
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.október  25-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 

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 
                                                       Ocko Steffens szélerűmű építési menedzser 
                                                       Komáromi Tünde tolmács 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
43/2005.(X.25.)önkorm. képv.test. határozat: 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Állati hulladékok kezelésére, illetve KIOP pályázat benyújtásához szükséges 
     előkészítési munkálatok megkezdése. 

Előadó: Morvai István polgármester 
 
3./ Aktuális feladatok megbeszélése. 
     Előadó: dr.Balázs László jegyző 
 
4./ Indítványok, bejelentések. 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentéshez sem 
kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
 



2.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
 

Szó szerint ismerteti az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező állati hulladékok 
kezelésére, illetve KIOP pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatokkal 
kapcsolatos tájékoztatót. 
Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy a 
határozat tervezetet, amelyet megkaptak fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
44/2005.(X.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

1. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért abban, hogy az 
állati hulladékok kezelésére együttműködik az 1.sz.mellékletben szereplő 
településekkel abból a célból, hogy eleget tegyen a hulladékgazdálkodásról szóló 
200.évi XLIII.törvényben, valamint a 71/2003.(VI.27.) FVM rendeletben előírt 
kötelezettségének, mely szerint gondoskodni kell a működő dögkutak és dögtemetők 
bezárásáról, rekultivációjáról, illetve a felszámolást követően képződő állati 
hulladékok megfelelő ártalmatlanításáról, ennek teljesítésére állati hulladék gyűjtő-
átrakó telep létrehozásáról. 
 
2. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért abban, hogy az 
álalti hulladékok ártalmatlanítására létrehozandó gyűjtő-átrakó telep, valamint a 
dögkutak rekultivációja projekt Hatvan város gesztorságával valósuljon meg. A 
képviselőtestület felhatalmazza Csány Község Polgármesterét a 2.sz. mellékletben 
szereplő együttműködési megállapodás aláírására. 
 
3. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyeltért abban, hogy az 
álalti hulladékok ártalmatlanítására létrehozandó gyűjtő-átrakó telep, valamint a 
dögkutak rekultivációja projekt megvalósítása érdekében a „KIOP-2004-1.2.0.F Állati 
hulladék kezelése” pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munka 
elkezdődjön, az előkészítő munkához szükséges közbeszerzési eljárás pedig az 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerüljön lefolytatásra. 
 
4. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért abban, hogy az 
állati hulladékok ártalmatlanítására létrehozandó gyűjtő-átrakó telep, valamint a 
dögkutak rekultivációja projekt előkészítési költségei közül sikeres „KIOP-2004-
1.2.0.F Állati hulladék kezelése” pályázata esetén a nem elszámolható költségeket, 
sikertelen pályázat esetén, pedig a teljes költségeket az együttműködő települések 
egymásközt lakosságszám arányban biztosítják a gesztor önkormányzat részére. 
 
5. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Polgármesterét, hogy 
az állati hulladékok ártalmatlanítására létrehozandó gyűjtő-átrakó telep, valamint a 
dögkutak rekultivációja projektre vonatkozó pályázat, valamint közbeszerzési 



eljárások során lefolytatott eljárási cselekményekről folyamatosan számoljon be a 
Képviselőtestületnek az eljárási cselekményeket követő Képviselőtestületi üléseken. 
 
Határidő: 2005.október 31. 
Felelős:    Morvai István 

 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 

 
Felkéri a napirendi pont előadóját, hogy tartsa meg az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatóját. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a KET-tel kapcsolatos felkészülés a 
polgármesteri hivatalnál lezárult. A testület felülvizsgált valamennyi helyi rendeletet 
és megállapították, hogy módosításra a KET-el kapcsolatos jogharmonizáció végett 
nem volt szükség. 
A testület ezen munkáját az utolsó három ülésen végezte el. Az elmúlt testületi 
üléseken már kifejezte a testület, hogy a KET bevezetésével kapcsolatos többlet 
költségeket (elsősorban postaköltség emelkedése) vállalja. A szeptember 13-i ülésen 
fogadta el a testület az elektronikus ügyintézés elhalasztását. Sajnos ezt a 
közigazgatási hivatal kifogásolta – helyesen - , hogy a jogszabály csak kizárást és 
elhalasztást nem engedélyez. Kéri ezért a testület tagjait, hogy ezen rendeletüket 
helyezzék hatályon kívül és az új rendelet tervezetet mondják ki rendeletté.  
Kéri továbbá a testület tagjait, hogy az önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló rendelet tervezetet is mondják ki rendeletté.   
Kéri továbbá a testület tagjait, hogy vegyék tudomásul, hogy a hivatalban a 
munkaköri leírások felülvizsgálatra kerültek, így a helyettesítés rendjének 
aktualizálása is megtörtént. A felkészülés során a polgármesteri hivatal négy 
dolgozója vett részt a KET-tel kapcsolatos továbbképzésén, amelynek sikeres 
elvégzését a kiadott igazolás is bizonyította. 
Úgy értékeli, hogy a hivatal és az önkormányzat részéről a felkészülés sikeres volt, 
reméli, hogy az átállás nagyobb nehézségek nélkül  sikerülni fog. 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Megköszöni a tájékoztatást és kéri a testület tagjait, hogy  az ezzel kapcsolatos 
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 10 igen, ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeleteket alkotják: 
 
 
 
 



                                            
 

Csány község Önkormányzat Képviselőtestületének 
18/2005 (X.25. ) rendelete 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. Tv. 160. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
képviselőtestület a következőket rendeli el. 
 
 

1. § 
 
 A közigazgatási hatósági eljárás során Csány község Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalában az ügyek elektronikus úton  - azon ügyek kivételével , amelyek esetében 
magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út 
ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét -   nem intézhetők . 
 
 

2. § 
 
(1)Ez a rendelet 2005.11. 01-én lép hatályba . 
(2)Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2005 (IX. 13. ) Rendelete Csány község 
Polgármesteri Hivatalában a közigazgatási hatósági eljárás elektronikus úton történő 
intézése bevezetésének elhalasztásáról. 
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben előírt módon. 
 
 
 
                               Morvai István                                               Dr. Balázs László 
                               polgármester                                                           jegyző 
  
 
 
 
Záradék: 
 
SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve! 
 
Csány, 2005-10-25 
 
 
                                                                 Dr. Balázs László  
                                                                            jegyző 

 
 
 
 
 



 CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
                                 19/2005.(X.25.) R E N D E L E T E 
               Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 
 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete ( a továbbiakban : 
Képviselőtestület ) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. éiv LXV. Tv. 9. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 
2004. CXL. Törvény  
19. § (2) bekezdésében foglaltakra – az egyes önkormányzati hatósági 
hatáskörök átruházását az alábbiak szerint szabályozza: 
 

1. § 

 
 A Képviselőtestület -  az „ Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól ”szóló 1/2004.(I. 27. ) rendelet 6. § (4) 
bek.  meghatározott   forgalomképes vagyontárgy hasznosításáról való 
döntést -  100000 Ft forgalmi érték alatt- a polgármesterre ruházza át. 
 
 

2. § 

 
A Képviselőtestület -  az „A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ”szóló 
2/2004 (I. 27. ) rendeletben   meghatározott   pénzbeli és természetbeni 
ellátások megállapítására vonatkozó hatáskört – ideértve az ellátás 
megszüntetését is - az Egészségügyi és Szociális Bizottságra  ruházza át. 
 
  

3. § 

 
(1) A Képviselőtestület -  a „Csány község címer és zászló alkotásról , 
használatának módjáról ”szóló 3/2004.(I. 27. ) rendelet 6. §-ában   
meghatározott   címer előállításának , használatának és forgalomba 
hozatalának engedélyezését a polgármesterre ruházza át . 
(2) A Képviselőtestület -  a „Csány község címer és zászló alkotásról , 
használatának módjáról ”szóló 3/2004.(I. 27. ) rendelet 11. §-ában   
meghatározott   
a zászló készítésének és használatának engedélyezését a polgármesterre 
ruházza át. 
 

4. § 
 
A Képviselőtestület -  a „ helyi népszavazásról és népi kezdeményezés 
egyes feltételeiről és az eljárás rendjéről  ”szóló 9/2004.(II. 10. ) rendelet 
8. §-ában   meghatározott   a helyi népszavazásra illetve a népi 
kezdeményezésre irányuló választópolgári kezdeményezés – 
aláírásgyűjtő ívek – hitelességének ellenőrzése elrendelését a 
polgármesterre ruházza át. 



 
5. § 

 
A Képviselőtestület -  a „Az állattartásról  ”szóló 14/2004.(IV. 16. ) 
rendelete  
11. §-ában  a polgármesterre ruházza az  állattartással kapcsolatos 
ügyekben való eljárást.  
 
 

6. § 
 
(1) A Képviselőtestület -  a „Közterületek használatáról  ”szóló 
20/2004.(IV. 27. ) rendelet 6. §-ában   meghatározott  közterület-
használati engedély megadását     
a polgármesterre ruházza át.  
(2)  A Képviselőtestület -  a „Közterületek használatáról ”szóló 
20/2004.(IV. 27. ) rendelet 11. §-ában   meghatározott mentesség a  
közterület-használati díj megfizetése alól engedély megadását    a 
polgármesterre ruházza át.  
(3) A Képviselőtestület -  a „Közterületek használatáról  ”szóló 
20/2004.(IV. 27. ) rendelet 16. §-ában   meghatározott  közterület-
használat szabályszerűségének ellenőrzését     a polgármesterre ruházza 
át.  
 
                                                     

7. § 
 
A Képviselőtestület -  a „ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés 
támogatásáról  ”szóló 21/2004.(IV. 27. ) rendelet 11 §-ában   
meghatározott  lakbér támogatás iránti kérelem ügyében történő döntést  
átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza 
át.  
 
                                                               

8. § 

 
(1) A Képviselőtestület -  a „Képviselőtestület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról  ”szóló 27/2004.(XI. 03. ) rendelete 12. §-ában  
rendelkezik  egyes hatáskörei átruházásáról  a polgármesterre , 
bizottságra ,  társulásra  törvényben meghatározottak szerint.  
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza a kimutatást a bizottságok 
átruházott  feladatairól és hatáskörükről: 
 

- Pénzügyi Bizottság : 
Feladat és hatásköre: 

                                            - véleményezi az éves költségvetési javaslatot  
                                           - véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló  
                                              előterjesztésről 
                                          - a bizottságnak véleményeznie kell az éves   
                                             zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, 



  -  észrevételt tehet az előirányzat- felhasználási ütemterv és   
likviditási terv adataival kapcsolatban , javaslatot tehet az 
abban  

                                       foglaltak módosítására, 
- ellenőrzi az adóztatási tevékenységet , különös tekintettel 

az 
adókintlévőségek behajtására 
- részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos 

döntés 
előkészítésben 
- ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát , 

szabályszerűségét 
- az önkormányzat pénzügyi- gazdálkodási területet érintő 

rendeletei tárgyában javaslatokat tehet. 
          A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait 

- Egészségügyi és Szociális Bizottság: 
Feladat és hatásköre: 

- dönt az esetenkénti szociális segély illetve átmeneti segély 
megállapításáról 

- megállapítja az ápolási díjra való jogosultságot és a díj 
összegét ,  
az ápolási kötelezettség teljesítését folyamatosan 
figyelemmel kíséri és a  
jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, követelheti a 
jogtalanul felvett díj visszafizetését. 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális 
intézmények feladatainak  

       végrehajtását 
- Ügyrendi Bizottság: 

Feladat és hatásköre : 
- megvizsgálja a képviselők és a polgármester 

megbízatásának  
törvényességét, 

- közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési  
Szabályzatának felülvizsgálatában , javaslatot készít a 
módosításra, illetve új szabályzat alkotására 

- vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását 
- figyelemmel kíséri a bizottságok működésének 

szabályszerűségét 
- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük 

szabályszerűsége tekintetében ( javaslatot tesz az alapító 
okirat módosítására , kiegészítésére, új alapító okirat 
kiadására) 

- ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
döntéseit  
s erről évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 
képviselőtestületet. 

- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak 
megállapítására. 

- gyűjti és nyilvántartja a képviselők és a polgármester 



vagyonnyilatkozatait. 
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez 

információ  
és nyomtatvány biztosítása a képviselőtestület hivatalán 
keresztül. 

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás  
lefolytatása  

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről  
képviselőtestület soron következő ülésén való 
tájékoztatás. 
 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait , 
külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét , a nyilvánosság 
biztosítását, 
a nem nyilvános adatok védelmét , valamint a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.  

             
9. § 

 
 
A Képviselőtestület -   „ Az Önkormány által adományozható elismerő 
címekről és kitüntetésekről” szóló 4/2005 (II.15. ) rendelete 15.§ (1) bek. 
szereplő „ a különféle kitüntetések és díjak adományozásával együtt járó 
oklevél formáról és konkrét tartalmáról – az oklevelet kapó személyre 
vonatkozó adatok indoklásáról – való döntést a polgármesterre ruházza 
át.  
 
 
 
 
 
 

10. § 

 
(1)A Képviselőtestület -  az „ Egyes szociális ellátásokról   ”szóló 
17/2005.(IX. 13. ) rendeletében  meghatározott  hatásköreiből az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át :  
- időskorúak járadékával  
-rendszeres szociális segélyezéssel  
-lakásfenntartási , fűtési támogatással 
-ápolási díjjal  
-átmeneti segéllyel 
-kamatmentes szociális kölcsönnel  
-közgyógyellátási igazolvánnyal    
kapcsolatos hatáskörei gyakorlását . 
A Polgármesterre ruházza: 
-temetési segély 
 
(2) Az (1) bekezdés alapján hozott hatósági határozat elleni fellebbezés 
elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 



 
 

11. § 

 
Ezen rendelet 2005-11-01-én lép hatályba .  
 
 
                               Morvai István                             Dr. Balázs László 
                                polgármester                                         jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a testület tagjait, hogy vegyék tudomásul a KET-re való felkészülés 
lezárását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
45/2005.(X.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a 2004. 
sz. tv.-el kapcsolatban a felkészülés az önkormányzatnál  lezárult. 
A felkészülés keretében a képviselő testület  két rendeletet fogadott el – biztosítva az 
elektronikus ügyintézés kizárását, valamint a hatáskör átruházásokkal kapcsolatos 
rendelkezések összegyűjtését. 
A képviselőtestület a felkészülés során a KET-el való jogharmonizáció szempontjából 
az alábbi rendeleteit vizsgálta felül: (módosítás, hatályon kívüli helyezésre nem volt 
szükség). 
 
 

sorsz. rendelet száma rendelet tárgya 

1. 12/2003.(XI.27.) A magánszemélyek kommunális adójáról. 

2. 13/2003.(XI.27.) A helyi iparűzési adóról. 

3. 14/2003.(XI.27.) 
A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról. 

4. 15/2003.(XI.27.) 
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról 

5. 1/2004.(I.27.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. 

6. 2/2004.(I.27.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

7. 3/2004.(I.27.) Csány község címer és zászlóalkotásról 

8. 4/2004.(I.27.) A lakáscélú támogatásról 

9. 5/2004.(I.27.) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről 

10. 6/2004.(I.27.) 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselőket megillető szociális és 

jóléti juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 

11. 8/2004.(II.10.) 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők illetménykiegészítéséről és 
a képzettségi pótlékra jogosító munkakörökről.     

12. 9/2004.(II.10.)  
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés egyes feltételeiről 
és eljárási rendjéről. 

13. 10/2004.(II.10.) 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. 



14. 11/2004.(II.10.) 
A telekhatártól betartandó legkisebb távolságok szőlő, gyümölcs és 
egyéb növények telepítésekor 

15. 13/2004.(IV.16.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról. 

16. 14/2004.(IV.16.) Az állattartásról 

17. 19/2004.(IV.27.) A települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról. 

18. 20/2004.(IV.27.) A közterületek használatáról. 

19. 21/2004.(IV.27.) A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról 

20. 22/2004.(IV.27.) A sportról 

21. 23/2004.(IV.27.) A temetőről és a temetkezésről. 

22. 26/2004.(XI.03.) A helyi hulladékgazdálkodásról 

23. 27/2004.(XI.03.) 
A képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 

24. 29/2004.(XI.30.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról.  

25. 30/2004.(XI.30.) 

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatása tárgyába kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi 

rendelet módosításáról. 

26. 1/2005.(II.15.) Önkorm. 2005.évi költségvetése 

27. 2/2005.(II.15.) 
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2003.(XI.27.) rendelete 7.§-ának 
hatályon kívül helyezéséről. 

28. 3/2005.(II.15.) 
A települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.) rendeletének módosításáról 

29. 4/2005.(II.15.) Az önkormányzat által adományozható címekről, kitüntetésekről 

30. 5/2005.(III.29.) Önkorm.2005.évi költségvetésének módosítása 

31. 6/2005.(III.29.) 

az önkormányzat képviselőtestület a központi pótelőirányzatok az átvett 
pénzeszközök előirányzat módosítás tudomásul vételével az államháztartásról szóló 
1992.évi XXXVIII.tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a 7/2004.(II.10.) rendelete az önkormányzat 
2004.évi  költségvetéséről  és az ezt módosító 17/2004.(IV.27.), 25/2004.(IX.14.), 
28/2004.(XI.30.), továbbá az ezt módosító 31/2004.(XII.21.)számu rendeleténem 

módosítása.  

32. 7/2005.(III.29.) 
Csány Község Szabályzati tervének jóváhagyásáról és a Helyi 
Építési Szabályzatának megalkotásáról. 

33. 8/2005.(IV.13.) 

Csány Község Szabályzati tervének jóváhagyásáról és a Helyi 
Építési Szabályzatának megalkotásáról szóló 
7/2005.(III.29.)rendeletének módosításáról. 

34. 9/2005.(IV.26.) 2004.évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyása. 

35. 10/2005.(VI.28.) 
Köztisztviselők illetménykiegészítése és képzettségi pótlékra 
jogosító munkakörökről szóló rendeletének módosítása. 

36. 11/2005.(VI.28.) Változtatási tilalom elrendelése. 

37. 12/2005.(VII.28. Változtatási tilalom elrendelésének módosítása. 

38. 13/2005.(IX.13.) Költségvetési előirányzat módosítás. 

39. 14/2005.(IX.13.) 
A képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
27/2004.(XI.03.)rendeletének módosításáról. 

40. 16/2005.(IX.13.) 

A 2005.szeptember 1.és 2005.december 31. közötti időszakban az 1-4.évfolyam 
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók - déli többfogásos meleg 

főétkezésének az intézmény által szervezett keretek közötti biztosítása - 
étkeztetésének szociális célú további támogatásáról. 

41. 17/2005.(IX.13.) Egyes szociális ellátásokról. 

 
 

A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói  
munkaköri leírásába bekerült a helyettesítések szabályozása, amelyek az alábbiak: 
 
 
 



 
Köztisztviselő neve:                                                             Helyettesítő: 
                                                                                        
Dr.Balázs László jegyző Nagy Sándorné 
Nagy Sándorné igazgatási ea. Nagyné Zsilinyi Ildikó  
Nagyné Zsilinyi Ildikó igazgatási ea. Nagy Sándorné 
Csordás Gyuláné adóügyi ea. Magyarné Tóth Márta 
Magyarné Tóth Márta adóügyi ea. Csordás Gyuláné 
Ézsiás Tiborné pénzügyi ea. Oláhné Gál Erika 
Oláhné Gál Erika pénzügyi ea. Ézsiás Tiborné 
Tóth Mária pénzügyi ea. Oláhné Gál Erika 
 
A képviselőtestület tudomásul vette és elfogadta azt hogy a KET november 1-i 
bevezetése a polgármesteri hivatal működési költségeinek növekedését 
eredményezi. A képviselőtestület vállalja, hogy a KET-el kapcsolatos 
többletkiadásokat biztosítja.  
Tudomásul veszi továbbá a testület, hogy a hivatal dolgozói részt vettek a KET-el 
kapcsolatos továbbképzéseken. 
A képviselőtestület  a hivatal dolgozóinak a KET-el kapcsolatos feladataik 
ellátásához erőt és egészséget kíván. 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 

 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy az SZMSZ módosítása vált szükségessé, mivel a polgármesteri 
hivatal SZMSZ-e megalkotásra került. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy fogadja el 
az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeltet 
alkotja: 
 
                                Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
                                               20/2005. (X. 25. ) rendelete 

a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
                            27/2004. (XI. 03.) rendeletének módosításáról 

 
 
Csány község Önkormányzatának  Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. Évi LXV. tv. 18. § (1) bek. foglalt felhatalmazás 
alapján  a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
27/2004 (XI. 03. ) rendeletét ( a továbbiakban : R.) az alábbiak szerint módosítja. 
 
 
                                                                  1. § 
                            A R. 101. § -a (3) bekezdése helyébe a következő lép 
 
 Ezen rendelet 1. számú melléklete – A Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és 
Működési Szabályzata -  a R.  10. Számú mellékletét képezi . 



 
                                                                   2. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2005. 09. 01-től 
kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 27/2004. (XI. 03. ) rendeletének 101.§ (3) bek. 
Továbbá  a 14/2005 (IX.13. ) rendelet 1. számú mellékletét képező a „ Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata “ 
(3) A rendelet kihirdetéséről  a jegyző gondoskodik. 
 
Csány, 2005.10. 25. 
 
 
 
                        Morvai István                              Dr. Balázs László 
                        polgármester                                           jegyző 
Záradék: 
Az SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2005.10. 25-én! 
Csány, 2005-10-25 
 
                                                                          Dr. Balázs László  
                                                                                    Jegyző 
 
 

 
Morvai István polgármester: 

 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy változtatási tilalom részbeni feloldása a 
településen lehetővé vált. 
Kéri a testület tagjait, hogy ennek érdekében a változtatási tilalom elrendelését 
kimondó rendelet helyett új rendeletet alkossanak.  
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
                            CSÁNY KÖZSÉG KÖNYKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
21/2005.(X.25.) R E N D E L E T E 

változtatási tilalom elrendeléséről 
 

1.§ 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete al község közigazgatási 
területének belterületi részére – a mellékletben felsorolt helyrajzi 
számú ingatlanok kivételével – az 1997.évi LXXVIII.törvény 
21.§.(1)bekezdésben biztosított joggal élve, Csány község szabályozási 
tervének és helyi építési szabályozásának módosítása miatt, változtatási 
tilalmat rendel el. 
 

2.§ 



A változtatási tilalom alá eső ingatlanokon csak az Ét. 22.§ (1) bekezdés 
szerinti munkálatok végezhetők. 
 

3.§ 
(1)Jelen rendelet a kihirdetéssel  lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2005 (VI. 28. ) rendelete 
a változtatási tilalom elrendeléséről , valamint Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2005 (VII. 26. ) rendelete a 
változási tilalom elrendeléséről szóló 11/2005 (VI. 28. ) rendeletének 
módosításáról.  
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről Csány község jegyzője  az SZMSZ-ben 
előírt módon  gondoskodik. 
 
                         Morvai István                            Dr. Balázs László 
                         polgármester                                      jegyző 
 
1.sz. melléklet a 21/2005 (X. 25.) 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  

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.Idősek 
Otthona 

Csány Csillag u. 27. 

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

48.   791  Napközotth.Óvoda 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 

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. 

 
 
Csány,2005. 10. 25. 
 
                   Morvai István                                                  dr.Balázs László 
                   polgármester                                                           jegyző 

Záradék:  
SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2005.10.25-én! 
 
Csány, 2005-10-25 
 
                                                                              Dr. Balázs László 
                                                                                       jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 

Ismerteti a képviselőtestülettel a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 2594-1/2005.  
sz.alatt iktatott 1829-1/2005.számú törvényességi észrevételét. Elmondja, hogy a 
törvényességi észrevételben megfogalmazottaknak - elektronikus ügyintézés 
kizárása – a testület már eleget tett amikor az előző napirendi pontban újra 
rendeletben szabályozta – a régi hatályon kívül helyezésével is -    a közigazgatási 
hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézést. 
Ami az észrevétel másik megállapítását illeti maximálisan egyetért azzal, vagyis az 
elmúlt testületi ülésen helytelenül határozatban lett megállapítva a csatornadíj. Ez 
pedig a hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezése alapján rendeletben kell 
megállapítani. 
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet tervezetet mondják rendeletté. 



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

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
22/2005.(X.25.) RENDELETE 

 
A szennyvízelvezetési díj megállapításáról 

 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990.éci LXV.törvény 16.§.(1)bekezdésben biztosított 
jogkörömben eljárva az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990.évi 
LXXXVII.törvényben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 

 
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Rt. által Csány Község területén 
végzett közszolgáltatásra érvényes a szennyvízhálózat próbaüzemeltetésének 
idejére 2006. március 31-ig. 
 
1. A szennyvízelvezetési díj minden rákötésnél egységesen: 1.000,-Ft +ÁFA  
 

= 1.150,-Ft/hó 
 

2.§. 
 

A rendeletben meghatározott díjat 2005.október 1.napjától kell alkalmazni mindazok 
esetében akik a rákötést elvégezték. 
 

3.§. 
 

A próbaüzem alatt időközben rákötő a szerződés megkötését követő hó 1.napjától 
fizetik a szennyvízelvezetési díjat. 
 

4. §. 
 

A szennyvízelvezetési díj beszedésére a Vámosgyörk és Térsége Viziközmű 
Társulat jogosult. 
 

5. §. 
 

(1) E rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.október 
     1.napjától kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon Csány község jegyzője 
gondoskodik. 
 
Csány,2005. október 25. 
 
                                           Morvai István                   dr.Balázs László 
                                           polgármester                           jegyző 



 
 
Záradék 
 
A rendelet kihirdetve: 2005. október 25. 
 
Csány,2005. október 25. 
                                                                          Dr.Balázs László 
                                                                                   Jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a 2004.november 3-án elfogadott testületi 
határozat amelyben a képviselőtestület elvi hozzájárulást adott szélerőművek 
telepítéséhez a gyakorlatban nem működött, hiszen az EUROWIND HUNGARY KFT 
a beruházás megkezdése érdekében nem tett intézkedéseket.  
Október 19-én megkereste a csányi polgármesteri hivatalt Ocko Steffens azzal a 
céllal, hogy szélerőművek építéséhez keres együttműködő partnert. 
Ezután felkéri Ockotheo Steffenst, hogy ismertesse elképzelését a testülettel. 
A tolmácsolási feladatokat Komáromi Tünde látja el. 
 
Ocko Steffens: 

 
Elmondja, hogy 1999.óta él Magyarországon és azóta foglalkozik alternatív 
energiahordozók felhasználásának lehetőségével. A szélerőművel helyének 
kiválasztásánál fontos szempont, hogy van-e és milyen típusú elektromos vezeték 
van a területen. Közép- és Kelet-Magyarország ebből a szempontból szerencsésebb 
mint a nyugati, mert  a nagy erőművek itt működnek és a vezetékrendszer is 
korszerűbb mint Nyugat-Magyarországon.  
Magyarországon Békésen adott el ilyen projektet, az építkezés jövő évben kezdődik. 
Heves és Nógrád Megyében négy településen folytat előrehaladott tárgyalásokat, 
ahol megvannak a befektetők is. Ez Erdőtarcsa, Káló, Héhalom és Heréd. Csány 
településre 61 tornyot  tervez, azért mert a település óriási külterülettel rendelkezik. 
Amikor megindulnak a tárgyalások majd a MAVÍR-al és az MVM-el, valószínű, hogy 
ez a szélerőmű szám csökkeni fog. Az erőmű technikai részét illetően elmondja, 
hogy 15-25 m-es az alapja 3 és 3,5 m mélyen, 60- 90 tonna vas, 600-800 m3 beton 
kerül az alapba. A tornyok magassága 100 m felett van.  
Ezen jegyzőkönyv mellékletét képező településfejlesztési megállapodás és 
tájékoztató részletesen tartalmazza a konstrukció minden egyes tartalmi elemét. Úgy 
mint a fizetendő bérleti díjat és az önkormányzat részesedését is tartalmazza. 
Az önkormányzat ezzel kapcsolatos feladata lenne a rendezési terv külterületre 
vonatkozó részének átminősítése. Ennek az ideje kb. 3,5 hónap. A költségeket a 
majdani befektető vállalja. További feladata lenne az önkormányzatnak a 
befektetővel létrehozandó szélerőmű kft székhelyének biztosítása. 
További segítséget vár a képviselőtestülettől és a polgármestertől a 
földtulajdonosokkal kapcsolatos szerződések és gyűlések megszervezésében és 
lebonyolításában. 
Ha minden a tervek szerint alakulna kb. 2,5 év múlva kezdődhetne az építkezés. 
 



 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a részletes tájékoztatást és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az ezzel 
kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. 
 
Kérdések: 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 

A tornyok milyen távolságban vannak egymástól? 
 
Pádár Sándor képviselő: 
 

Lehetőség lenne-e a képviselőtestületnek, hogy működés közben megtekintse az 
erőműveket ? 
 
Pádár István képviselő: 
 
Adna-e lehetőséget a szélerőmű Csány községben munkára? 
 
Válasz: 
 
Komáromi Tünde: 
 
Elmondja, hogy a tornyok egymástól való távolsága a szélirányba állától, és a 
tornyok típusától függ. A lapátok átmérője 80-105 m-ig terjed, ennek 6 – 7 –
szeresének kell lenni a szélerőművek közötti távolságnak.  
 
Az erőmű működésben való megtekintésére lehetőség van Ausztriában. 
 
A kivitelezést a helyi vállalkozókkal végeztetnék, de a karbantartás már  
németországi szakemberekkel történne. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a kérdéseket és rá adott válaszokat és felkéri a testület tagjait, hogy 
foglaljanak állást Ocko Steffens úr ajánlatáról és az esetleges 44/2004.(XI.03.) 
önkorm.képv.test.határozat hatályon kívül helyezéséről. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
46/2005.(X.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a 
44/2004.(XI.03.)önkormányzati képviselőtestületi határozatot, vagyis visszavonja elvi 



hozzájárulását amelyet az Eurowind Hungary KFT (1094.Budapest, Angyal u. 1-3., 
cégszám: 04-09-005871) részére 1,5 MW-os szélerőmű telepítésére vonatkozó 
projekt előkészítésével kapcsolatos munkálatokra  adott.  
 
Ezzel egyidejűleg Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Ocko 
Steffens  D-26524 Hage,(Ostfriesland) Blauarberweg 6. (adószáma: 
2362/143/03623) ajánlatát, amely szélerőmű telepítésére vonatkozik elfogadja és elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a projekt előkészítésével kapcsolatos munkálat 
megkezdődhessenek. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről tájékoztassa a  
Eurowind Hungary KFT-t (1094.Budapest, Angyal u. 1-3., cégszám: 04-09-005871) 
és Ocko Steffens urat. 
 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős   : Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
 
Pádár Sándor képviselő: 

 
Megköszöni a polgármesternek, hogy a temetőben összegyűjtött szemetet a halottak 
napjára való tekintettel elszállítatta. 
 
 
 
Meggyes Attiláné képviselő: 
 
A Napfényklubb tagjainak üzenetét és köszönetét tolmácsolja a polgármester úrnak 
az Arany J. utca felújításáért. Remélik, hogy ezek a munkálatok a jövő évben is 
folytatódnak, ezáltal is szebbé téve a települést. 
 
 
 
Magyar György képviselő: 
 
Elmondja, hogy a Dobó úti lakosok szeretnének az útjukra követ hordatni. Ehhez 
kérik az önkormányzat segítségét. 
 
 
Morvai István polgármester: 

 
Megköszöni a hozzászólásokat és elmondja, hogy jólesett dicsérő szó és az, hogy  a 
település lakóinak egy része értékeli azt a munkát amit az önkormányzatnál 
végeznek.  



Elmondja továbbá, hogy a Dobó úti lakosokat erőgép biztosításával, vagyis az 
útpadka legyalulásával és a ráhordott kő széttolásával tudja az önkormányzat 
támogatni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 12.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft 
 
 

          Morvai István                                                              dr.Balázs László 
          polgármester                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 


