
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.február 15-én du.13.00 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, 

                                                      Imre Gábor kmb. 
 
 
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 határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
2./  Beszámoló a 2005.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
      Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
3./  Adóhátralékok behajtásáról tájékoztatás. 

  Előadó: dr. Balázs László jegyző 
                Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

 
4./ 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: 
 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2005. évi költségvetés 349.773 e/Ft-
os bevételi és kiadási oldalt tartalmaz. Az előző évhez viszonyítva a 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bevétel nélkül számolva ez 6,7 %-os 
növekedés. A költségvetés összeállításnál a 2004.év végén elfogadott koncepciót 
sikerült tartani. Természetesen az önkormányzati intézmények működtetése a fő cél, 
de fejlesztésre is van lehetőség. 



A 2005.év legnagyobb feladata előreláthatóan a 2004.év tavaszán elkezdődött 
szennyvízhálózat  kiépítésének befejezése lesz. Tervez ezen kívül az önkormányzat 
a 2005.évre útfelújítást is 
Az, hogy a 2005.évi költségvetés így állt össze köszönhető annak, hogy az 
önkormányzat az előző évi takarékos gazdálkodásának eredményeként több mint 20 
millió forint pénzmaradványt hozott át az előző évről.  
 
2005-ben a település továbbra is szerepel a hátrányos helyzetű települések 
jegyzékében, ami kb. 8 millió forint plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. Ez 
évben is folytatódik a 2004.évi gyakorlat amely szerint a helyi bevételek reálisan és 
nem alultervezve lettek megállapítva. Az előző év pozitív tapasztalata is azt mutatja, 
hogy az így tervezett bevételek befolynak az önkormányzathoz, vagyis nincs 
túltervezés.  
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat 2005-ben végre tudja hajtani a 
közalkalmazotti és a köztisztviselői szférában a központilag előírt béremelést. 
 
Kérdések: 
 

Pádár Sándor alpolgármester: 
 
Elmondja, hogy a költségvetésben a polgárőrség számára biztosított 220 ezer forintot 
kevésnek találja. A polgárőrség ahhoz, hogy  működjön kb.650 ezer forint szükséges. 
Van-e lehetőség ennek az összegnek a megemelésére? 
 
Deák Tibor képviselő: 
 

Van-e lehetőség, hogy az általános iskolában napközis csoport működjék a 
3.osztályban a 2005/2006-os tanévben, továbbá milyen lehetőség van ezen 
intézménynél a GYIVI felelős alkalmazására? 
 
Hozzászólások: 
 

Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Megítélése szerint a polgárőrség jól működik, a településen élőknek ez egyfajta 
biztonságot jelent. Ezért a maga részéről támogatja a polgárőrségnek juttatandó 
támogatás megemelését. 
 
Imre Gábor kmb.: 
 

A településen folyamatosan működik 2004. decemberétől a polgárőrség. Ezen 
időszak alatt a településen 6 bűncselekményt követtek el.  Ebből öt került 
felderítésre, amelyből négyet a polgárőrök derítettek fel. 
 
Válasz: 
 

Morvai István polgármester: 
 

Elmondja, hogy az önkormányzatnak új körzeti megbízotti irodát kell kialakítani 
ahhoz, hogy a településen a folyamatos rendőri jelenlét biztosított legyen. Ez közel  1 



millió forint nem várt kiadás lesz. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat 
2004.évben is támogatta a polgárőrséget úgy, hogy irodát biztosított fűtéssel, 
telefonnal, amely szintén nem jelentéktelen támogatás. 
 
Megkérdezi a megjelenteket, hogy ki ért egyet a polgárőrség támogatásának 400 
ezer forint összeggel való felemelésével? 
Mivel 8 képviselő egyetértett az emeléssel, egy tartózkodott, egy pedig ellene 
szavazott, így javasolja a testületnek, hogy a megemelt támogatást a következő 
testületi ülésre bedolgozásra kerüljön a költségvetésbe és a tartalék keret terhére. 
 
Elmondja továbbá, hogy egy napközis csoport működtetésére az iskolában - ha ezt a 
testület is támogatja – lehetőség van. Lehetőség van továbbá GYIV-is alkalmazására 
is. 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 

Elmondja, hogy a költségvetés összeállításánál a koncepcióban szerepelteket 
sikerült megvalósítani. A költségvetést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, azt jónak 
találta. Javasolja, hogy a testület  azt fogadja el.  
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Megköszöni a hozzászólásokat és kérdéseket. Reméli, hogy az azokra adott 
válaszok kiegészítőek voltak.  
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2005.évi költségvetési tervezetet 
fogadják el és rendeletté mondják ki. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉVPISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2005.(II.15.) RENDELETE 

 az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről 
 
 

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított 
– 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-a alapján a 2005.évi költségvetésről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§. 
A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó, részben önállóan gazdálkodó 
intézményekre terjed ki. 

2.§. 

(1) A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 
2005.évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegét 349.773 e/Ft-ban 
állapítja meg. 



(2) Az (1)bekezdésben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat 
forrásonkénti és intézményenkénti, szakfeladatonkénti részletezésben az 1-8 
számu mellékletek tartalmazzák. 

 
(3) A 2005.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a működési bevételek 

előirányzatát  138.487 e/Ft, 
 

Ebből az: 

 Intézményi működési bevételek 9.749 e/Ft, 
- Önkormányzatok sajátos működési bevétele 128.738 e/Ft, 

 helyi adók  11.900 e/Ft 

 átengedett központi adók  113.920 e/Ft 

 bírságok, pótlékok,egyéb saj.bev. 2.918 e/Ft állapítja meg az 1., 
3.számú melléklet szerint. 
 

(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 64.817 e/Ft      
Ebből:  

 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 
származó bevétel: 64.817 e/Ft 

állapítja meg az 1. számu, 3.számú melléklet szerint. 

(5) A támogatások előirányzatát  118.440 e/Ft 
 
Ebből: 

 Önkormányzatok költségvetési támogatása  1 18.440 e/Ft 
a.) Normatív támogatások       77.810 e/Ft 
b.) Normatív kötött felh.tám.   39.668 e/Ft 
c.) Központosított előirányz.         962 e/Ft 

állapítja meg az 1.,3.,4.számú melléklet szerint. 
(6) A működési és felhalmozási célra véglegesen átvett p.e. 
előirányzatát  2.683 e/Ft 
Ebből: 

- működési célú p.e.átv.ÁHT-on belül 
Tb. Alapoktól eü.műk.céljaira 2.279 e/Ft 

- Felhalmozási célú p.e.átv.ÁHT-on belül  
más önkormányzattól      404 e/F 

állapítja meg az 1.,3.számú melléklet szerint 
 
(7) A pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát  25.346 e/Ft 
Ebből: 

 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.346 e/Ft állapítja meg az 
1.,3.számú melléklet szerint. 

 
(8) A költségvetési kiadási előirányzatokon belül a működési  
 
kiadások előirányzatát  191.848 e/Ft 
Ebből: 

 személyi juttatások előirányzat 109.918 e/Ft 
- Munkaadókat  terhelő járulékok  



előirányzata 36.401 e/Ft, 

 Dologi kiadások 44.193 e/Ft, 

 Egyéb folyó kiadások 1.336 e/Ft 

 A költségvetési létszámkeretet       57 főben 
állapítja meg a 2.,5.,6.számú melléklet szerint. 

(9)A működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás előirányzatát
  66.451 e/Ft 

 
Ebből: 

- működési célú pénzeszköz átadás 
ÁHT-on belül 780 e/Ft 

- működési célú pénzeszköz átadás 
ÁHT-on kívül 600 e/Ft 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
         ÁHT-on kívülre 65071 e/Ft 

állapítja meg a 2., 5.számú melléklet szerint 
 
(10) A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát43.317 e/F 
állapítja meg a 2., 5.számú melléklet szerint. 
 
(11) A felújítási kiadások előirányzatát  20.316 e/Ft 

a 2., 5., 7., 13.számú melléklet szerint. 
Ebből több éves kihatással megvalósuló feladat a 

- felszíni vízelvezető rendszer felújítása, melyet a képviselőtestület a 
13.számú  

melléklet szerint fogad el. 

(12) A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 
előirányzatát  8.365 e/Ft 
állapítja meg a 2., 5., 8., 13.számú melléklet szerint. 
Ebből többéves kihatással járó pénzügyi befektetés a közvilágítási rendszer 

felújítása, melyet a képviselőtestület a 13.számú melléklet szerint fogad el 
azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 
(13) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata  19.476 e/Ft 
Ebből: 

 Céltartalék előirányzata 19.476 e/Ft hagyja jóvá a 2.5.számú melléklet 
szerint az alábbi felsorolt célokra: 

              a.) Államháztartási egyensúlyt biztosító céltartalék   1.560 e/Ft 
              b.) Közcélú foglalkoztatás 2005.évi tám.  5.443 e/Ft 
c.) Évközi pályázati lehetőségekre CÉDE,TEKI 

önrész biztosítására  2.500 e/Ft 
d.) Évközi áremelkedések, nem várt, nem  
                   tervezett kiadások fedezetére  8.000 e/Ft 
              e.) 2005.évben díszpolgári cím adományozására                  330 e/Ft 
f.) Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 
feladatára  1.643 e/Ft 



 
3.§. 

 

Az önkormányzat elismert tartozás állománya a 30 napot nem haladhatja meg a 
2005.évi költségvetést illetően. A mértéke pedig az éves költségvetés 10 %-át. 
 

4.§. 
 

A képviselőtestület a 2005.évi költségvetési bevételi előirányzaton belül az 
intézményi étkeztetések, és a házi segítségnyújtás térítési díját, továbbá a 
költségvetési kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát a 9-12 számú 
mellékletek szerint állapítja meg. 
 

5.§. 
 

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 
43.§.(1)bekezdésében foglalt II.besorolási osztály első fizetési fokozata 
szerinti illetményalapot 35.900,-Ft-ban állapítja meg. 

(2) A képviselőtestület a jegyző részére a Ktv.44/A.§.(1)bekezdése alapján 
illetménykiegészítést állapít meg, amelynek összege az alapilletmények 10 
%-a. 

 
6.§. 

 
A képviselőtestület a 2005.évi költségvetés előirányzat-módosítását az alábbiak 
szerint valósítja meg: 

(1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési 
fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára 
pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet 
tájékoztatja. 

A képviselőtestület: 

a.) az első félévet illetően a féléves beszámolóval egyidejűleg, 
b.) a második félévet érintően a következő költségvetési év márciusáig 

december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének 
módosításánál. 

 
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző 

elkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A 
képviselőtestület az (1)bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a 
költségvetési rendeletét, azzal a az eltéréssel, hogy a második félévet 
érintően a költségvetési rendelet 2005. december 31-ig módosítja. 

(3) A képviselőtestület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás  jogát a 
polgármesterre ruházza át a 2.§.(13)bekezdés c.), d.) pontja – 5.000 e/Ft – 
kivételével a (2)bekezdésben foglaltak alkalmazásával. 

(4) A képviselőtestület a 2.§. (13)bekezdés  d.)pontja terhére történő 
átcsoportosítást 3.000 e/Ft erejéig a polgármesterre ruházza át. Az 
esetenkénti felhasználás az 1.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Az átruházott 
hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadásokkal nem 
járhatnak. 

 



Az átcsoportosításnál a polgármester a (2)bekezdésben meghatározott időben 
köteles beszámolni a képviselőtestület felé.   

A képviselőtestület emiatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 
2005.december 31-ig módosítja. 

(5) A képviselőtestület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításoknak, a céltartalék át nem ruházott összegének felhasználási 
jogát továbbra is fenntartja, emiatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 
2005.december 31-ig módosítja. 

 
7.§. 

 

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 14.számú melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. 
 
 
 
 

8.§. 
 

A hároméves gördülőtervezésről készült mérlegszerű kimutatás, amely a működési 
és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza 2005-
2007.évekre vonatkozóan, megfelel az előírt követelményeknek. 
 

9.§. 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban  2005. 
január 01-től kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

 
Csány, 2005.február 15. 
 

 
 
                                           Morvai István                                 Dr.Balázs László  

                                            polgármester                                            jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja, hogy a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták azt az előterjesztést 
is ami Csány község Önkormányzata 2005-2007 évi költségvetésének 
megalapozásának irányelveit tartalmazza. 
Kéri a testület tagjait, hogy a gördülő tervezésben foglaltakat is vegye tudomásul a 
likviditási tervvel együtt. 
Az önkormányzat hároméves gördülő tervezése kapcsán készített előterjesztést és 
ahhoz csatolt mellékletekben foglaltakat a likviditási tervvel együtt tudomásul veszi. 
 



3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az adóhátralékok behajtásáról szóló tájékoztatás 
a meghívóval együtt megküldésre került. Sajnos  még nem sok sikert tud az 
önkormányzat felmutatni, de mint a beszámolóból kiderül a behajtási folyamatok 
megindultak.  51 fő 1.897.736,-Ft összegű tartozása került bírósági végrehajtónak 
átadásra. 
 
Hozzászólások: 
 

Deák Tibor képviselő: 
 
Reméli, hogy a behajtások sikeresek lesznek, mert az önkormányzatnak szüksége 
van az adóbevételekre és remélhetőleg a végrehajtó működésének olyan pozitív 
szerepe lesz, hogy a településen javul az adófizetési hajlandóság. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 
A testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.12.31-én fennálló 
adóhátralékokat és behajtásokra tett intézkedéseket tartalmazó beszámolót 
elfogadja. 
Felhívja a jegyző és az adóügyi előadó figyelmét a behajtás érdekében megtett 
intézkedések következetes folytatására. 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős:   dr. Balázs László jegyző és 

                Csordás Gyuláné adóügyi ea. 
 
 

4.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a mai ülésen jogszabály változás miatt  szükség 
van két rendelet  módosítására, továbbá egy új rendelet alkotására. 
Az ezzel kapcsolatos tervezeteket a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri, hogy ezen rendelet tervezettel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásaikat 
tegyék meg. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a helyi iparűzési adó módosítására azért van 
szükség, mert a helyi rendelet értelmező rendelkezéseit a helyi adókról szóló törvény 



hatályon kívül helyezte. Ezért a félreértések elkerülése végett célszerű a rendelet 
7.§-át a testületnek is hatályon kívül helyezni. 
 
A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet módosítására azért van 
szükség mert a központi illetményalap változásával  változik a települési képviselők 
tiszteletdíja. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy a rendelet tervezetekkel 
kapcsolatban szavazzanak: 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező 2/2005.(II.15.)rendeletet alkotja a helyi iparűzési adóról szóló 
13/2003.(XI.27.)rendeletének módosításáról. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező 3/2005.(II.15.)rendeletet alkotja a települési képviselők 
tiszteletdíjáról, valamint az egyéb juttatásokról szóló 19/2004.(IV.27.)rendeletének 

módosításáról. 
 
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat feladatának kell hogy tekintse a település 
életében, érdekében múlhatatlan érdemeket szerző személyek emlékének 
megörökítése. Ezért elkészítették azt a rendelet tervezetet amely lehetővé teszi 
települési díszpolgár választását.  
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatban – melyet megkaptak a 
meghívóval együtt – mondják el hozzászólásaikat. 
 
Hozzászólás: 
 

Pádár Sándor alpolgármester: 
 
Elmondja, hogy a maga részéről örül annak, hogy a településen bevezetésre kerül a 
díszpolgári cím, amely lehetővé teszi, hogy a település méltóan megemlékezzen 
azokról akik  Csány arculatának alakulásában fontos szerepet játszottak, illetve 
játszanak. Teljes mértékben támogatja az elképzelést és a rendeletet. 
Kéri a testület tagjait, hogy támogassák azt. 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Megköszöni a hozzászólást, és mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra teszi fel a kérdést. 
A  képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező 4/2005.(II.15.)rendeletet alkotja  Az önkormányzat által 
adományozható címekről és kitüntetésekről. 
 



Morvai István polgármester: 
 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait arról, hogy a testületnek minden évben meg 
kell határoznia a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára a 
teljesítménykövetelményeket. A testület tagjai ezen követelményeket a meghívóval 
együtt megkapták. Javasolja azok változtatás nélküli elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
2/2005.(02.15.)sz.önkorm.képv.test.hat.: 
            

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.évi XXIII.tv.34.§ (3) 
bek. felhatalmazása alapján a csányi polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők számára a 2005.évre a következő teljesítménykövetelményeket 
fogalmazza meg , a hatályos jogszabályokban foglaltakon kívül: 
 
 

1. Választások esetleges népszavazások sikeres  lebonyolításában való 
eredményes közreműködés a helyi választási iroda tagjaként. 

2. Az árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos 
tevékenységek ellátása. 

3. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, 
továbbképzéseken való részvétel. 

                        ( Különös tekintettel az Európai Uniós ; gazdálkodási ; számítógép 
                         ismeretre.) 

              4.  Folyamatos Önképzéssel a jogszabályi változások folyamatos  
                       figyelemmel kísérése. 

              5. Aktív közreműködés a csatornaépítéssel kapcsolatos önkormányzati  
                   feladatok ellátásában. 
              6. A határidők pontos betartása és betartatásának biztosítása. 

 
          A képviselőtestület megbízza  a polgármestert -a jegyző vonatkozásában  

          – és a jegyzőt az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásával. 

          Határidő : 2005.március 31. 
                   Felelős:   Morvai István polgármester 

                 Dr.Balázs László jegyző 
 

 
Morvai István polgármester: 
 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a Csány Községi Könyvtár alapító okiratában 
szereplő klubkönyvtár elnevezés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, 
ezért szükséges az alapító okirat módosítása. 
Az új alapító okirat tervezetét a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, 
hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadják el. 
 
 



A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi határozatot 
hozza: 
 
3/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Községi Könyvtár 
Csány, Szövetkezet u.2. alapító okiratát. A Képviselőtestület felhívja a jegyző 
figyelmét, hogy az Alapító Okiratát juttassa el a könyvtár szakmai felügyeletét 
ellátóhoz az intézmény nyilvántartásba vétele céljából. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a központi illetményalap megváltoztatása miatt  
szükséges a jegyző illetményének megállapítása. 
Kéri a testület tagjait, hogy erről határozatban döntsenek, mivel az eltérés így csupán 
abból adódik, hogy a központi illetményalap 33 ezer forintról 35 ezer forintra 
emelkedik. Ez a jegyző esetén 6 %-os béremelést jelent. 
Kéri a testület tagjait, hogy a jegyző illetményéről határozatban döntsenek. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
4/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.-évi XXIII.tv. valamint 
a képviselőtestület 8/2004.(II.10.)rendeletének 2.§-a , továbbá 1/2005.(II.15.) 
rendeletének 5.§. (2)bek.alapján 2005.01.01.napjától dr. Balázs László jegyző 
illetményét 312.000,-Ft, azaz: háromszáztizenkettőezer forint összegben állapítja 
meg. Ebből az alapilletmény 24.500,- Ft, illetménykiegészítés 24.500,- Ft, vezetői 
pótlék 24.500,- Ft. Képzettségi pótlék 17.950,- Ft, ami együttesen (kerekítve) 
312.000,-Ft. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és a gazdálkodási előadó figyelmét az 
illetményváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Morvai István polgármester és 
               Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
 
Pádár Sándor alpolgármester: 
 

Javasolja a testület tagjainak, hogy a polgármester illetményét is 6 %-al emeljék meg 
a bér szinten tartása érdekében. 



Mivel a fentiekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 9 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
5/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1994.évi LXIV.tv. 3.§-a 
alapján 2005.január 01-től Morvai István illetményét 362.600,-Ft, azaz: 
háromszázhatvankettőezer-hatszáz forintban állapítja meg. 
A képviselőtestület felhívja a jegyző és a gazdálkodási előadó figyelmét az 
illetményváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Balázs László jegyző és 
              Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  István Dénes Csány, Bartók B.u.15. 
sz.a.lakos fellebbezést nyújtott be az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 
3021/2004.sz. elutasító határozatával szemben. Felolvassa a fellebbezés szövegét. 
Kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék azt. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2005.(II.15.)ökorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004.december 20-án kelt 
3021/2004.sz.határozatot  - István Dénes (szül:Csány, 1949.06.11., an: Gazdag 
Mária) Csány, Bartók B. u. 15.sz.a.lakos ápolási díj megállapítása iránt benyújtott 
kérelmének elutasítását – helybenhagyja. 
 
A 2005.január 4-én érkezett 24/2005.sz.a.iktatott István Dénes Csány, Bartók 
B.u.15.sz.alatti által benyújtott fellebbezést elutasítja. 
 

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az Egri Városi 
Bírósághoz (Eger, Kazinczy u.1.) címzett, de a Csány Község Polgármesteri 
Hivatalához benyújtott –illetékmentes- keresettel élhet. 
 
I n d o k l á s : 
 

 

István Dénes Csány, Bartók B.u.15.sz.a.lakos által benyújtott fellebbezést a 
képviselőtestület a korábban keletkezett iratokkal együtt megvizsgálta és 
megállapította, hogy az I. fokú határozat, amely az ápolási díj megállapítása iránt 
benyújtott kérelem elutasításáról rendelkezett megfelel az 1993.évi III.tv. 40-44.§., 
valamint Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2004.(II.10.) 
rendeletének 14.§-ának. 



István Dénes ápolási díj megállapítása tárgyában nyújtott be kérelmet, amelyben 
felesége Istvánné Nagy Ágnes Csány, Bartók B.u.15.sz.alatti lakos ápolására való 
tekintettel ápolási díj megállapítását kérte. 
Kérelméhez csatolta a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy felesége tartós 
beteg, továbbá nyilatkozatot arra, hogy jövedelemmel nem rendelkezik, munkát 
vállalni nem tud, valamint a család jövedelméről szóló igazolásokat. 
István Dénes kérelmében leírta, hogy az ápolási tevékenység keretében ő végzi a 
házimunkát, kíséri feleségét az orvoshoz. Erre tekintettel kér ápolási díjat. 
Csány község önkormányzata képviselőtestületének rendelete kimondja, hogy tartós 
beteg ápolása esetén ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki a beteg ápolása 
miatt munkát vállalni nem tud, vagy az ápolás miatt fizetés nélküli szabadságot vesz 
igénybe. 
A kérelmező által felsorolt tevékenységeket, nevezetesen a házimunka végzését, és 
a feleség orvoshoz történő elkísérését ápolási díj igénybe vétele nélkül is meg lehet 
oldani. Nevezetesen a család két 15 éves gyermeke is be tud segíteni a 
házimunkába, továbbá a háziorvos háznál történő vizsgálata is megoldható. 
A kérelem elutasításra került, mert az ilyen irányú ápolás nem akadályozza meg a 
kérelmezőt a munkavégzésben. 
 
Határozatomat a fentiekre való tekintettel az 1993.évi III.tv. 40-43.§-a, valamint a 
12/2004.(II.10.)helyi önkormányzati rendelet 14.§-a alapján hoztam meg. 
 
Határozatomról értesül: 

1./ István Dénes Csány, Bartók B.u. 15. 
2./ irattár 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy jogszabály változás következtében szükségessé 
vált újra tárgyalni a többcélú kistérségi társulás létrehozását, amelynek az a célja, 
hogy a területfejlesztési társulás átalakulásával önálló munkaszerezettel a 
kistérségben többcélú társulás jöjjön létre. 
Kéri a testület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot, amelyet a 
meghívóval együtt megkaptak fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
7/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a többcélú kistérségi 
társulás létrehozására vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a kistérségben többcélú társulás jöjjön létre 
a működő Területfejlesztési Társulás átalakulásával, önálló munkaszervezettel. 
A többcélú társulás a 2004.évi CVII,.törvény alapján oktatási és nevelési, szociális 
ellátási, egészségügyi ellátási közszolgáltatási feladatok ellátását  
 



a) oktatás-nevelés: közös intézményfenntartás (Kotv.20.§./1/bekezdés a. és b. 
pontja) pedagógiai szakfeladat ellátás; logopédia 

 
 
b) szociális ellátás: /személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és            

gyermekjóléti  ellátások/ 
            Szakosított ellátást biztosító intézmények társult formában történő 

fenntartása: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona Szociális 
alapszolgáltatási feladat: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekek napközbeni 
ellátása 

 
 

c) egészségügyi ellátás: háziorvosi központi ügyelet közös szervezése és 
fenntartása 

 
 
d) területfejlesztési feladatok; módosított Alapító Okirat és Társulási 

Együttműködési megállapodás alapján. 
 
A képviselőtestület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatot 2 példányban 
küldje meg a Társulásnak. 
 
Határidő: 2005.február 28-ig 
Felelős :  Morvai István polgármester 

 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Ismerteti a képviselőtestülettel a 360/252-2005.számu a Heves Megyei 
Rendőrkapitányság által megküldött iratot. Kéri a testület tagjait, hogy amennyiben a 
kinevezéssel egyetértenek, úgy azt határozatban is erősítsék meg. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
8/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 360/252-2005. 
szám alatt, a Heves Megyei Rendőrkapitányság által megküldött Sára Péter 
r.alezredes hatvani kapitányvezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztést. 
A képviselőtestület a főkapitány által leírtakkal egyetért és Sára Péter alezredes 
kinevezését támogatja. A jó együttműködés reményében munkájához  sok sikert, 
erőt, egészséget kíván. 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonat egy példányát  küldje 
meg a megyei rendőrkapitányság részére 
 
Határidő: 2005.február 28. 
Felelős : Morvai István polgármester 
 



 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestületnek, hogy Ódor István és Nagy Sándor Csány, Vasút u. 
végi lakosok beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz, amelyben kérik az 
ingatlanuk előtt  vezetékes ivóvíz gerincvezetékének kiépítését. 
Felolvassa a beadványt. 
Kéri a testület tagjait, hogy mondjanak ezzel kapcsolatban véleményt. 
Kiegészítésként még hozzáfűzi, hogy az ingatlanok külterületen fekszenek, a 
gerincvezeték kiépítésének költsége millió forint felett lenne. Összességében a két 
ingatlanon öt ember lakik. 
Az önkormányzat vállalta, hogy a csatorna kiépítését az ingatlanok előtt is elvégzi. 
Ezt az önkormányzat támogatás nélkül végzi el a 2005.évben. 
 
Pádár István képviselő: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a maga részéről támogatná a vezetékes víz 
kiépítését, de a költségei olyan nagyok, hogy ezt az önkormányzat jelenleg nem 
engedheti meg. Ezért javasolja, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a 
vízművel annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy mennyi lenne a kiépítés költsége. 
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat a későbbiekben amennyiben anyagi 
helyzete megengedi tűzze ismét napirendre a gerincvezeték kiépítését. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy fogadják el Pádár István javaslatát és 
szavazzanak a beadványról. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
9/2005.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ódor István Csány, Vasút 
u.46. és Nagy Sándor Csány, Vasút u.52.sz.a.lakosok kérelmét, - amely a 
2005.évben a vezetékes vízellátást biztosító gerincvezeték kiépítését kérik 
ingatlanaik előtt – elutasítja, mivel az önkormányzat anyagi helyzete a 2005.évben 
nem teszi lehetővé ilyen beruházás elvégzését. 
Az önkormányzat természetesen nem zárkózik el az elől, hogy amennyiben a 
lakosok anyagilag  hozzájárulnak ingatlanaik előtt a gerincvezeték kiépítéséhez, úgy 
azt elvégezteti. 
Amennyiben a lakosok anyagilag nem tudnak hozzájárulni ezen beruházáshoz, úgy 
az önkormányzat anyagi helyzete azt jelenleg nem teszi lehetővé. Az önkormányzat 
tervezi, hogy 2005.évben kiépíti az ingatlanok előtt a csatornahálózatot, amelyhez 
állami támogatást nem kap, így ez jelentős kiadást jelenthet a település számára. 
 



A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy ezen döntéséről tájékoztassa a 
kérelmezőket. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős : Morvai István polgármester 
 

 

Morvai István polgármester: 
 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a PÁSZOK Alapítvánnyal  tervezik  a 
ROP 3.2.2 számú pályázaton való részvételt, vagyis munkanélküliek foglalkoztatását 
továbbképzéssel. Ez a pályázat lehetőséget teremtene az önkormányzat 
tulajdonában lévő volt Napköziotthon felújítására és hasznosítására úgy, hogy 
közben munkát és továbbképzést biztosítana a településen leghátrányosabb 
helyzetű munkanélküli nőknek. Kéri ehhez a testület támogatását úgy, hogy 
biztosítsa ezen ingatlan pályázaton való részvételhez történő felhasználását. 
Elmondja, hogy ezzel az alapítvánnyal az önkormányzat már korábban is vett részt 
egy pályázaton, amelynek eredményeként 7 roma származású munkanélküli nő 
számára volt és jelenleg is biztosítva szakképesítés ,megszerzése. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy támogassák ezen program megvalósítását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
 
10/2005(II.15.) önkorm.képv.test.határozat 
 

 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában lévő  
természetben Csány Arany János út 15. szám alatti lakóház udvar művelési ágú 
ingatlanát – az ingatlan forgalomképes - az azon lévő épülettel rendelkezésre 
bocsátja a ROP 3. 2. 2. kódszámú pályázat céljainak megvalósításához és ezen 
túlmenően felajánlja az ingatlant a rajta lévő épülettel 5,9 millió forint értékben 
biztosítékul ezen pályázaton való részvétel céjából .  
Az önkormányzat  kötelezettséget vállal továbbá 2 hektár szántó bérlésére a 
település külterületén  gyógynövénytermesztés céljából szintén ezen pályázaton való 
részvétel végett. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozat PÁSZOK 
alapítvány (Hatvan ) részére történő megküldésére és a Partnerségi megállapodás  
 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 
 

 

 



Morvai István polgármester: 
 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 

         Morvai István                                                                dr.Balázs László 

          polgármester                                                                           jegyző 
 


