
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2008.augusztus 14-én de.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit, 
Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők 
(7 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Gál Tiborné, , Medve Éva,Magyar Vilmosné,   képviselők 
                                        (3 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                        
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 7 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
 
38/2008.(VIII .14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
1./ Az intézményfenntartó társulással kapcsolatos feladatok megtárgyalása. 
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Indítványok bejelentése 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási 
megállapodás módosítása válik szükségessé Boldog település azon szándéka 
végett, hogy 2009. szeptember 1-től ő is a társulás keretei között láthassa el 
gyermekjóléti feladatait. A testület tagjai az ezzel kapcsolatos előterjesztést a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt  változtatás, módosítás nélkül fogadják 
el. 
Kéri továbbá, hogy a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozására 
kiírt pályázaton való részvételhez  a képviselőtestület  a Szivárvány Szociális 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás keretében működő 



támogató szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 
érdekében járuljon hozzá. 
 
Mivel a fentiekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
 
39/2008.(VIII .14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatvan, 
Boldog, Nagykökényes, Heréd és Kerekharaszt települések önkormányzataival 
megkötött, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodást a társult 
önkormányzatokkal közös megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező, 
egységes szerkezetű módosító okirat szerint módosítja úgy, hogy a megállapodás 
módosítása 2008.október 1-jén lépjen hatályba. 
 
Határidő: 2008.augsuztus 31. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 
40/2008.(VIII .14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szivárvány Szociális 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagjaként a társulási 
megállapodás 11.3 pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata mint gesztor (székhely) önkormányzat kezdeményezze a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény működési engedélyének 
módosítását atekintetben, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe Boldog 
község közigazgatási területére is kiterjedjen. 
 
Határidő: 2008.augusztus 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
41/2008.(VIII .14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete mint az intézményfenntartó 
társulás tagja hozzájárul, hogy Hatvan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás 
keretében működő Támogató Szolgálat és Pszichiátriai Betegek Közösségi 
Ellátásnak finanszírozása érdekében a támogató szolgáltatás, közösségi ellátásokat 
működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására pályázatot nyújt be a 
társulás nevében mint székhely (gesztor) önkormányzat.  
 
Határidő: 2008.augusztus 31. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 



  
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzati szemétlerakó 
tulajdonjogának rendezése végett az önkormányzatnak további vásárlásokra van 
szükség. 
Szükséges lenne megvásárolni a 0146/3 hrsz-ú 0 ha 3216 m2 területű, szántó 
művelési águ 4,76 AK értékű földrészletből 4,2 Ak-t. Vételárnak 17 ezer forintot 
javasol Ak-ként megállapítani, mivel a 2008.06.24-én tartott képviselőtestületi ülésen 
a testület ezen összeget állapította  meg. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
A képviselőtestület 7igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 
42/2008.(VIII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Búzakalász Szövetkezet (FA) használatában álló Csány község 0146/3 hrsz-ú 0 HA 
3216 m2 területű szántó művelési ágú 4,76 AK földrészletből 4,76 AK értékben 
maradvány termőföldet  kapó tulajdonosok közül kettő tulajdonostól tulajdonosonként 
2,10 AK értékben, összesen 4,20 AK-t vásároljon 17.000,-Ft/AK vételi árért. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vásárlás és a földhivatalnál 
történő átvezetés lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 14.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
                                                                   Kmft 
 
 
                   Morvai István                                                         dr.Balázs László 
                   polgármester                                                                 jegyző 
 


