 

kezességvállalást engedélyez.  

Kéri a testület tagjait, hogy a törvény által engedélyezett kezességvállalás maximumát fogadja 

el azért, hogy a Viziközmű Társulat igénybe vehesse a banki kölcsönt amiből a beruházást 

finanszírozza. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

32/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete kezességet vállal a Vámosgyörk és 

Térsége Viziközmű Társulat által felvett hitelre, amelynek mértéke 9.235.170,-Ft, azaz: 

kilencmillió-kettőszázharmincötezer-egyszázhetven forint. 

Ez az összeg 2004-évben várhatóan 8.746.000 Ft. Ez az ötv. 88 §-a szerint megállapított 

kezességvállalás maximális összege, amit az önkormányzat vállalni tud. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy ezen határozat alapján tegye meg 

a szükséges intézkedést. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a testület tagjainak, hogy a 33/2000.(IX.12.)önkorm.határozattal elfogadott 

intézkedési terv felülvizsgálata 2003.decmeber 31-ig lett volna esedékes. Az intézkedési terv 

melléklete azonban az a taneszköz fejlesztési ütemterv, amely elfogadására a csányi 

önkormányzat 2004.junius 30-ig kapott haladékot. Ezen ütemtervet jelen ülésen már elfogadta 

a képviselőtestület. Ez alapján lehetőség van az intézkedési terv elfogadására is. Az 

intézkedési tervet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri a testület tagjait, hogy azt módosítás, változtatás nélkül fogadja el.  

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

33/2004.(VI21.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felülvizsgálta és jóváhagyta a Csányi 

Általános Iskola (Csány, Arany J.u.6.) és a Napköziotthonos Óvoda (Csány,Malom u.1.) 

vonatkozásában az önkormányzat feladat ellátási és intézmény hálózat 2006-ig szóló 

működtetési és fejlesztési tervét. 

 

A testület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozat, valamint a 2006-ig szóló feladat 

ellátási és intézmény hálózat működtetési és fejlesztési terv Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal Művelődési és Sportiroda részére történő megküldésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester és 

                Dr.Balázs László jegyző 

 

 



 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 11.00 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

                         Morvai István                                          dr.Balázs Lázsló 

                         Polgármester                                                    jegyző 

 

 

 


