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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.június 27-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar György, Magyar 
Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Sára Péter Hatvan Város rendőrkapitánya, 
                                                        Imre Gábor kmb-s 
                                                        Micskó Tibor polgárőrség vezetője 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt testületi határozatok 
     végrehajtásáról.                                       Morvai István polgármester 
 
2./ Tájékoztató a polgárőrség és a helyi kmb-s  
     között létrejött együttműködésről,  a      
     feladatok összehangolásáról.                 polgárőrség vezetője, valamint 
                                                                     körzeti megbízott 
 
3./ 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: 
 
Elmondja, hogy a testület tagjai a polgárőrség és helyi körzeti megbízott munkájáról 
készült beszámolót a meghívóval együtt megkapták.  
A beszámoló ismertetésére és kiegészítési felkéri Imre Gábor kmb-st és Micskó Tibor 
polgárőr parancsnokot. 
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Imre Gábor kmb-s: 
 
Elmondja, hogy a beszámoló önmagáért beszél. A település közbiztonsága a 
polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodásnak is köszönhetően évről-évre 
javul. Köszönet illeti ezért a polgárőrség tagjait akik szabadidejüket feláldozva sok-
sok szolgálatot adva őrködnek a település  biztonságán.  
Kéri a testület tagjait, hogy a kmb-s beszámolót fogadják el.  
 
Sára Péter Hatvan Város rendőrkapitánya : 
 
Úgy ítéli meg, hogy a kmb-s és a polgárőrség együttes munkája meghozta a 
gyümölcsét és a lakosság teljes bizalommal fordult a hatósághoz. A település 
bűnözési mutatói folyamatosan javulnak. Sikeresnek ítéli a Csányon kialakított 
modelt, amely az első volt az őrs felszámolását követően és amelynek eredményei 
magukért beszélnek. Az elvégzett munkához gratulál és köszönetét fejezi ki a kmbs–
nek, polgárőrségnek és a település lakóinak és vezetésének. 
 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
A település lakóinak nevében is köszönetet mond a polgárőrség tagjainak és a 
rendőrségnek önzetlen áldozatkész munkájukért. A továbbiakban munkájukhoz sok 
sikert és jó egészséget kíván. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az elvégzett munkát és javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 
kmbs  és a rendőrség munkájáról készült beszámolókat változtatás és módosítás 
nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
 
28/2006.(VI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi az Új 
Nyugalomcsoport munkájáról készített beszámolót. A csoport további munkájához 
sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
 
29/2006.(VI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta  és elfogadta a 
helyi körzeti megbízott munkájáról készített beszámoló. A körzeti megbízottnak 
gratulál feladatai sikeres ellátásához, és a jövőbeni munkájához sok erőt és 
egészséget kíván. 
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3.npairendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Csány községben szükségessé vált a helyi 
változtatási tilalmat elrendelő rendelet módosítása. A rendeletet módosító tervezetet 
a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt változtatás 
nélkül mondják ki rendeletté. 
 
A képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
11/2006 (VI.27. ) rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendelet 
módosításáról 

 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 21. § 
(1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a változtatási tilalom elrendeléséről szóló  
21/2005( X .25. ) rendeletét (a tobábbiakban : R) a következők szerint módosítja: 
 

1. §  
 
A R. 1. sz. melléklete helyébe a következő lép: 
 
   1.sz. melléklet a  11/2006 (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
Sorsz.    Hrsz.      ingatlan neve                   helység             utca,hsz.    

1. 237 Beép.ter. Csány Kölcsey 

2. 405 Beép.ter. Csány  

3. 409 Beép.ter. Csány  

4. 410 Beép.ter. Csány  

5. 412 Beép.ter. Csány  

6. 413 Beép.ter. Csány  

7. 417 Beép.ter. Csány Nefelejcs 

8. 422 Beép.ter. Csány Nefelejcs 

9. 429 Beép.ter. Csány Bajcsy Zs. 

10. 489 Beép.ter. Csány Dózsa Gy. 

11. 759 Beép.ter. Csány Béke 

12. 949 Beép.ter. Csány Tinódi  

13. 950 Beép.ter. Csány Tinódi 

14. 952 Beép.ter. Csány Tinódi 

15. 955 Beép.ter. Csány Tinódi 

17. 956 Beép.ter. Csány Tinódi 

18. 957 Beép.ter. Csány Tinódi 

19. 958 Beép.ter. Csány Tinódi  

20. 1036/3 Beép.ter. Csány Petőfi  
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21. 1130 Beép.ter. Csány Csokonai  

22. 1133/4 Beép.ter. Csány  

23. 1133/5 Beép.ter. Csány  

24. 1133/6 Beép.ter. Csány  

25. 1133/7 Beép.ter. Csány  

26. 1133/8 Beép.ter. Csány  

27. 1133/9 Beép.ter. Csány  

28. 1133/10 Beép.ter. Csány  

29. 1134 Beép.ter. Csány  

30. 1137 Beép.ter. Csány Nagy 

31. 1140 Beép.ter. Csány Nagy 

32. 1141 Beép.ter. Csány Nagy 

33. 1142 Beép.ter. Csány Nagy 

34. 1143 Beép.ter. Csány Nagy 

35. 1297 Beép.ter. Csány Ady E. 

38. 1332 Beép.ter. Csány Ady E. 

37. 1333 Beép.ter. Csány Ady E. 

38. 1338 Beép.ter. Csány Ady E. 

39. 1345 Beép.ter. Csány Ady E. 

40. 1352 Beép.ter. Csány Ady E. 

41. 1360 Beép.ter. Csány Ady E. 

42. 1437 Beép.ter. Csány Monostori u.26. 

43. 1474 Beép.ter. Csány Monostori 

44. 1495 Beép.ter. Csány Monostori 

45. 1496 Beép.ter. Csány Monostori  

46.   689 HM.Önkorm.Idős
ek Otthona 

Csány Csillag u. 27. 

47.      2 Általános Iskola Csány Arany J. u.6. 

48.   791  Napközotth.Óvod
a 

Csány Malom u.1. 

49.   801  Orvosi rendelő Csány Petőfi u. 1. 

50.     25 Fogorvosi rendelő Csány Kossuth u. 5. 

51.       7 Postahivatal Csány  Petőfi u. 8.  

52.     24 Könyvtár Csány Szövetkezet u.2. 

53.    313 Községháza Csány Kossuth u.2. 

54.   573/1 Lakóház, udvar Csány Rákóczi u. 54. 

55 1445 Lakóház udvar Csány Monostori út 42 

56 796 Lakóház udvar Csány Malom út 10 

57 1019/2 Épület Csány Malom út 30/B 

58 1020 Lakóház udvar Csány Malom út 28. 

59 190 Lakóház udvar Csány Vasút út  

60 565 Lakóház udvar Csány Arany J. út 9.  

61 566 Lakóház udvar Csány Arany J. út 11. 

62 568 Lakóház udvar Csány Arany J. út 13. 

63 643 Lakóház udvar Csány Tópart út  5. 

64 644 Lakóház udvar Csány Tópart út  7. 

65 651 Lakóház  Csány Tópart út 1. 

66 653 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 27 
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67 654 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 25 

68 655 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 23 

69 656 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 21 

70 657 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 19 

71 659 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 17 

72 662 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 15 

73 663 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 13 

74 664 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 11 
75 665 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 9 
76 666 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 7 
77 759 Lakóház udvar Csány Béke út 1 
78 760 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 5 
79 766 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 8 
80 764 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 10 
81 763 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 12 
82 762 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 16 
83 768 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 20 
84 769 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 22 
85 771 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 24 
86 907 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 26 
87 908 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 28 
88 909 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 30 
89 910 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 32 
90 911 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 34 
91 912 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 36 
92 913 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 40 
93 914 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 42 
94 915 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 44 
95 916 Lakóház udvar Csány Honvéd út 23. 
96 624 Udvar Csány Felszabadulás u. 
97 625 Udvar Csány Felszabadulás u. 
98 723/2 Lakóház udvar Csány Arany J. u. 15/B 
99 316 Lakóház udvar Csány Gyöngyösi út 17 
100 839 Lakóház udvar Csány Nap utca  30 
101 1221 Lakóház udvar Csány Hatvani út 41 
102 832 Beépítetlen ter. Csány Nagy út 37. 
103 1419 Beépítetlen ter. Csány Ady E. u.1. 
104 470 Lakóház udvar Csány Gyöngyösi út 66 
105 1148/1 Lakóház udvar Csány Nagy út 59/A 
106 345 Lakóház udvar Csány Rákóczi út 4 
107 675 Lakóház udvar Csány Madách út 13 
108 924 Lakóház udvar Csány Honvéd út 9 

2.  § 
                                         Záró rendelkezések 
 
Ezen  rendelet 2006-06-27-én  lép hatályba de rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzat Képviselőtestüketének 7/2006 (III.28. ) rendelete a változási tilalom 
elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendelet módosításáról. 
 
                             Morvai István                                      Dr. Balázs László   
                             polgármester                                                jegyző 
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Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a közoktatásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 20/1997.(II.13.)Korm. rendelet  a képviselőtestület 
kötelező feladatává teszi a beiskolázási körzetek kijelölését. Az ezzel kapcsolatos 
rendelet –tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri 
annak változtatás, módosítás nélküli jóváhagyását. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

    12/2006.(VI.27.)rendelete 
 

A kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárainak  
megállapításáról  Csány község vonatkozásában  

 
A csányi önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. végrehajtásáról 
szóló 20/1997. (II.13. ) Korm. rend. 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola  körzethatárainak  
megállapításáról az alábbi rendeltet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Csány község közigazgatási területén  a kötelező felvételt 
biztosító óvodai és általános iskolai ellátásra terjed ki. 
 

2.§ 
 

(1)  Csány község teljes közigazgatási területe egy óvodai és egy általános iskolai  
beiskolázási körzet . 

 
(2) Az általános iskolai és az óvodai  ellátást Csány község területén az  

önkormányzat biztosítja a Csányi Általános Iskola (3015 Csány, Arany J. út 6. ) 
és a Napközi-otthonos Óvoda (3015 Csány, Malom út 2. ) keretében. 

 
(3) A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátását – akinek az eltérő tantervű 

általános iskola tananyaga szerint kell, hogy történjen az oktatása – a hatvani 
Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola vagy az egri Szalaparti Speciális 
Oktatási- Nevelési Központ látja el. 

 
3.§ 

 
Ezen rendelet 2006-07-01-én lép hatályba. 
 
 
                                   Morvai István                                    dr.Balázs László 
                                    polgármester                                             jegyző 
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Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szociális Törvény változtatása miatt 
2006.július 1-től szükségessé válik, hogy a szociális ellátásokról rendelkező helyi 
rendelet étkeztetésre és közgyógyellátási igazolványra való jogosultságról 
rendelkező szabályait a képviselőtestület módosítsa. Szükségessé válik továbbá a 
helyi szociális rendeletben szabályozni a rendszeres szociális segélyben részesülők 
együttműködési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, vagyis az 
együttműködési kötelezettséget és az annak megszegésére vonatkozó szankciókat. 
Mivel a helyi szociális rendelet már többször módosítva lett célszerű egy új 
rendletben szabályozni a településen a szociális ellátásokat. Az erre vonatkozó 
rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri annak tudomásul vételét. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                                                    13/2006.(VI.27.) RENDELETE 

 

EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 

 

 

A csányi önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv. (a 

továbbiakban: Tv.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 26.§-ában, 37/B§(2) bek.;37/D§. 

(5)bekezdésében, 41.§-ának (1)bekezdésében, 47.§-ának (1) bekezdésében és 50.§-ának 

(3)bekezdésében a 62§ (2) bek. és  92.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

A rendelet célja 

1. §. 

 

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, 

a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális 

ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok 

igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 
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A rendelet alkalmazási köre 

 

2. §. 

 

A rendelet alkalmazni kell a csányi önkormányzat közigazgatási területén élő 

 

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre (Tv. 3.§(1) b)-d) pont ), 

e) a Tv. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre, 

f) a Tv. 7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben 

foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 

külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 

2001.évi XXXIX.tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 

állampolgáraira is (Tv 3.§ (2) bek.) 

g) a Tv. 32/B.§-ának (1)bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 

Tv. 3.§.(3)bekezdés b/ pontjában megjelöltekre. 

 

 

 

II. FEJEZET 

 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 

Időskorúak járadéka 

3.§. 

 

Az időskorúak járadékával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja, a Tv. 32/B-

32/D.§-a alapján. 

 

 

Rendszeres szociális segély 

4.§ 

 

A rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság, 2007.január 

1.napjától a jegyző gyakorolja a Tv. 37/A-37/H.§-a alapján. 

 

 

A nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatása 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci  helyzetének 

javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, 

közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat által 

szervezett  foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. 

(2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, 

megszervezése e tárgykört szabályozó jogszabályok, de különösen a Tv.vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembevételével történik. 

(3) A közfeladat keretében végezhető közcélú munkák köre különösen: 
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a) környezetvédelmi, kommunális munka, 

b) segéd-és adminisztratív munka, személyi szolgáltatás (házi szociális gondozás, 

családsegítés), 

c) közművelődési feladatok segítése. 

(4) A foglalkoztatás megszervezését a  Polgármesteri Hivatal látja el. 

(5) A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek biztosítása mellett a 

munkavégzéshez – a munka jellegétől függő – szükséges anyagot, munkaeszközt a 

foglalkoztató intézmény, szervezet köteles biztosítani. 

        

6. §. 

 

(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának köteles: 

a) a Heves Megyei Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltségénél 

nyilvántartásba vetetni magát, a kirendeltséggel együttműködni és az általa 

felajánlott munkát elfogadni, 

b) a munka erőpiaci esélyeit javító programokban, szolgáltatásokban, 

képzésekben az önkormányzat és a kirendeltség között létrejött megállapodás 

szerint részt venni. 

(2) Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító 

határozatban rendelkezni kell . Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt 

intézményt , és a jelentkezés elmulasztásának következményeit .  A jelentkezés 

elmulasztása az együttműködési kötelezett megszegésének minősül és azt a 

következményt vonja maga után , hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy részére 6 hónapig csak a segély összegének 75 %-os mértéke folyósítható. 

(3) Az önkormányzat és a kirendeltség között létrejött megállapodásban rögzíteni kell, 

hogy a kirendeltség az együttműködési megszegéséről értesíti a Polgármesteri 

Hivatalt. 

(4) A  nem foglalkoztatott személy részére az önkormányzat az alábbi  beilleszkedést 

segítő programokat állítja össze: 

      a)tartós álláskeresők részére 

      b)nem tartós álláskeresők részére 

      c)szenvedélybeteg álláskeresők részére 

      d)kisgyerekes álláskeresők részére  

      e)50 év feletti álláskeresők részére  

      f)alacsony vagy elavult iskolai végzettségű , illetve szakképzettségű álláskeresők    

               részére. 

 

Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése 

7. §. 

  

     (1)Együttműködést nem vállalónak minősül a segélyezett és a támogatásra való 

jogosultságát meg kell szüntetni , ha : 

a) az 5.§ (2)-(3) bekezdésben meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja, vagy 

nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg, 

b) a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a 

felajánlásra nem jelenik meg, 

c) az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget 

elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést 

nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással 

megszünteti, 
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d) az a) és b) pontban meghatározott együttműködési felhívásra, valamint a 

munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásról, a távolmaradásának 

okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, illetve a munkakezdésre megjelölt 

naptól számított 3 napon belül nem mutatja be a Polgármesteri Hivatalnál (a 

keresőképtelenség miatti távolmaradás csak háziorvosi vagy szakorvosi igazolás 

alapján fogadható el, az akadályoztatás ténye hitelt érdemlő egyéb igazolással is 

bizonyítható), 

e) a segélyezett az együttműködésre kijelölt kirendeltséggel az első jelentkezésként 

megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot, 

f) a támogatásra való jogosultság  vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti 

felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező, illetve a segélyezett a Tv. 

37/D. §-ának (2) bekezdésében  foglalt együttműködési kötelezettségnek nem tesz 

eleget, 

g) a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a 

tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be. 

 

Lakásfenntartási, fűtési támogatás 

8. §. 

 

A hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja, figyelembe véve a Tv. 38. és 39.§-át. 

 

9. §. 

 

(1) Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 

általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: 

a) a Tv.38.§. (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint 

b) e rendeletben szabályozott jogosultság alapján 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy akinek, 

 

- családjában az egy főre számított jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíj 200 %-át nem haladja meg és 

- a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez 

viszonyítva a 30 %-ot meghaladja. 

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havonta 2.500,- Ft 

(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége, az elismert lakásnagyság és az 1 m
2 

–re jutó 

elismert havi költség a Tv.38.§ (3-4)bekezdéseiben meghatározott mérték. 

(5) A lakásfenntartás költségeire a Tv.38.§. (10)bekezdésében foglaltak az irányadók. 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás évente két alkalommal, alkalmanként 6 hónapra 

adható. 

 

Ápolási díj 

 

10. §. 

 

(1) A Tv. 41. §-ában és 43/A §-ában szabályozott ápolási díjjal kapcsolatos hatáskört a 

Szociális Bizottság, 2007.január 1-től a jegyző gyakorolja. 
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(2) A Tv. 43/B. §-ában szabályozott ápolási díjjal (méltányossági) kapcsolatos hatáskört a 

Szociális Bizottság gyakorolja. 

(3) Nem állapítható meg méltányosságból ápolási díj, ha az ápoló családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló 

esetén annak másfélszeresét meghaladja. 

(4) Nem állapítható meg méltányosságból ápolási díj ha az ápolt gondozása  a házi 

segítségnyújtás keretei között is ellátható. 

(5) A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 

 

 

Átmeneti segély 

 

11. §. 

 

(1) A Szociális Bizottság átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt, akinek családjában az 

egy főre eső havi jövedelem az mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 

egyedül élőknél pedig annak másfélszeresét nem haladja meg. 

(2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 

a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, 

b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem 

rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 

c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, 

d) elemi kár, baleset esetén, 

e) egyedülálló, ellátatlan személy részére, 

f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén 

 

(3) Átmeneti segélyben közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy 

részesülhet. Az átmeneti segély legmagasabb összege a mindenkori rendszeres 

szociális segély összegénél nem lehet magasabb. 

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (pl. elemi kár, baleset stb.) A bizottság az 

alpolgármester hozzájárulásával megállapíthat ennél magasabb összegű átmeneti 

segélyt. 

(5) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a Bizottság a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy 

látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat. 

(6) Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt 

közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítani lehet. 

(7) A segély célzott felhasználáshoz a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége igényelhető. 

 

 

12. §. 

 

(1) A Szociális Bizottság – kérelmére – évente egy alkalommal, az átmeneti segély terhére 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeres összegéig terjedő 

mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesíthet azt a rászoruló személyt, 

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, 

b) aki nem kaphat átmeneti segélyt, továbbá 
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c) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön 

visszafizetésére, válsághelyzetét megoldhatja. 

(2) Nem részesíthető kölcsönben az (1)bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő 

személy, ha 

a) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, és 

b) a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. 

 

 

Temetési segély 

 

13. §. 

 

(1) A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört Csány község Polgármestere  gyakorolja a 

Tv.46.§-a alapján.Azzal , hogy a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe 

vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege egyedül élő esetén annak 150 %-a. 

(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének  a 10 

%-a de elérheti annak teljes összegét , ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek 

vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

(3) A temetési segély megállapításának feltétele , hogy az igénylő családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét egyedül álló 

esetén annak másfélszeresét nem haladja meg. 

(4) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. A 

kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a 

kérelmező nevére kiállított számlát. 

 

III. FEJEZET 

 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

Közgyógyellátás 

14. §. 

 

(1) Az önkormányzat jegyzője  a szociálisan rászorult személy részére, egészsége 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére a  

méltányosságból közgyógyellátási igazolvány kiállítását rendelheti el. 

(2) Méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek  

a) a családjában az egy főre eső havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedülállónál a 200 %-át nem haladja meg, 

és 

b) havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének  mértéke  az öregségi nyugdíj 

mindenkori  legkisebb összegének a 25 %-át eléri. 

(3) Közös háztartásban élők közül két vagy több- egyébként jogosult – személy 

     méltányosságból közgyógyellátásban csak kivételes esetben részesíthető pld. rendkívül 

     magas gyógyszerköltség esetén. 
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A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos 

 eljárási szabályok 

 

15. §. 

 

(1) Az ellátások iránti kérelmet a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani. 

(2) A jövedelem számításnál irányadó időszak: 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását 

megelőző három hónap 

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év. 

 

(3) Amennyiben a kérelmező a kért adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat a felhívás 

ellenére nem nyújtotta be, kérelmét el kell utasítani. 

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés 

engedélyezésével kapcsolatban a Tv. 17.§-ának figyelembevételével a hatáskörök 

gyakorlói döntenek. 

 

IV. FEJEZET 

 

Szociális szolgáltatások  

 

Az ellátások formái 

 

16. §. 

 

 

(1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat szociális alapszolgáltatás keretei 

között személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. 

(2) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: 

polgármester, Szociális Bizottság Elnöke, háziorvos, védőnő, jegyző, gyermekjóléti 

szolgálat, napköziotthonos óvoda vezetője, helyi általános iskola igazgatója. 

 

Szociális információs szolgáltatás 

 

17. §. 

 

(1) Az önkormányzat szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt a 

szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról. 

(2) A szociális információs szolgáltatás a Tv.61.§.(2)bekezdésében foglalt tájékoztatásra 

terjed ki. 

Az önkormányzat a  Tv.61.(2) bek. a) pontjában megjelölt tájékoztatást a Segítőkéz 

Alapszolgáltatási központ családsegítője  a b) és c) pontjában megjelölt tájékoztatást  

a gyermekjóléti szolgálat és a szociális ügyintéző útján biztosítja. 

 

Étkeztetés 

18. §. 

 

    (1)A Tv.62.§-ában foglalt étkeztetést az önkormányzat polgármesteri hivatal keretei között 

működő házi segítségnyújtás   útján biztosítja. 



 14 

    (2)Rászorult az a személy akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-nál , egyedül élő esetén annak 400 %-

ánál nem magasabb. 

 

 

Házi segítségnyújtás 

19. §. 

 

A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat a Tv.63.§-ában meghatározott 

ellátásokat biztosítja a polgármesteri hivatal keretei között működő házi 

segítségnyújtás útján. 

 

Családsegítés 

20. §. 

 

A családsegítés keretében az önkormányzat a Tv.64.§-ában foglalt ellátásokat a a 

Segítőkéz Alapszolgáltatási Központ Családsegítője – Csány, Malom út 1. - útján 

biztosítja. 

 

Az ellátások igénybevétele 

21.§ 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet 

az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) Külön eljárás keretében akkor biztosítható ellátás, ha a kérelmező szociális 

helyzetben vagy egészségügyi állapotára tekintettel, rendkívüli ok miatt 

indokolt az igénylő azonnal ellátása. Az írásos kérelmet és a 

jövedelemigazolást  ez esetben is mellékelni kell. 

(3) Az ellátás megszűnik, ha az igénylő a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem 

fizeti ki, vagy a szolgáltatást nem veszi igénybe, elhalálozik, továbbá ha maga 

kéri az ellátás megszüntetését. Az alapellátás megszüntetése az 

intézményvezető hatásköre. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakat külön 

rendelet tartalmazza. 

Térítésmentesen kell biztosítani a szociális információs szolgáltatást és a 

családsegítést. 

 

V. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Hatálybalépés 

 

22.§. 

 

(1) E rendelet 2006.július 1-én lép hatályba és rendelkezéseit  a    folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 17/2005 (IX.13.) rendelete  az „Egyes szociális ellátásokról” és az 
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1/2006 (I.19. ) rendelete „ Az egyes szociális ellátásokról szóló 17/2005 (IX. 27. ) 

rendeletének módosításáról . 

 

 

 

 

Csány,2006-06-27 

 

 

 

                Morvai István                                                                  dr.Balázs László 

                 polgármester                                                                           jegyző   
 

 

Morvai István polgármester:    

 

Bejelenti  a testületnek ,hogy a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet  

a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták , kéri a testület tagjai mondják ki rendeletté.  

A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja. 

 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

14/2006. (VI. 27)  rendelete 

az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete a saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás 

tudomásul vételével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 14), az ezt módosító 5/2006. 

(III.28) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi költségvetését 

          280.096 eFt bevétellel, 

          280.096 e Ft kiadással, 

 

     a kiadási előirányzatokon belül: 

     - működési kiadást                      205.181 eFt-ban, 

       . személyi juttatásokat                                119.552 e Ft-ban, 

       . munkaadókat terhelő járulékokat                             38.302 eFt-ban, 

       . dologi kiadásokat                                                      45.666 eFt-ban, 

       . egyéb folyó kiadásokat                                               1.661 eFt-ban, 

     - támogatás értékű kiadásokat                                                              1.727 eFt-ban, 

        . támogatás értékű működési célú kiadást                      321 e Ft-ban, 

        . támogatás értékű felhalmozási célú kiadást              1.406 eFt-ban,  

     - véglegesen átadott pénzeszközöket                                                   1.318 eFt-ban, 

        . működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre    1.318 eFt-ban, 

     - társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást               41.192 eFt-ban, 

     - felhalmozási kiadásokat                                                                    18.761 eFt-ban, 
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       . felújítási kiadásokat                                                    16.864 eFt-ban, 

       . beruházási kiadásokat                                                   1.897 eFt-ban, 

     - pénzügyi befektetések kiadásait                                                          1.554 eFt-ban, 

        . részvények vásárlását                                                   1.554 eFt-ban, 

      - tartalékot                                                                                           10.363 eFt-ban,   

      - a költségvetési létszámkeretet                                                            56,6  főben 

       

      állapítja meg. 

 

2. § 

 

A jelen rendelet 1. §-a alapján a 2006. évi költségvetést megállapító 3/2006. (II. 14) számú 

rendelet 3. §-át és az ezt módosító 5/2006. (III. 28) számú rendeletének 1. §-át módosítja úgy, 

hogy a: 

 

 

 

2 

 

- 3/2006. (II. 14) számú rendelet 

1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 

2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú, 

2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. számú,  

4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.    számú, 

7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú, 

 

- 5/2006. (III. 28) számú rendelet 

l.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 

2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú, 

2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. számú, 

4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.    számú, 

7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú 

       

       melléklet lép. 

 

3. §. 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 

      Csány, 2006. június 27. 

 

 

 

 

 

                Morvai István                                                      Dr. Balázs László  

                 polgármester                                                                  jegyző 
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Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy  2006.július 1-i köztisztviselői nap 
alkalmából jutalom kiosztására kerül sor az önkormányzatnál. 
A testület a 2006.évi költségvetésében megállapította a jutalomkeretet, amelynek 
fele ezen a napon kerül kiosztásra. Javasolja, hogy a polgármester jutalma 
ugyancsak ezen az elven ezen a napon kerüljön kiutalásra. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
30/2006.(VI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester 
jutalmazását Hubainé Szabó Margit Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatát 
elfogadva 172.000,-Ft-ban, azaz: egyszáz-hetvenkettőezer forintban állapítja meg, 
amely kifizetésére 2006.június 30-ig kerüljön sor. 
 
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2006.június 30. 
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, ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
31/2006.(VI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Balázs László jegyző 
köztisztviselő napi jutalmazását a polgármester javaslatára 147.200,-Ft, azaz. 
egyszáz-negyvenhétezer-kettőszáz forintban állapítja meg, amely 2006.június 30-ig 
kerüljön kifizetésre. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2006.június 30. 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a képviselőtestület tagjaival az Állami Számvevőszék Heves Megyei 
Ellenőrzési Hivatalának  számvevői jelentését az önkormányzati út és szennyvíz 
beruházásokhoz a 2002-2005 években igénybe vett közműfejlesztési támogatások 
igénylésének és felhasználásának  Csány község önkormányzatánál végett 
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ellenőrzési tapasztalatairól. Szó szerint ismerteti (felolvassa) a Tsz 799.jelentés 21-
25 oldalig terjedő részét, a vizsgálatot összegző megállapításokról és javaslatokról. 
Ismerteti a testülettel az önkormányzat részéről megküldött 160-3/2006.sz.alatt 
iktatott észrevételt, amit a testület tudomásul vesz azzal, hogy az esettel kapcsolatos  
további fejleményekről is állandó tájékoztatást kap a soron következő üléseken. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2006.június 26-án du 13-16 óráig a 
jegyzővel falubejárást végeztek a településen a parlagfű helyzet felmérése 
érdekében. Megállapították, hogy gazos telkek (ingatlanok) ugyan vannak a 
településen, de azok parlagfűvel nem fertőzöttek. Az ingatlan tulajdonosai a 
kaszálásokat elvégezték. A napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt 
azonban a következő hetekben fokozottan  ügyelni kell, hogy a lekaszált területeken 
a parlagfű ne szaporodhasson el. Kéri ezért a testület tagjait, hogy  propagálják a 
lakosság körében ha valahol ilyen területet fedeznek  fel azonnal értesítsék a 
polgármesteri hivatalt, hogy a szükséges intézkedést meg tudja tenni. 
Kéri a testület tagjait, hogy a fentieket vegyék tudomásul. 
 
A képviselőtestület a polgármester bejelentését tudomásul vették. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Gál Ferencné fellebbezést nyújtott be a 
Szociális Bizottság határozata ellen, mivel az ápolási díj megállapítása iránti 
kérelmét elutasította.  Ismerteti a kérelmet, az elutasító határozatot, majd a 
fellebbezést. 
Kéri a testület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos véleményüket mondják el. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra tesz fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
32/2006(VI.27.) önkorm.képv. test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006.05.24-én kelt  

1562/2006 számú elutasító határozatot – Gál Ferencné szül:Ferencsák Jolán (szül:Gesztréd, 

1946. 01. 30. An: Benke Julianna ) Csány, Nagy út 28. sz. alatti lakod ápolási díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme megállapításának elutasítása – helybenhagyja. 

 

A 2006. június 07-én érkezett 1562-2/2006. sz. alatt iktatott Gál Ferencné részéről benyújtott 

fellebbezést elutasítja. 

 

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a csányi polgármesteri 

hivatalhoz benyújtott , de a Heves Megyei Bírósághoz címzett ( Eger ,Barkóczi út 1. ) 

illetékmentes keresettel lehet élni. 
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Indoklás: 

 

Gál Ferencné Csány, Nagy út 28. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezést a 

képviselőtestület megvizsgálta a korábban keletkezett iratokkal együtt és megállapította , 

hogy az I. fokú határozat , amely az ápolási díj megállapításának elutasításáról rendelkezett 

megfelel az. 1993. évi III . tv.  43/B § valamint Csány község Önkormányzata 

Képviselőtestülete 17/2005 (IX.13. ) rendelete 10. § (3) bezdésének. 

Gál Ferencné édesapja Ferencsák Mihály Csány, Csokonai út 24. sz. a. lakos ápolására 

hivatkozva  ápolási díj megállapítását kérte. A kérelemhez csatolta a háziorvos 

szakvéleményét amelyben az ápoltat tartós betegnek minősítette. A becsatolt 

jövedelemigazolásból kitűnik ,hogy a családban az egy főre jutó jövedelem 14.230 Ft/fő /hó. 

A kérelmező kereső tevékenységet nem folytat. 

A kérelmező részletes kérelméből kitűnik, hogy édesapja ápolásra szorul , de az ápolási 

tevékenység munkavégzésében Gál Ferencnét nem akadályozza , hiszen nem dolgzozik. 

Ferencsák Mihálynak a településen még két gyermeke él , akik a Bizottság tudomása szerint 

szintén naponta látogatják az édesapjukat , besegítve ezzel az ellátásába. 

Csány község Önkormányzatának rendelete kimondja , hogy méltányosságból annak a 

kérelmezőnek állapítható meg ápolási díj pénzellátás akinek családjában ez egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét ( 2006. évben :25800 Ft/hó.) nem haladja 

meg. 

Tekintettel arra ,hogy Gál Ferencné az ápolási tevékenységet nem egyedül végzi és az ápolt 

nem igényel állandó felügyeletet , ellátást , ezért a Bizottság kérelmét elutasította. 

Határozatunkat  a fentiekre tekintettel a többször módosított 1993. évi III. tv. 43/B § valamint 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2005 (IX.13. )  rendeletének 10. § (4) 

bek. alapján hoztuk  meg. 

Fellebbezési jogot a Közigazgatási Hatósági Eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 95.§ - 99.§-a alapján biztosítottam. 

 

Határozatomról értesülnek : 

1. Gál Ferencné  

2. Irattár 

 

                                   Morvai István                                Dr. Balázs László 

                                Polgármester                                        jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
megküldte Zsámbok község állati hulladékgyűjtő átrakó telep megvalósítására 
irányuló projekthez történő csatlakozási kérelmét. Elmondja, hogy a képviselőtestület 
tagjai az előterjesztést, a határozati javaslat tervezetét a meghívóval együtt 
megkapták. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra tesz fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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 33/2006.(VI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Zsámbok Község 
Önkormányzata állati hulladék gyűjtő-átrakó telep megvalósítására irányuló 
projekthez való csatlakozásáról és az Együttműködési megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A képviselőtestület egyetért abban, hogy az állati hulladék gyűjtő-átrakó telep 
megvalósítása céljából 2005.november 28-án megkötött, 2006.március 31-én 
módosított Együttműködési megállapodásban foglalt, közösen teljesítendő kötelező 
és önként vállalt önkormányzati feladatok elvégzése érdekében létrejött 
együttműködéshez Zsámbok Község Önkormányzata csatlakozzon az alábbi 
feltételekkel : 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

állati hulladék több önkormányzat általi kezelésére 
 
mely létrejött egyrészről: 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH 
törzsszám: 15380250751132110, képviseli: Érsek Zsolt polgármester), 

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  (székhely: 3032 Apc, Erzsébet tér 1., KSH törzsszám:  
………………………., képviseli: Gémes Gábor polgármester), 

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3016 Boldog, Kossuth u. 8., KSH 

törzsszám: ………………………, képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester), 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2., KSH 

törzsszám: ………………………, képviseli: Morvai István polgármester), 

ECSÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 139., KSH 
törzsszám: ………………………, képviseli: Süki Lóránt polgármester), 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3011 Heréd, Rákóczi út 39., KSH 
törzsszám: ………………………., képviseli: Kómár József polgármester), 

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40., KSH 

törzsszám:  

……………………… , képviseli: Kassa László polgármester), 
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LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26., KSH 

törzsszám: ………………………., képviseli: Víg Zoltán polgármester), 

NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3012 Nagykökényes, 

Szabadság út 37., KSH törzsszám: …………………………, képviseli: Török László 

polgármester), 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3023 Petőfibánya, Bánya út 3., 
KSH törzsszám: ……………………….., képviseli: Fekete László polgármester), 

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 3033 Rózsaszentmárton, 
Kossuth Lajos út 1., KSH törzsszám: ………………………, képviseli: Sípos Jánosné 
polgármester), 

ZAGYVASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1., KSH 

törzsszám: ………………………, képviseli: Oldal Alfréd polgármester), 

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: ….. Jászfényszaru, Szabadság 
tér 1., KSH törzsszám: ……………………..,.. képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta 
Mária polgármester), 

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., KSH 
törzsszám: …………………………………., képviseli: Bagyin József polgármester), 

BAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA        (székhely: 2191 Bag, Szent Imre u. 48., KSH 

törzsszám: ………………………………….., képviseli: Jamrik László polgármester), 

DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2181 Domony, Fő u. 98., KSH 

törzsszám: ………………………………….., képviseli: Pauló Pál polgármester), 

GALGAHÉVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2193 Galgahévíz, Fő u. 143., KSH 
törzsszám: ……………………………., képviseli: dr. Basa Antal polgármester), 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos 
u. 124., KSH törzsszám: ……………………………, képviseli: Tóth Tibor 
polgármester), 
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IKLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2181 Iklad, Ráday tér 1., KSH 

törzsszám: …………………………………, képviseli: Madarász István polgármester), 

KARTAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2173 Kartal, Felszabadulás út 93., KSH 

törzsszám: …………………………….., képviseli: Kovács László polgármester),  

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   (székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., KSH 

törzsszám: ………………………………, képviseli: Tóth István polgármester), 

VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2174 Verseg, Fő u. 1/b., KSH 

törzsszám: ………………………………, képviseli: dr. Rácz János polgármester) 

 
ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10., 
KSH törzsszám: … … … … … … …, képviseli: Kókai Zoltán polgármester) 

között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 

 
1) A szerződő önkormányzatok 2005. november 28-án Együttműködési 

megállapodást kötöttek állati hulladék több önkormányzat általi kezelésére, 
mely szerint az állati hulladék kezelése tárgyában a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvényben, valamint a 71/2003. (VI. 27.) FVM 
rendeletben rögzített elvek és célok megvalósítása érdekében az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv alapján közösen pályázatot nyújtanak be a KIOP-
2004-1.2.0.F kódszámú pályázati felhívásra. Az Együttműködési 
megállapodást szerződő felek 2006. március 31-én közös megegyezéssel 
módosították, melyben a megállapodás tárgyát kiterjesztették az ételmaradék, 
-hulladék feldolgozása, ártalmatlanítása, elkülönített gyűjtési, begyűjtési, 
kezelési, hasznosítási rendszerének kiépítésére. 

 
2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Zsámbok Község 

Önkormányzata 41/2006. (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozata alapján az 
1. pontban körülírt Együttműködési megállapodásban foglalt közösen 
teljesítendő kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok elvégzése 
érdekében létrejött együttműködéshez Zsámbok Község Önkormányzata 
csatlakozik. 
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3) Zsámbok Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 
pontban körülírt Együttműködési megállapodást magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, az abban foglalt jogokat jelen megállapodás hatályba lépésének 
napjától gyakorolja, a rá vonatkozó kötelezettségeket teljesíti a jelen 
megállapodásban foglalt eltérések szerint. 

 
3) A szerződő felek az 1. pontban körülírt Együttműködési megállapodás 9. 

pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

„A beruházás során megvalósuló állati hulladék tároló telephely 
felépítményének tulajdonjoga a következők szerint alakul: 

 

Település neve Lakosok száma Megoszlási arány 

Hatvan 23747 23747/75146 

Apc 2875 2875/75146 

Boldog 3158 3158/75146 

Csány 2300 2300/75146 

Ecséd 3494 3494/75146 

Heréd 2038 2038/75146 

Hort 3890 3890/75146 

Lőrinci 6085 6085/75146 

Nagykökényes 623 623/75146 

Petőfibánya 3058 3058/75146 

Rózsaszentmárton 2070 2070/75146 

Zagyvaszántó 2095 2095/75146 

Jászfényszaru 5953 5953/75146 

Aszód 5921 5921/75146 

Bag 3900 3900/75146 

Domony 2024 2024/75146 

Galgahévíz 2588 2588/75146 

Hévízgyörk 3028 3028/75146 

Iklad 2119 2119/75146 

Kartal 5884 5884/75146 

Tura 8096 8096/75146 

Verseg 1477 1477/75146 
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Zsámbok 2470 2470/75146 

Összesen 75146 75146/75146 

 
4) A korábban megkötött 1. pontban körülírt megállapodás jelen módosítással 

nem érintett részei változatlan tartalommal és feltételekkel maradnak 
érvényben a szerződő önkormányzatok között. 

 
Jelen megállapodás-módosítás 25 eredeti példányban készült, melyet a szerződő 
önkormányzatokat képviselő polgármesterek elolvasás és értelmezés után kellő 
felhatalmazás birtokában mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá. 
 
 
Hatvan, 2006. ………………………… 
 
 
 
 

      
Gémes Gábor polgármester 

Apc Község Önkormányzata 
 

      
Bagyin József polgármester 

Aszód Város Önkormányzata 
 

      
Jamrik László polgármester 
Bag Község Önkormányzata 

 
      

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester 
Boldog Község Önkormányzata 

 
      

Morvai István polgármester 
Csány Község Önkormányzata 

 
      

Pauló Pál polgármester 
Domony Község Önkormányzata 

 
      

Süki Lóránt polgármester 
Ecséd Község Önkormányzata 

 

      
dr. Basa Antal polgármester 

Galgahévíz Község Önkormányzata 
 

      
Érsek Zsolt polgármester 

Hatvan Város Önkormányzata 
 

      
Kómár József polgármester 

Heréd Község Önkormányzata 
 
 

      
Tóth Tibor polgármester 

Hévízgyörk Község Önkormányzata 
 

      
Kassa László polgármester 

Hort Község Önkormányzata 
 

      
Madarász István polgármester 
Iklad Község Önkormányzata 

 
      

Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester 
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Jászfényszaru Város Önkormányzata 
 

      
Kovács László polgármester 

Kartal Község Önkormányzata 
 

      
Víg Zoltán polgármester 

Lőrinci Város Önkormányzata 
 

      
Török László polgármester 

Nagykökényes Község Önkormányzata 
 

      
Fekete László polgármester 

Petőfibánya Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Tóth István polgármester 

Tura Város Önkormányzata 
 

      
dr. Rácz János polgármester 

Verseg Község Önkormányzata 
 
 

      
Oldal Alfréd polgármester 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
 

      
Kókai Zoltán polgármester 

Zsámbok Község Önkormányzata 
 
 
 

      
Sípos Jánosné polgármester 
Rózsaszentmárton Község 

Önkormányzata 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
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Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a képviselőtestület tagjaival a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 102-
281/2006 számú levelét . 
Javasolja a testület tagjainak , hogy Tassy Mária védőnőt terjesszék elő Markhot 
Ferenc szakmai díjra ,  így is értékelve azt a 33 éves munkát amit a védőnő a 
településen élők egészségének megőrzése érdekében tett. 
Mivel a képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és sem kérdés sem 
hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza. 
 
 
34/2006(VI.27.) Önkorm. Képv.test. határozat: 
 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a polgármester előterjesztése 
alapján Csány   település  lakói egészségének megőrzése  érdekében  végzett 33 
éve töretlen , kimagasló , példamutató tevékenységéért   Tassy Mária védőnőt   a 
Heves Megyei Közgyűlés által adományozható Markhot Ferenc kitüntetésre javasol 
előterjeszteni a 2006. október 23-i nemzeti ünnep alkalmából  . A  képviselőtestület  
így is szeretné megköszönni Tassy Mária védőnőnek azt   a több évtizedes munkát , 
ami Csány községben   az  életminőség fokozatos javulásának fejlődéséhez   
nagymértékben hozzájárult   .  
 
 
A képviselőtestület felhívja az  polgármester és a jegyző figyelmét ezen határozatnak 
a Heves Megyei Önkormányzat  felé történő megküldésre. 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
 
Felelős : Morvai István polgármester 
                Dr. Balázs László jegyző  
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a településen megindult az előkészület 
annak érdekében, hogy a településen futball csapat alakuljon. Lelkes helyi lakosok 
ennek érdekében megpróbálnak támogatókat találni ehhez. Javasolja a testület 
tagjainak, hogy IV.negyedévben amikor már látni lehet, hogy az önkormányzat 
bevétele és kiadásai hogyan alakulnak, illetve ismerté válik a futball csapat indítás 
anyagi  feltétele. A képviselőtestület térjen vissza a támogatás megtárgyalásához. 
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Morvai István polgármester: 
 
 
Mivel több bejelentés, kérdés nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.45 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft 
 
 
 

                      Morvai István                                                   dr.Balázs László 
                       polgármester                                                             jegyző                                          
 
 
 


