
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2007.október 9-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve 
Éva, Meggyes Attiláné , Pádár István képviselő (10 fő) 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő  közül mindenki megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
38/2007.(X.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
1./ Aktuális, határidős feladatok megtárgyalása. 
     Előadó: Morvai István polgármester és 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a központi háziorvosi ügyelet 
vállalkozási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést a meghivóval együtt 
megkapták. Kéri, hogy ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
39/2007.(X.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályának 2007.július 25-én kelt 49-



1358/2/2007.sz. állásfoglalása alapján az Ügyelet 60. Kft-vel a központi háziorvosi 
ügyelet ellátására vonatkozó szerződést módosítsa. Felhatalmazza a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás tanácsának elnökét, hogy a módosított vállalkozói 
szerződést aláírja. 
 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a 2007.év folyamán az önkormányzat 
intézményeinél lezajlott létszámcsökkentés miatt lehetőség volt, hogy az elbocsátott 
dolgozók járandóságai egy részét az önkormányzat a központi költségvetéstől 
visszaigényelje. 
Ennek egyik feltétele, hogy az önkormányzat intézményeinél a létszámcsökkentéssel 
érintett dolgozók továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. Ez sajnos a 
képviselőtestület előtt is ismert volt akkor is amikor a létszámcsökkentésről döntött. 
Kéri, hogy az erről hozott döntését most a képviselőtestület határozatban is erősítse 
meg. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
40/2007.(X.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az 
önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladat átadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglakoztatására nincs lehetőség. 
 
 
Határidő: 2007.10.31. 
Felelős  : Morvai István polgármester 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testületnek , hogy a településen dolgozó fogorvos , Dr. Rónai Renáta 
gyermeket vár, ezért a munkát ez idő alatt nem tudja ellátni. Ismerteti a doktornő 
levelét és kérelmét, amelyben kéri , hogy a testület járuljon hozzá, hogy 2008.április 



15-ig az atkári fogorvos helyettesítse. Ezt követően  a doktornő ismét munkába állna 
a községben. 
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a doktornő 
kérelmét.  
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
41/2007.(X.09.) önkorm. képviselőtestületi határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Dr. Rónai Renáta 
(3200 Gyöngyös , Szövetkezeti út 8) fogorvos kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy 
doktornőt szülési szabadsága idején Dr. Tóth Rita atkári fogorvos helyettesítse ( 
2007 szeptember 17-től)    2008 április 15-ig . 
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a helyettesítést OEP szerződéssel  Dr. 
Tóth Rita fogszakorvos végzi, Atkár községben    a Főút 87. szám alatti fogorvosi 
rendelőben heti két alkalommal, hétfőn 8-12 óráig és csütörtökön 13-tól 17 óráig 
lássa el  a Csány községben lakóhellyel rendelkezők számára. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak az Heves 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár   és az ÁNTSZ Észak Magyarországi Regionális 
Intézete Gyöngyösi Kistérségi Intézete    felé történő megküldésre . 
 
Határidő :azonnal és folyamatos  
Felelős : Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Tuti 60 Bt vezetője (Csány, Gyöngyösi 
u. 8.) megkereste az önkormányzatot, hogy szállítási göngyöleg raktározását az 
önkormányzat  üzlettel szemben lévő ingatlanán engedélyezze.  
Kéri, hogy az ingatlanon egy 3x2 m-es ideiglenes fedett tárolót helyezhessen el. 
 
Kéri a testület tagjait, hogy döntsék el a tároló engedélyezését, és határozzák meg 
annak bérleti díját. 
 
 
 
 
 
 
Hozzászólás: 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Javasolja a képviselő társainak, hogy engedélyezzék a tároló elhelyezését, továbbá 
javasolja, hogy az önkormányzat ezért bérleti díjat ne határozzon meg. 
 
Morvai István polgármester: 



 
Megköszöni a hozzászólást és szavazásra teszi fel a tároló engedélyezését és annak 
bérleti díját. 
 
42/2007.(X.09.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Tuti 60 Bt 
az önkormányzat tulajdonában lévő 311 hrsz-ú ingatlanon 10 m2 (5x2 m) fedett mobil 
tárolót helyezzen el. A tárolóban kizárólag a Bt által üzemeltetett Grassalkovich 
csemege (Csány, Gyöngyösi u. 8.)működésénél használt göngyöleg helyezhető el. 
Az önkormányzat  a használatba adott területért bérleti díjast nem kér, de 
amennyiben a területre szüksége lesz úgy a tároló használója az értesítést követő 15 
napon belül köteles a terület eredeti állapotába visszaállítani, vagyis  a tárolót 
eltávolítani az ingatlanról. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az óvoda akadálymentesítésére 
elkészített pályázatot a kiíró befogadta. 
 
Bejelenti, hogy általános iskola felújítására is készül a pályázat. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületi tagokat , hogy a SODEXHO PASS pályázatot írt ki, 
amelyben az országban három településen 50-50 rászoruló családnak biztosít 15 
ezer forint értékű vásárlási utalványt. Az önkormányzat részt vesz a pályázaton és az 
intézményvezetőket a szociális bizottságot, továbbá a helyi kisebbségi 
önkormányzatot keresi meg az 50 rászoruló család igazságos kiválasztása 
érdekében. 
 
Bejelenti, hogy közel 200 család nem fizeti rendszeresen a csatorna beruházás 
kapcsán kötött Fundamenta Ltp.-ben vállalt kötelezettségét. Az önkormányzat még 
egyszer szólítja fel a hátralékosokat – ez év elején már sor került – azután adók 
módjára hajtja be a tartozást, mivel az önkormányzat készfizető kezesként 
kötelezettséget vállalt a csatorna beruházást finanszírozó pénzintézet felé. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy szükség lenne arra, hogy az átmenetileg szülői 
felügyelet nélkül maradt gyerekek rövid ideig történő elhelyezése biztosított legyen. 
A gyermekvédelmi törvény által meghatározott gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása érdekében szükséges egy ellátási szerződés megkötése. Az ellátási 
szerződés biztosítaná az átmenetileg otthontalanná vált csányi állandó lakcímmel 
rendelkező gyermekek elhelyezését. Kéri a testületet, hogy vegye tudomásul, hogy 
az önkormányzat ez irányba tárgyalásokat kezd az Egri Kistérségi Többcélú 
Társulással.  A tárgyalás eredményéről és az esetleges szerződés jóváhagyásáról 
remélhetőleg a képviselőtestület rövid időn belül tud dönteni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 10.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 



 
 
 
                                                             Kmf. 
 
 
 
 
                Morvai István                                                   dr.Balázs László 
                polgármester                                                            jegyző 
 


