
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2005.november 24-én  de. 9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 

               ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 

Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar Vilmosné, 
Meggyes Attiláné, Párád István  képviselők ( 9 fő ). 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 

 
Igazoltan távol maradt: Magyar György képviselő (1 fő) 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelent jegyző urat. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 9 fő 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 harmadik negyedévi előirányzatok módosításáról, valamint a  
     háromnegyedéves költségvetés módosításáról. 
 
     Előadó: Morvai István polgármester 
              
3./ A 2006.évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                   Dr.Balázs László jegyző 
 
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: 
 

A 2.napirendi ponttal kapcsolatban elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 
2005.évi III.n.évben engedélyezett központi pótelőirányzatokról átvett 
pénzeszközökről, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosításról szóló  
tájékoztatót a képviselőtestület tagjai a rendelet tervezettel együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait fogadják el és mondják ki rendeletté, hiszen ez nem tartalmaz 
mást mint a már elvégzett feladatok pénzügyi ledokumentálását.  
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
23/2005.(XI.24.)sz. 

 
R E N D E L E T E 

 
Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett 
pénzeszközök, saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítások tudomásul 
vételével az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv., valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet alapján az 
1/2005.(II.15.)számu rendelete az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről és az ezt 
helyesbítő 5/2005.(III.29.),valamint az ezt módosító 13/2005.(IX.13.)számu 
rendeletének módosítására 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 kiadási fő összegét 11.939,-e/Ft-tal növeli. 
 
Ebből: 
- Központi pótelőirányzat 10.941 e/Ft 
- Átvett pénzeszközök                                                                         998 e/Ft 
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás                                            +       62 e/Ft 
                                                                                                            -        62 e/Ft 
 
Ennek megfelelően a 2005.évi költségvetés bevételi – kiadási fő összegét 407.639 
e/Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) Az (1)bekezdésben megállapított bevételi – kiadási előirányzatokat forrásonkénti, 
intézményenkénti részletezésben az 1-6.számu mellékletek tartalmazzák. 
 



(3)A 2005.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a működési bevételek 
előirányzatát 1.372 e/Ft-tal csökkenti, módosított előirányzatát 137.115 e/Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Ebből: 

- önkormányzatok sajátos működési bevétele -1.372 e/Ft-tal csökken, 
módosított előirányzata 127.366 e/Ft. 

 
 
           Ebből:                                              módosítás                   módosított 
                                                                 összege e/Ft          előirányzata e/Ft 
           - Átengedett központi                        - 1.372                        112.548 
              - SZJA jövedelemkülönbség 
                 mérséklésére                              - 1.162                           50.090 
              - SZJA normatív módon  
                 elosztott része                            -     210                          43.263 
           állapítja meg az 1., 3.számu melléklet szerint. 
 
(4) A támogatás előirányzatát 
módosítja, módosított előirányzatát 173.055 e/Ft-ban állapítja meg. 
 
Ebből: 

- Önkormányzatok költségvetési támogatása 12.313 e/Ft-al módosul. 
Módosított előirányzata 173.055 e/Ft 
 
Ebből:                                               módosítás                 módosított 
                                                        összege e/Ft          előirányzata e/Ft                             
 
- Normatív hozzájárulások                 -      682                       77.129 
- Központosított előirányzatok              12.744                       53.007 
- Normatív kötött felhasználású 
  támogatás                                        -          6                       39.662 
- Egyéb központi támogatás                     257                             257 
 
állapítja meg az 1., 3.számu melléklet szerint. 

 
(5) A véglegesen  átvett pénzeszközök előirányzatát                            998 e/Ft-tal 
módosítja, módosított előirányzatát 6.174 e/Ft-ban állapítja meg. 
 
Ebből:                                                           módosítás                  módosított 
                                                                    összege e/Ft            előirányzata e/Ft 
 

- Működési célu pénzeszköz átvétel 
ÁHT-on belülről                                         517                          5.289 

- Működési célu pénzeszköz átvétel 
ÁHT-on belülről                                         201                             201 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
ÁHT-on kivülről                                          280                            280 
 

     állapítja meg az 1, 3.számu melléklet szerint. 



 
(6) A 2005.évi költségvetési kiadások előirányzatán belül a működési kiadások 
előirányzatát                                                                                         200.382 e/Ft 
 
Ebből:                                                            módosítás                  módosított 
                                                                      összege e/Ft           előirányzata e/Ft 
 
      -     Személyi juttatások                                  1.099                          116.054 
      -     Munkaadókat terhelő járulékok                   326                            38.397 
      -     Dologi kiadások előirányzata                      253                            44.595 
 
      állapítja meg a 2., 4., 5.számú melléklet szerint. 
 
(7) A működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 
 előirányzatát                                                                                        118.496 e/Ft 
 
Ebből:                                                              módosítás                  módosított 
                                                                       összege e/Ft             előirányzata e/Ft 
 

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
ÁHT-on kivülre                                         12.744                       117.116 

     állapítja meg a 2., 4.számu melléklet szerint. 
 
(8) Társadalom és szociálpolitikai juttatás előirányzatát                        44.391 e/Ft 
 
Ebből:                                                              módosítás                   módosított 
                                                                       összege e/Ft             előirányzata e/Ft 
 

- Természetben nyújtott egyéb 
rászorultságtól függő általános 
iskolai étkeztetés                                           257                               257 

- Természetben nyújtott tankönyvvásár- 
lási támogatás                                                 11                            1.261 

 
     állapítja meg a 2., 4.számú melléklet szerint. 
 
(9) A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 
     előirányzatát                                                                                          8.639 e/Ft 
 
Ebből:                                                               módosítás                   módosított 
                                                                      összege e/Ft              előirányzata e/Ft 
 

- Egyéb építmények vásárlása, 
létesítése                                                       224                               224 

- Ügyvitel, számítástechnikai 
eszközök vásárlása                                    -      5                            1.500 

- Intézményi beruházások előzetesen 
felszámított ÁFA-ja                                          55                            1.430 

     állapítja meg a 2., 6.számú mellékletek szerint. 
 



(10) A céltartalék összegét 3.025 e/Ft-tal csökkenti. 
        
Módosított előirányzatát                                                                        12.415 e/Ft-ban 
állapítja meg a 2., 4.számú melléklet szerint. 
 

3. § 
 
A jelen rendelet 2. §-a alapján a 2005.évi költségvetést megállapító 
1/2005.(II.15.)számu rendelet és az ezt helyesbítő 5/2005.(III.29.), valamint az ezt 
módosító 13/2005.(IX.13.)számú rendeletének 2.§-át módosítja úgy, hogy a: 
 
 
- 1/2005.(II.15.)számú rendelet 
 
   1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
   2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
   3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
   5.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
   6.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
   8.számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú, 
 
- 5/2005.(III.29.)számú rendelet 
 
   1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
   2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
   3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
   5.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 
- 13/2005.(IX.13.)számú rendelet   
   1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
   2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
   3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
   4.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
   5.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú 
melléklet lép. 
 

4. §. 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2005. november 24. 
 
 
                                        Morvai István                     dr.Balázs László 
                                        polgármester                              jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2005.évi háromnegyedéves 
költségvetési beszámoló végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat tervezettel 
együtt a képviselők megkapták. 
A beszámolót a Pénzügyi Bizottság a testületi ülés előtt megtárgyalta és alkalmasnak 
találta a képviselőtestület elé terjesztésre. 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselőtestülettel a 
Pénzügyi Bizottság beszámolóval kapcsolatos állásfoglalását. 
 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót. 
Továbbra is soknak tartja a kintlévőségeket, de egyébként a beszámolót alaposnak, 
megalapozottnak és pontosnak tartja. Megállapította továbbá, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása továbbra is egyensúlyban van és a kintlévőségek figyelembe vételével 
sincs veszélyben az önkormányzat gazdálkodása. 
Javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló változtatás, módosítás nélküli 
elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Megköszöni  a Pénzügyi Bizottság elnökének a hozzászólást és maga is úgy ítéli 
meg, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van a kintlévőségek 
ellenére is. Ezért javasolja a képviselőtestületnek, hogy a beszámolót változtatás és 
módosítás nélkül fogadja el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

 

47/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2005.háromnegyedéves költségvetési 
beszámolóról szóló tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7.sz. 
táblázat alapján – az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly 
biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 

                2005.december 31. 
 
Felelős:  Morvai István polgármester 

 
 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2006.évi költségvetési koncepciót a 
testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz. elnök: 
 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a koncepciót és megállapította, 
hogy az önkormányzat bevételei az elmúlt évhez hasonlóak azzal a kivétellel, hogy a 
szennyvíz beruházás befejeződött, és a kivitelező által fizetett bérleti díj a jövő évben 
már nem befolyásolja a költségvetést. Az óvatos gazdálkodásra előreláthatóan a jövő 
évben még inkább szükség lesz és új beruházásra csak a legcsekélyebb mértékben 
lesz lehetőség. A Pénzügyi Bizottság reméli, hogy a jövő évben nem lesz szükség 
elbocsátásra az önkormányzatnál.  
Javasolja a koncepció elfogadását. 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és reméli, hogy a koncepcióban szereplő bevételek, 
mivel inkább alul lettek tervezve a 2006.évben magasabb összegben realizálhatók, 
tehát az önkormányzat gazdálkodása továbbra is  egyensúlyban marad, fejlesztésre 
csak a legszerényebb keretek között kerülhet sor. 
Kéri a testület tagjait, hogy fogadják el a 2006.évi költségvetési koncepciót 
változtatás, módosítás nélkül. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozat nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
  
 
48/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006.évi költségvetési koncepció 
előterjesztését tudomásul veszi. 
 
A költségvetési rendelettervezet  elkészítéséhez az alábbiak végrehajtását tartja 
szükségesnek: 
 
1. A bevételek növelése érdekében szükséges a:    

- teljes körű számbavétel, 
- az intézményi ellátási díjak emelésének mértéke 10 %, amely a kiadási oldalon 

a norma emelésével függ össze. 
 

2.  Működési kiadások tervezése: 
     a)  Személyi juttatások 
          a bérfejlesztések jogszabályi változásnak megfelelően kerüljenek 
          végrehajtásra. 



 
     b) Dologi kiadások 
         automatizmusra amennyiben lehetséges, legfeljebb 3 %-os mértékkel kell  
         számolni, 
         kivéve az élelmezési kiadásokat, ahol ennek mértéke 10 %. 
 
3. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokon belül 

 
- a rendszeres szociális ellátások vonatkozásában a változás jogszabályi 

előírásoknak megfelelő, csökkenés – növekedés az ellátotti létszám 
változásával lehetséges, 

- az eseti pénzbeli ellátások előirányzata nem változik. 
 
4. Véglegesen átadott pénzeszközök 
 
    Az előirányzat a koncepcióban javasoltaknak megfelelően változik. 
 
5. Felújítások 
 
    Amennyiben a végleges bevételek az új induló felújításokat nem teszik lehetővé, 
    akkor a   
    Feladatokat rangsorolni kell és akár az elmaradás szükségessé válhat.  
 
6. Felhalmozási kiadások 
 
    A végleges eredeti előirányzat megállapításánál szintén alkalmazni kell az  
    5.pontban leírtakat. 
 
7. Az általános tartalék előirányzata minimum 2.000 e/Ft legyen. 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a meghívóval együtt megkapták a Hatvan 
Körzete  Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési tervét. Kéri a testület 
tagjait, hogy véleményezzék azt. A maga részéről úgy ítéli meg, hogy a település a 
jövőben is önállóan fogja fenntartási közoktatási intézményeit, hiszen a településen a 
növekvő gyermeklétszám ezt lehetővé teszi. Úgy ítéli meg, hogy az intézkedési terv 
összeállításánál figyelembe lett véve a települések azon jogos igénye, hogy központ 
csak olyan település legyen ami jól megközelíthető. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



 
49/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat 
 
 
Csány Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét. 
 
A Képviselőtestület az intézkedési Tervben a közoktatási feladatellátásra vonatkozó 
tervezettel elviekben egyetért. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2005-
2008. évre  szóló Közoktatási Intézkedési Tervét elfogadja, megvalósítását 
támogatja. 
 
 
Határidő: 2005.december 1. 
Felelős: Morvai István polgármester 

 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a Heves Megyei Vízmű Rt.javaslatot tett 
az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására. 
Az ár megállapítása az önkormányzat hatásköre. Tájékoztatja a képviselőtestület 
tagjait az eddigi vízdíj összegéről, valamint a 2006.évben javasolt vízdíj tételekről.  
Javasolja továbbá a vízmű által megküldött tételek a testület módosítás nélkül 
fogadja el, mivel  amennyiben kevesebb vízdíj megállapítására kerülne sor úgy a 
különbözetet az önkormányzatnak kell a vízmű felé befizetni. 
A vízdíj elfogadása mellett szól az az érv is, hogy a hatvani vízmű általi vízdíj tételek 
nem térnek el a megyei átlagtól, sőt alatta is vannak. 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a fentiekhez kíván-e hozzászólni. 
 
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel az 
előterjesztést. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

 
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
24/2005.(XI.24.) 

R E N D E L E T E 
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak  megállapításáról. 

 
1.§  

 
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Rt által Csány község területén végzett 
közszolgáltatásra érvényes. 
 
1./ Az ivóvíz:                             nettó: 185,- Ft/m3        bruttó: 212,75- Ft/m3 
 



 
2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
A rendeletben meghatározott díjat 2006.január 1.napjtól kell alkalmazni. 
 
Csány,2005.november 24. 
 
 
 
                             Morvai István                             dr.Balázs László 
                             polgármester                                        jegyző 
 
 
 

Pádár Sándor alpolgármester :      

 

Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a hagyományoknak megfelelően 2005év végi 
jutalom kifizetésére sor kerülhet az önkormányzatnál.  
A polgármester jutalmára vonatkozóan javasolja a testületnek, hogy  166.100,-Ft 
összegű jutalom legyen megállapítva. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
50/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester év 
végi jutalmazását az alpolgármester javaslatát elfogadva 166.100,-Ft-ban, azaz: 
egyszázhatvanhatezer-egyszáz forintban állapítja meg, amely kifizetésére 
2006.november 30-ig kerüljön sor. 
 
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
 
Határidő: 2006.november 30. 
Felelős: dr.Balázs László jegyző 

 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Megköszöni a testület döntését és kéri a testület tagjait, hogy az előzőekhez 
hasonlóan a jegyző év végi  jutalmát is így állapítsa meg. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 



51/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr.Balázs László jegyző év 
végi jutalmazását a polgármester javaslatára 143.600,-Ft,ban azaz: 
egyszáznegyvenháromezer-hatszáz forintban állapítja meg, amely 2006.november 
30-ig kerüljön kifizetésre. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester  figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2006.november 30. 
Felelős:   Morvai István polgármester 

 
 

Morvai István polgármester: 
 
Elmondja továbbá a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat jutalomkerete 
lehetőséget ad arra is, hogy a képviselőtestület 2005.évi munkáját is jutalmazza. Ez 
a jutalom gesztus értékű, ezért 10.000,-Ft-ot javasol megállapítani a képviselőtestület 
tagjainak. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
52/2005.(XI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a polgármester 
előterjesztését és a képviselők 2005.évi év végi jutalmát nettó 10.000,-Ft/fő képviselő 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a kifizetésekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2005.november 30. 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény 
kötelezi az önkormányzatokat, hogy a csatorna kiépítése után 90 napon belül 
rendelkezzenek a talajterhelési díjról. A képviselőtestület tagjai az ezt szabályozó 
rendelet tervezetet a meghívóval együtt megkapták. A rendelet tervezet részletesen 
tartalmazza kiknek, mikor, milyen fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezért ennek 
részletes ismertetésétől eltekint. 
Elmondja továbbá, hogy 2005.szeptemberében a településen megtörtént a 
szennyvízhálózat műszaki átadása, de fél évig még próbaüzem működik. Ezért úgy 
ítéli meg és azt javasolja, hogy a talajterhelési díjról szóló rendelet 2006.január 1-től 
lépjen hatályba, így díjfizetési kötelezettség majd csak 2007.évben keletkezik azon 
személyek számára akik 2006.év során nem kötnek rá a hálózatra. Úgy ítéli meg, 
hogy a rendelkezésre álló egy évnek elégnek kell lenni az egyéni  rákötésekre. 



 
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet tervezetet mondja ki tervezetté. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

CSÁNY  ÖNKORMÁNYZAT 
25/2005.(XI.24.) RENDELETE 

 
A TALAJTERHELÉSI  DÍJRÓL 

 
 
Csány Község Önkormányzat az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 
16.§.(1) bekezdésében, továbbá a Környezetterhelési díjról szóló 2003.évi 
LXXXIX.törvény (a továbbiakban: Ktd. 21.§. (2) bekezdésében, valamint a 26. §. (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja ( dőlt 
betűs szöveg a Ktd.szövege): 
 
 

1.§. 
 
A rendelet hatálya Csány Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra (a 
továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem kötöttek rá. 
 
 

2.§. 
 

(1) A kibocsátó köteles a Ktd. 11.§-a alapján talajterhelési díjat fizetni. 
(2) A talajterhelési díj egységdíjnak mértékek: 120 Ft/m3 

                                                                           (Ktd. 12.§. (3) bekezdés ) 
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön 

jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, 
illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll 
számára rendelkezésre. 

      (Ktd. 13.§.(2)bekezdés ) 
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt 

mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra 
feljogosított szervezettel szállítat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja (Ktd. 14.§.) 

(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a mennyiséggel, amelyet  a 
kibocsátó az alvízmérő óra fogyasztásáról számlával igazoltan locsolási 
célra használt fel. 

 
 

Adtaszolgáltatási és eljárási szabályok 



 
3.§. 

 

(1) A kibocsátó a  talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a 
tárgyévet követő év március 31.napjáig Csány Község Jegyzőjéhez, mint 
önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást. 

 
(2) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a 

kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat: 
      a.) tárgyévet követőév február 28.napjáig a kibocsátók tárgyévi           

vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiséggel,  

      b.)    negyedévet követő hónap 5.napjáig a kibocsátók köréről. 
 
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a 

kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az 
önkormányzati adóhatóság. 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a Jegyző   
nyilvántartást vezet. 

(5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját 
határozatban állapítja meg. 

(6) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla 
javára kell befizetni 

(7) Azon kibocsátó részére, aki fúrt vagy ásott kútból oldja meg a 
vízvételezést a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve a 
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével kell számolni a talajterhelési díjat. 

      Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (a 
mérőóra nem került felszerelésre), lakásonként 1 főre eső átalány 25 
m3/év vízmennyiséget kell alapul venni. 

 
4.§. 

 
(1) A kibocsátók e rendelet szerint bejelentési és bevallási kötelezettségüket 

az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon teljesítik. 
(2) A magánszemélyek bejelentésüket az 1.számú melléklet szerint teszik 

meg. 
(3) A jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

bejelentését a 2.számú melléklet szerint teszik meg. 
 
 

Díjmentesség 
 

5.§. 
 

(1) Mentesül a talajterhelési díj bevallása és megfizetése alól az a kibocsátó, 
akinek a fizetendő talajterhelési díj összege 1.000,-Ft alatt van. 

(2) Minden kibocsátó, aki 2006.december 31-ig eljuttatja az üzemegységének 
igazolását a szennyvízhálózat rákötéséről. 



 
Értelmező rendelkezések 

 
6.§. 

 
Kibocsátó: Az 1995.évi LIII.törvény 2.§.(2) bekezdésére és a Ktd. 11.§-ára 
figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. 
 
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki 
kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást. 
 

Záró rendelkezés 
 

7.§. 

 
(1) E rendelet 2006 01.01.napján lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetéséről Csány Község Jegyzője gondoskodik. 
 
Csány, 2005. november 24. 
 
 
                             Morvai István                                   Dr.Balázs László  

                              polgármester                                            jegyző 
 
 
1.számú melléklet 

a 25/2005.(XI.24.) rendelethez 
 

BEJELENTÉS 
1. Kibocsátó neve: 
   (családi és utónév)                               ……………………………………………… 

2. Leánykori családi és utónév:             ……………………………………………… 
3. Adóazonosító jele:      ……………………………………………… 
4. Születési hely és idő:      ……………………………………………… 
5. Lakcíme: ……………………………………………… 
6. Fogyasztási hely címe: ……………………………………………… 
7. Talajterhelési díj alapja:  ……………………………………………… 
    2006.évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a ………….. m3 
8. Díjalap csökkentő tényezők: 
   a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség …… m3 
   b) locsolási célú felhasználás                                                                         …… m3 
   c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra   
       feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi  
       előírások szerinti elhelyezését igazolja                                              ……. m3 
9. Díjfizetési alap                                              (A)                                           ……. m3 
    Talajterhelési  díj egységdíjának mértéke    (E)                                          120Ft/m3 



     Területérzékenységi szorzó                        (T)                                                     1,0 
     Veszélyeztetési szorzó                               (V)                                                     1,0 
     Tárgyévi talajterhelési díj mértéke= AxExTxV                                             …….. Ft 
 
2007.évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 50 %-át köteles 
megfizetni. 
 
Kelt, 
                                                                                      …………………………….. 
                                                                                                     aláírás 

 
Adóhatóság tölti ki: 
 
A beérkezés napja:           ……………………… 
Az átvevő aláírása: …………………………….. 
 
 
 
2.számú melléklet 
a 25/2005.(XI.24.)rendelethez 
 
 

BEJELENTÉS 
talajterhelési díjhoz, vállalkozó, társaság részére 

 
 
1. Kibocsátó elnevezése: 
   (rövidített cégneve)     : ……………………………………… 
2. Adószáma : ……………………………………… 
3. Székhelye, címe: ……………………………………… 
4. Telephelye, címe: ……………………………………… 
5. Fogyasztói hely címe: ……………………………………… 
6. Képviselőjének neve, címe: ……………………………………… 
7. Statisztikai számjel: ……………………………………… 
8. Talajterhelési díj alapja: ……………………………………… 
    2006.évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 %-a       ……….m3 

9. Díjalap csökkentő  tényezők: 
    a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ……m3 
    b) locsolási célú felhasználás                                                                             ……m3 
    c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra 
       feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi  
       előírások szerinti elhelyezését igazolja                                                          …….m3 
 

10. Díjfizetési alap (A)                                        ……m3 
      Talajterhelési díj egységdíjának 
      mértéke (E)                                     120Ft/m3 
      Területérzékenységi szorzó (T)                                             1,0 
      Veszélyeztetési szorzó (V)                                             1,0 
      Tárgyévi talajterhelési díj mértéke: AxExTxV 
 



2007.évben a kibocsátó a fent megállapított talajterhelési díj 50 %-át köteles 
megfizetni. 
 
Kelt, ……………………….. 
                                                                                       ………………………………….. 
                                                                                                      aláírás 

 
Adóhatóság tölti ki: 
 
A beérkezés napja:        ……………………………. 
Az átvevő aláírása:        ……………………………. 
 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2005.évi közmeghallgatásra és 
falugyűlésre – az előzetes egyeztetés alapján - 2005.december 15-én (csütörtök) 
kerül sor. Kéri a testület tagjait, hogy ezt vegyék tudomásul, megjelenésükre 
feltétlenül számít. 
 
Megköszöni a részvételt, utólagosan köszönti megjelent Erzsébetet, és mivel más 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 12.10 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
                  Morvai István                                                 dr.Balázs László 
                  polgármester                                                          jegyző 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


