
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2008.november 25-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, 
Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente 
Gergely, Magyar Vilmosné, Medves Éva és Pádár István   képviselők ( 9 fő ). 

 
Igazoltan távolmaradt:   Gál Tiborné képviselő (1 fő)  
                                 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Vígh István kmb-s, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnök, 
                                                        
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 9fő 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./ A 2008.III.negyedévi költségvetés módosítása.                                  
    Előadó: dr. Balázs László jegyő 
                  Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ A 2008.évi költségvetési feladatok III.negyedévi értékelése. 
      Előadó: dr.Balázs László jegyző, 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea.  
 
4./ A 2009.évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása. 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                   Dr.Balázs László jegyző 
 

5./ 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 a testület tagjainak, hogy a tájékoztatót a 2008.III.negyedévben 
végrehajtandó központi pótelőirányzatokról, átvett pénzeszközökről, saját hatáskörű 
előirányzat módosításról, valamint az ezt jogi formába öntő rendelet tervezetet a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadja el 
a testület. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel a 
napirendi pont előterjesztését. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező  12/2008.(XI.25.) rendelet alkotja a „Az önkormányzat 2008. 
III.negyedévi előirányzat módosításáról”. 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló, és az 
ezzel kapcsolatos határozati tervezetet a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
 
A beszámoló mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van. Kéri, 
hogy a képviselők a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék 
meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiadások és bevételek teljesítését időarányosnak tartotta. Ezért 
javasolja a képviselő testület tagjainak annak változtatás, módosítás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
49/2008.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008.III.negyedévi költségvetési beszámolóról 
szóló tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7.számú táblázat alapján – 
az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly 
biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
                2008.december 31. 
 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és 
határozati javaslatot amit a testület tagjai a meghívóval együtt megkaptak. 
Sajnos a következő év az önkormányzat számára rendkívül nehéz lesz. A 
koncepcióból látni, hogy több mint 11 millió forintos a tervezett hiány.  Mivel az 
önkormányzatnál feltehetően  2008.évről marad némi pénzmaradvány, elképzelhető, 
hogy a hiányt nem banki kölcsönből kell fedezni.  
A koncepció tervezetét mindazok véleményezték - az iskolaszék és a közalkalmazotti 
tanács - akiknek a jogszabályok szerint véleményezési joguk van. A koncepció rá 
vonatkozó rendelkezéseit a cigány kisebbségi önkormányzat is megtárgyalta és azt 
tudomásul vette, vagyis, hogy a 2009.évben Csány Község Önkormányzata 
anyagilag nem tudja támogatni a szervezetet. 
Javasolja a testület tagjainak, hogy a koncepciót így fogadják el. 
 A költségvetés összeállításánál pedig feltételezhetően már  pontos számok ismertek 
a hiányról és az előző évi pénzmaradványról. Ennek függvényében az esetleges 
szükséges intézkedések könnyebben megtehetők. 
Kéri a képviselőket, hogy a 2009.évi költségvetési koncepcióhoz kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elkeserítőnek tartja az önkormányzat kilátásait. Sajnos a megszorítások az 
ellehetetlenülés szélére sodorják a falvak jelentős részét. Támogatja a polgármester 
előterjesztését, hogy a koncepciót így fogadják el és a költségvetés összeállításánál 
már a számok pontos ismeretében döntsenek az esetleges további intézkedésekről. 
Ez azért is rendkívül nehéz mert az önkormányzat intézményeinél a létszámhiány 
már így is jelentős többlet feladatokat ró a dolgozókra. A maga részéről támogatja a 
koncepció elfogadását, amit a pénzügyi bizottság is elfogadott. 
A koncepciót összeállító dolgozóknak pedig köszönetét fejezi ki. 
 
Morvai István polgármester: 
 



Megköszöni a hozzászólást, és mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el 
szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
50/2008.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési koncepció előterjesztését 

tudomásul veszi. 

A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséhez az alábbiak végrehajtását tartja szükségesnek: 

 

I./ A bevételek növelése érdekében szükséges a: 

     - teljes körű számbavétel. 

 

II./ Kiadások tervezése: 

     1./ Működési kiadások 

     a. /Személyi juttatások 

         -Az előirányzata a törvényi előírásoknak megfelelően változik. Az adható juttatások 

           pl.: étkezési hj. a közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében 

           továbbra sem kerülnek visszaállításra. 

 

    b./ Dologi kiadások 

          - Automatizmussal nem kell számolni egyetlen jogcímnél sem, de a 2009. évi  

            előirányzaton kerüljön átvezetésre a koncepcióban számolt változás. 

          - Az élelmezési kiadásoknál 5%-os mértékű norma emelés kihatásával kell számolni. 

 

  a./ Egyéb folyó kiadások 

        Előirányzata a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési hozzájárulás miatt fizetendő  

        kamatkiadással összefüggésben változik. 

 

 

  2./ Társadalom- és szociálpolitikai juttatások az öregségi nyugdíj minimum és az ellátotti 

       létszám változással összefüggésben emelkednek. 

 

 

3./ Véglegesen átadott pénzeszközök 
      Az előirányzat a koncepcióban javasoltaknak megfelelően változik, amennyiben azt a  

      végleges számítások lehetővé teszik. 

 

 

4./ Felújítások 

     Végleges számítások alapján az önkormányzat gazdasági programját figyelembe véve  

     szükséges megállapítani. 

 

5./ Felhalmozási kiadások 

     A végleges eredeti előirányzat megállapításánál alkalmazni kell a 4. pontban leírtakat. 

      

 

 



6./ Az általános tartalék előirányzata 

     Minimum 6.000 eFt legyen. 

 

 

7./ A hiány megszüntetésére és a bevételek-kiadások egyensúlyban tartása érdekében a 

    2009. évi költségvetési év folyamán gondoskodni kell a szükséges intézkedések 

    meghozataláról. 
 

A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy az intézményvezetők felé tegyék 

meg a szükséges intézkedést a határozatban foglaltaknak megfelelően, a 2009. évi 

költségvetési tervezet elkészítése céljából. 

Melléklet: 

Sor-      
szám Intézmény 

2008.évi 
engedélyezett 

létszám fő 

2009.            
01.01-i 

csökkentés fő 

Létszámcsökken-
tést követően 

kialakult létszám 
fő 

1. Önállóan gazd.int. 15,4   15,4 

 1. Polgármesteri Hivatal 15,4   15,4 

1 Önk.Ig.tevékenység 9,3   9,3 

         

2 Város és községgazd. 0,8   0,8 

         

3 Védőnői szolg. 1,0   1,0 

         

4 Anya, gy-, védelem 0,2   0,2 

         

5 Házi s.nyújtás 2,4   2,4 

         

6 Családsegítés 0,9   0,9 

         

7 Könyvtári tevékenység 0,8   0,8 

         

2. Részben önálló.int. 28,0   28,0 

1. Napk.Óvoda 13,0   13,0 

1 Konyha 4,0   4,0 

         

3 Óvodai nevelés 9,0   9,0 

         

         

2. Ált.Iskola 15,0   15,0 

2 Ált.Iskolai okt. 15,0   15,0 

         

Mindösszesen: 43,4   43,4 

 

Felelős: Morvai István polgármester 

              Dr Balázs László jegyző 

Határidő: 2008. december 15. 
 
5.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 



Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy az EMVA Falumegújítás-és Fejlesztés címen 
meghirdetett támogatásának elnyeréséhez pályázatot kíván benyújtani. Az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést a testület tagjai megkapták. Kéri, hogy azt fogadják el, 
mivel az az előző testületi ülésen megbeszéltek szerint készült el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
51/2008.(XI.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy az 
EMVA Falumegújítás és Fejlesztés címen meghirdetett támogatás elnyerése céljából 
pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Könyvtár, Buszváró, Tűzoltószertár külső felújítása, valamint  
                              parképítés. 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Park : 3, Könyvtár: 24/1, Tűzoltószertár: 311,  
                                                      Buszváró: 312. 
 
 

A fejlesztés forrás összetétele: 
                                                                                                     Adatok: Ft-ban 
 

Megnevezés:             2009.év 

Saját forrás ÁF (20 %)          6.608.225,- 

Hitel:               -------- 

Igényelt támogatás:        33.041.126,- 

Egyéb támogatás:               --------- 

Egyéb forrás:               --------- 

Összesen:        39.649.351,- 

 
 
A képviselőtestület a saját forrás (ÁFA) összegét a 2009.évi költségvetésbe tervezi 
be, a koncepció készítése során már a fenti összeg ilyen címen szerepel  
50/2008.(XI.25.) számú határozatban. 
 
Továbbá az egyéb kifizetéseket (tervezői, műszaki díjak stb.) is megelőlegezi és a 
tételes kimutatásnál számolja el, mivel jelenleg ezen összegek még nem ismertek. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot készítsék el és azt 
határidőre nyújtsák be. 
 
Határidő: 2009.január 10. 
Felelős :  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 



 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás létrehozása vonatkozó társulási 
megállapodás módosításáról, az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról 
és a bölcsődei férőhelyek bővítéséről szóló előterjesztést és határozat tervezeteket a 
képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták.   
Kéri, hogy azokat változtatás módosítás nélkül fogadják el: 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
52/2008.(XI.25.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Boldog község 
Önkormányzatával, Csány Község Önkormányzatával, Heréd Község 
Önkormányzatával, Kerekharaszt Község Önkormányzatával és Nagykökényes 
Község Önkormányzatával megkötött, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodás a 
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerint módosítja úgy, hogy a megállapodás módosítása 2009.január 
1-jén lépjen hatályba. 
 
Határidő:  2008.december 15. (módosító okirat aláírására) 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
 
53/2008.(XI.25.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja úgy, hogy a módosítás 2009. január 1-jén lépjen hatályba: 

 Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontjában a házi 
segítségnyújtás működési területeként „Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes” kerüljön nevesítésre;  

 Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontjában a nappali 
szociális ellátás működési területeként „Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására kötött feladat ellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt” kerüljön nevesítésre; 

 Az alapító okira 8.1. „Alaptevékenység” pontjának „Szakfeladat: 85323-3 Házi 
segítségnyújtás” alpontjából az utolsó mondat („Az intézmény irányítja, segíti 
és felügyeli Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes települések által 
biztosított feladatellátást”) kerüljön törlésre; 

 Az alapító okirat  9.8. „Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.pontjának utolsó francia 
bekezdése helyébe a „Bölcsőde: férőhelyek száma 50 fő, maximálisan 
megengedhető feltöltöttség: 60 fő” szövegrész lépjen. 

 
Határidő:  2008.december 31. 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
 



54/2008.(XI.25.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért Hatvan Város 
képviselő-testületének azon döntésével miszerint; Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Boldog község Önkormányzatával, Csány Község 
Önkormányzatával, Heréd Önkormányzatával, Kerekharaszt Önkormányzatával és 
Nagykökényes Község Önkormányzatával megkötött, a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást létrehozó társulási 
megállapodás 8.4 pontja alapján kötelezettséget vállal arra, hogy Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő Belvárosi 
Bölcsőde 10 férőhellyel történő bővítése okán 2 fő gondozói, 1 fő technikai dolgozói, 
0,5 fő konyhalányi létszám-növekedés pénzügyi fedezetét a társulási 
megállapodásban foglalt finanszírozási elv alapján 2009.január1-jétől biztosítja. 
 
Határidő:  2008.december 31. 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkeresés érkezett  Csány Község 
Önkormányzatához a Dessert Ingatlanforgalmazó és Bútorkereskedelmi KFt-től. 
A Kft megkívánja vásárolni az önkormányzat osztatlan közös tulajdonát képező, a 
Siófoki Körzeti Földhivatalnál 7452 hrsz.alatt nyilvántartott  belterületi ingatlant. A Kft 
az önkormányzat tulajdonában lévő 13,9 m2 tulajdoni hányadot 12.500,-Ft/m2 vételi 
áron. 
Emlékezteti a képviselőtestület tagjait, hogy az önkormányzat 2003-ban már hozott 
az ingatlannal kapcsolatban egy határozatot, amelyben 50.000,-Ft/m2 vételárat 
határozott meg ( 32/2003.(IV.30.)sz.önkorm.határozat). Javasolja a testület tagjainak, 
hogy az eladásra csak ezen összegben kerüljön sor. Kéri, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék fel. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra tesz fel az 
előterjesztést. 
 
A képviselőtestület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
55/2008.(XI.25.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Siófok Körzeti Földhivatal 
7452 hrsz.alatt nyilvántartott belterületi 2 ha 3410 m2 alapterületű ingatlanban lévő 
osztatlan közös tulajdonát 50.000,-Ft/m2 vételáron kívánja értékesíteni, ezért a 
Dessert Ingatlanforgalmazó és Bútorkereskedelmi Kft (1122.Budapest, Ráth György 
utca 56.) 12.500,-Ft/m2 vételi ajánlatát nem fogadja el. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonat egy 
példányával tájékoztassa az üzleti ajánlatot tevőt. 
 



Határidő: 2008.december 15. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a Hort-Ecséd-Csány (HECS) 
Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás létrehozásával kapcsolatos 
előterjesztést és határozati javaslatokat a meghívóval együtt a testület tagjai 
megkapták. Sajnos a gazdasági kényszer az önkormányzatokat rákényszeríti a 
társulásokra. Ez senkinek nem jó, de a szűkös anyagi eszközök erre kényszerítenek. 
Kéri, hogy támogassák az előterjesztést.  
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
56/2008.(XI.25.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 

1. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Hort 
Község Önkormányzatával és Ecséd Község Önkormányzatával a HECS 
Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulást létrehozó társulási 
megállapodást a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel, jelen 
határozat mellékletét képező okirat szerint elfogadja úgy, hogy a 
megállapodás 2008.december 31-én lépjen hatályba. 

 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős: Morvai István polgármester 

 
2. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Segítő Kéz 

Alapszolgáltatási Központ” alapító okiratát a társulási megállapodás alapján 
ezen határozat melléklete szerint 2008.december 31-i hatállyal módosítja. 

 
A Képviselőtestület felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján a 
„Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ” működési engedélyét az engedélyező 
hatóságnál módosítassa. 
 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős:   dr.Balázs László jegyző 

 
3. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Segítő Kéz 

Alapszolgáltatási Központ” szervezeti és működési szabályzatát a HECS 
Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás alapján 2008.december 31-i hatállyal módosítja. 

 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős  : dr.Balázs László jegyző 

 
 

4. Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Segítő Kéz 
Alapszolgáltatási Központ” szakmai programját a HECS Települések Szociális 



Ellátó Intézményfenntartó Társulás a társulási megállapodás alapján ezen 
határozat melléklete szerint 2008.december 31-i hatállyal módosítja. 

 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős: dr.Balázs László jegyző 

 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a jövő évi víz-és csatornadíj megállapításáról kell 
dönteniük. Az ezzel kapcsolatos javaslatot a vízmű megküldte. Felolvassa a 
javaslatot. 
Elmondja továbbá, hogy az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ha a javasolt összegtől 
kevesebb összeget fogadott el az önkormányzat, akkor a különbözetet a 
szolgáltatónak  az önkormányzat térítette meg a lakosság helyett. Kéri ezért a 
javasolt vízdíj emelés elfogadását azért is, mert úgy ítéli meg, hogy a tervezett vízdíj 
emelés a tervezett infláció körül van. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 
mellékletét képező 13/2008.(XI.25.)rendeletet alkotja a: „Közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíjért fizetendő díjak megállapodásáról.” 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatot megkereste a BDT 
Környezetvédelmi KFt a 2009.évi díjtételek megállapítása végett.  Az ajánlat a 
meghívóval együtt kiküldésre került.  
 
Kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék azt. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv mellékletét képező 14/2008.(XI.25.) 
rendeletet alkotja a: „A település szilárd hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatása 
tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.) helyi rendelet módosításáról.” 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Heves Megye Fejlesztési 
Közalapítvány Kuratóriuma által meghirdetett támogatási célokra pályázatot nyújtott 
be. A pályázat a piactéren elvégzendő földmunkákra került benyújtásra. 
Kéri a testület tagjait, hogy támogassák ezt és biztosítsák hozzá a saját forrást. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 



57/2008.(XI.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Heves 
Megye Fejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által meghirdetett támogatási célokra 
pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya az ún. piactéri közterület rendbetétele, az általános tartalék 
terhére. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány, Petőfi út 3-as hrsz-ú közterület. 
 

A fejlesztés forrás összetétele: 
                                                                                                Adatok Ft-ban 

Megnevezés                      2008.év 

Saját forrás                     388.200,-+ÁFA 

Hitel                       ------- 

Igényelt támogatás                     388.200,-+ÁFA 

Egyéb támogatás                       -------- 

Egyéb forrás                       -------- 

Összesen                     776.400,-+ÁFA 

 
A képviselőtestület a saját forrás összegét a 2008.évi költségvetésében biztosítja és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtás utáni  eljárás lebonyolítására. 
 
Határidő: 2008.december 15. 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy jogszabály változás folytán 
szükségessé vált módosítani Csány Község Önkormányzatának 8/2006.(III.28.) 
rendeletét a „Luxusadóról”. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a testület tagjai 
a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy  azt változtatás, módosítás nélkül 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a jegyzőkönyv 
mellékletét képező 15/2008.(XI.25.) rendeletet  a: „Luxusadóról”  
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a jövő évi belső ellenőrzési program 
tervezetét a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri annak 
tudomásul vételét. A programot a pénzügyi bizottság és a belső ellenőr már 
megtárgyalta, ezért javasolja, hogy azt változtatás és módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
58/2008.(XI.25.) önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 
Novák Lajos belső ellenőr által készített és ezen jegyzőkönyv mellékletét képező 
2009.évi belső ellenőrzési programot. 
 
A képviselőtestület kéri a program következetes végrehajtását és kéri, hogy a 
program végrehajtásáról 2009.év végén a belső ellenőr számoljon bel 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester, 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy lakossági megkeresés érkezett a Csány, 
Lantos úton található két ún. ózdi házakkal kapcsolatosan. A házak olyan rossz 
állapotban vannak, hogy azok feltehetően életveszélyesek. Az egyikből már 
kiköltöztek, az illegálisan ott  tartózkodók, de annak megakadályozására, hogy a 
feltehetően életveszélyes házakba illegálisan beköltözni ne lehessen kezdeményezni 
javasolja az építéshatóságnál az ingatlanok lebontatását.  Kéri, hogy ezzel 
kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
A bejelentést szavazásra tesz fel. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
59/2008.(XI.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata megkeresi a Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának 
Építéshatósági Osztályát, hogy a Csány községben a Lantos úton az 1451 és 1393 
hrsz.alatt épült ingatlanok lebontása iránt intézkedjék. Az ingatlanok építési engedély 
alapján épültek ugyan - használatba vételre nem került sor – de állapotuk olyan 
mértékben megromlott a silány kivitelezés végett, hogy azok bármikor 
összedőlhetnek. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester, dr.Balázs László jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti, hogy az önkormányzatnál a belső ellenőri feladatokat társulás keretében  is 
el lehetne látni. A kistérség szervezi ezt a feladat ellátást és kéri, hogy az 
önkormányzat csatlakozzon ehhez. Mivel ez esetlegesen költséget takarítana meg 
javasolja a testületnek, hogy a feladat a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú társulás 
keretében közös feladat ellátásban valósuljon meg 2009.január 1-től.  



Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a 
javaslatot. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
60/2008.(XI.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a belső ellenőrzési feladat 
ellátását a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében közös 
feladatellátásban kívánja megvalósítani 2009.január 1-től. A feladatellátást a 
kistérség és a belső ellenőr(ök) közötti megbízási jogviszonyban történjen. 
 
Határidő: 2008.december 15. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy Torma László Csány, Budai N.A. u. 
5/A.sz. alatti lakos a Csány, Ady E. úton lévő önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlan vételi szándékától elállt. Kéri ennek tudomásul vételét. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a MOL Nyrt megbízásából a GEOFOR Föld-és 
Bányamérési Kft megkereste az önkormányzatot a 2006.évben megépült üzemelő 
vezeték szolgalmi jogának rendezése végett. A vezeték külterületi önkormányzati 
utakat is érint. Az önkormányzatot megillető kártalanítási összeg kifizetésére csak 
akkor van lehetőség, ha az ezzel kapcsolatos megállapodást az önkormányzat 
aláírja. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az alábbi utakra vonatkozóan a 
szerződés aláírását vegye tudomásul (0101, 0102, 0130,  0134, 0135, 0220/1 hrsz-
ok). 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Bejelenti továbbá, hogy  megkereste  a VOLÁN társaságot a Hatvan-Csány-
Gyöngyös autóbusz vonalon közlekedő 27.sz.járat szüneteltetésének megszüntetése 
végett. Ebben a megkeresésben vagy a szüneteltetés megszüntetését, illetve 
nagyobb méretű járat beállítását kérte. Kéri a testület tagjait vegyék ezt tudomásul. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Bejelenti a testület tagjainak, hogy Csány településrendezési tervének 
módosításához az Ágói patak-belterület határ – 3201 hrsz-ú közút – mezőgazdasági 
területek által határolt területre vonatkozó munkaanyag elkészült. Ez kifüggesztésre 
került a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára. Az anyag Csány Község Jegyzőjénél 
tekinthető meg.  Kéri a testület tagjait, hogy a bejelentést vegyék tudomásul. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 



Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a soron következő képviselőtestületi ülés 
megtartására 2008.december 16-án kerül sor. A képviselőtestületi ülést követően 
16.00 órától közmeghallgatást, majd ezt követően falugyűlés lesz. Kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a bejelentést vegyék tudomásul 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 17.00 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
                                                                 Kmft. 
 
                      Morvai István                                                 dr.Balázs László 
                      Polgármester                                                        jegyző 
 


