
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.december 20-án de 10.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 

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

Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar György, Magyar 
Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
2./  Beszámoló a 2005.évben végrehajtott saját hatáskörű belső átcsoportosításokról. 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
      Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
3./ A 2006.évi MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása. 

  Előadó: Morvai István polgármester 
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: 
 

Készült: 2005.február 15-én du.13.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar György, Magyar 
Vilmosné, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                      Imre Gábor kmb. 
 
 
Morvai István polgármester: 
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Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
2./  Beszámoló a 2005.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
      Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
3./  Adóhátralékok behajtásáról tájékoztatás. 

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

 
4./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 
 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 

2.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az előirányzat módosításról szóló 
rendelet tervezetet és tájékoztatót a testület a meghívóval együtt megkapták.  
Elmondja, hogy az átcsoportosításokra a képviselőtestület döntései alapján került 
sor. Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot 
és alkalmasnak találta, hogy a képviselőtestület elé kerüljön elfogadás végett. Kéri 
tehát azokat, hogy módosítás, változtatás nélkül fogadja el a testület. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdés. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
26/2005.(XII.20.) RENDELETE 

 
 
 
 
Az önkormányzat Képviselőtestülete a saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat 
módosítás tudomásul vételével az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 
alapján az 1/2005.(II.15.)rendelete az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről és az 
ezt helyesbítő 5/2005.(III.29.) sz. valamint az ezt módosító 13/2005.(IX.13.)számu, 
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továbbá a 23/2005.(XI.24.)számú 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 kiadási fő összegét saját hatáskörben 
 
- tartalék előirányzat igénybevételéből                                     -   9.437 e/Ft 
                                                                                                 +   9.437 e/Ft 
- belső átcsoportosítás végrehajtásából                                   -   6.596 e/Ft 
                                                                                                 +   6.596 e/Ft 
   Összesen:                                                                              - 16.033 e/Ft 
                                                                                                 + 16.033 e/Ft-tal 
   növeli. 
   Ennek megfelelően a 2005.évi költségvetés kiadási fő összegét 407,639 e/Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
 (2) Az (1)bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat forrásonkénti, 
intézményenkénti részletezésben az 1-5.számu mellékletek tartalmazzák. 
 
(3)  A 2005.évi költségvetési kiadások előirányzatán belül a MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 
előirányzatát                                                                                              209.612 e/Ft      
 
Ebből:                                                           módosítás           módosított ei. 
                                                                       e/Ft                           e/Ft 
- Személyi juttatások előirányzata                 2.853                    118.907 
- Munkaadókat terhelő járulékok                   1.030                      39.427 
- Dologi kiadások előirányzata                      4.843                      49.438 
- Egyéb folyó kiadások                                     504                        1.840 
 
  állapítja meg az 1.,2.,3.számú mellékletek szerint. 
 
(4)  MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLU VÉGLEGES P.E.ÁTADÁS 
 előirányzatát                                                                                119.178  e/Ft 
 
     Ebből: 

- Működési célú végleges pénzeszköz átadás 
ÁHT-on kivülre                                                    682                        1.282 

    állapítja meg az 1., 2. számu melléklet szerint 
 
(5)A TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI  JUTTATÁS  
     előirányzatát                                                                                       44.291 e/Ft 
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    Ebből: 
    - Tartósan munkanélküliek rendszeres 
      szociális segélye                                                     149                        10.423 
    - Lakásfenntartási támogatás                                    220     5.428 
    - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                  41                        14.024 
    - Átmeneti szociális segély                                     -  410                          1.940 
    - Természetbe nyújtott tankönyvvásárlás tám.       – 100                          1.161  
    állapítja meg az 1.,2. számu mellékletek szerint 
 
(6) FELÚJÍTÁSOK kiadások előirányzatát                             19.626 e/Ft, 
 
     Ebből: 
     - Alaptev.épületeinek feluj.                                  - 2.404                      3.108 
     - Alaptev.egyéb építményeinek felúj.                   -   549                       12.592 
     - Felujitások előzetesen felsz.ÁFA -ja                 -   737                          3.926 
    állapítja meg az 1.,2.,4.számu mellékletek szerint 
 
 
(7) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 
     előirányzatát                                                                                          11.954 e/Ft, 
 
     Ebből:                                                                        módosítás          módosított 
                                                                                        összege                  ei. 
                                                                                          e/Ft                      e/Ft 
 
     - Telkek vásárlása                                                       400                       400 
     -  Egyéb építmények vásárlása, létesítése               1.587                    1.811 
     - Ügyvitel, számítástechn.eszk.vásárlása                   700                     2.200 
     - Egyéb gép, berendezés vásárlása                              46                       286 
     - Intézményi beruházások előzetesen 
       felszámított ÁFA-ja                                                    582                     2.012 
     állapítja meg az 1.,2., 5.számu melléklet szerint. 
 
 
(8) A CÉLTARTALÉK összegét 9.437 e/Ft-tal csökkenti, módosított előirányzatát  
     2.978 e/Ft-ban  állapítja meg az 1.,2.számu melléklet szerint, amelyből 
     - Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék                                     1.560 e/Ft 
     - Közcélú foglalkoztatás előirányzat maradványa                                1.418 e/Ft 
 
 
 
 

3.§ 

 
A jelen rendelet 2.§-a alapján a 2005.évi költségvetést megállapító 
1/2005.(II.15.)számú, és az ezt helyesbítő 5/2005.(III.29.)számú,az ezt módosító 
13/2005.(IX.13.), valamint a 23/2005.(XI.24.)számu rendeletének 2.§-át módosítja 
úgy, hogy az: 
 



 

 5 

- 1/2005.(II.15.)számú rendelet  
 

2.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
6.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
7.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
8.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
 

     -   5/2005.(III.29.)számú rendelet 
 
           2.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
           5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
           7.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 
     - 13/2005.(IX.13.)számú rendelet 
 
           2.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
           4.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
           5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
 
       
     -  23/2005.(X.24.)számú rendelet 
 
           2.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
           4.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
           5.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
           6.sz.melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
           melléklet lép. 
 

4.§ 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Csány, 2005.december 20.  
 
 
             Morvai István                                                     dr.Balázs László 
             polgármester                                                               jegyző 

 
 

3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  a 2006.évi munkatervet a testület tagjai 
a meghívóval együtt megkapták. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott 
el a napirendi ponthoz, kéri a testület tagjait, hogy ezt módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az határozatot hozza: 
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53/2005.(XII.20.önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006.évi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
TESTÜLETI ÜLÉSEK 

 
I. 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2006.február   14.    9.00 óra 

 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt testületi határozatok végrehajtásáról 

                       Előadó: Morvai István polgármester 

 
                   2./ Beszámoló a 2006.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
                    
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 

II. 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2006 március 28.  9.00 óra 

 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó:Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2004.IV. negyedévi  ei.módosításról. 
                        (központosított előirányzatok, illetve átvett pénzeszközök). 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
 
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 
 

 
    III. 

 
Testületi ülés időpontja: 2006.április 25.      9.00 óra 
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Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 

                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásról, 
                        a további feladatok meghatározása. 
                         Előadó: Józsa Gyuláné gyermekjóléti szolg.vezetője 
 
                    3/ Indítványok, bejelentések 
 
 

IV. 
 

Testületi ülés időpontja: 2006.június 27.      9.00 óra 

 
 
Napirend:  1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                         Előadó: Morvai István polgármester 
 
                    2./ Tájékoztató a polgárőrség és a helyi kmb-s között létrejött     
                         együttműködésről, a feladatok összehangolásáról. 
                         Előadó: polgárőrség vezetője, 
                                      körzeti megbízot 
                                       
                    3./ Indítványok, bejelentések 

 
    V. 

 
Testületi ülés időpontja: 2006.szeptember 12.     9.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló a 2006. I.félévi előirányzatok módosításáról, a 2006.I.félévi 
                       költségvetés végrehajtása. 
                        Előadó: dr.Balázs László jegyző,  
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./ Az alsófokú oktatási intézményben beindított 2006-2007-es tanévről     
                       tájékoztató.                 
                       Előadó:  Deák Tiborné iskola igazgató, 
                                     Gergely Pádpádné vezető óvónő 
                                        
 
                 4./  Indítványok, bejelentések 
 
 

VI. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2006.november 28.    9.00 óra 
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Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó. Morvai István polgármester 
 
                   2./ A III.negyedévi költségvetés  módosítása, illetve a költségvetési 
                        feladatok háromnegyedévi értékelése.                     
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
                                                       
                  3./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 

2006.évi 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
 

 
I. 
 
 

Bizottsági ülés időpontja: 2006.február 13.       14.00 óra 
 
Napirend: 1./ A 2006.évi költségvetési beszámoló előkészítése, megtárgyalása. 
                        
                       Előadó:Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                 2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 
 

II. 
 
 
 

Bizottsági ülés időpontja: 2006.március 27.          14.00 óra 
 
 
Napirend:1./ A 2005.IV.negyedévi előirányzat módosítás előkészítése a  

                      2006.március  28-án  tartandó testületi ülésre. 
                      Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
 
                  2./ Egyebek 

 
    III. 
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Bizottsági ülés időpontja: 2006.április 24  14.00 óra 

 
 
Napirend: 1./ A 2005. I.félévi zárszámadás megtárgyalása, előkészítése.               
 
                        Előadó: Dr.Balázs lászló jegyző  
                                      Ézsiás Tiborlné gazd.ea. 
 
 
                  2./ Egyebek 
 
 
Bizottsági ülés időpontja: 2006.szeptember 11     14.00 óra 

 
 
Napirend: 1./ A 2006. I.félévi előirányzatok módosítása, a 2006. I.félévi költségvetés  
                       végrehajtásának megtárgyalása. 
                       
 
                      Előadó: Dr.Balázs László jegyző  
                                   Ézsiás Tiborné gazd.ea 

 
 

                   2./ Egyebek. 
 

    V. 
 
 

Bizottsági ülés időpontja: 2006.november 27  14.00 óra 

 
 
Napirend: 1./ A III.negyedéves előirányzatok módosítása, valamint a III.negyedéves 
                        Költségvetés módosításának előkészítése. 
 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző  
                                      Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  2./ Egyebek 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Családsegítő Szolgáltat fenntartása a 
településen kötelező, mivel 2000 fő felett van a lakosság száma. Az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést  a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, 
hogy ezzel kapcsolatos véleményüket mondják el. 
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Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
 
54/2005.(XII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
 

Csány Község Képviselőtestülete megvitatta a családsegítés ellátási szerződéssel 
történő biztosításáról szóló előterjesztést és megbízza a polgármestert az Ellátási 
szerződés megkötésére, az abban foglalt feltételek tudomásul vételével. 
 
 
Határidő: 2005.december 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatot megkereste a BDT 
Környezetvédelmi KFt a 2006.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 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
27/2005.(XII.20.) RENDELETE 

  
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatása  

tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi rendelet módosításáról. 
 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2003.(XI.27.) rendelete 
1.sz.mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép: 
 

1. §. 
 
1.sz.melléklet: díjtáblázat 

lakásonként a 2006.évi díjtétel egy gyűjtőedényt figyelembe véve  - 110 liter 
űrtartalommal – heti 104,-Ft 
Ez negyedévente 1.373,-Ft 
Évente: 5.408,-Ft 
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Ezen összeg lakásonként egy gyűjtőedényt figyelembe véve heti egyszeri 
szemétszállításra lett meghatározva. 
 
Ez a rendelet 2006.január 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2004.(XI.30.)rendelete „A 
települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatása tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi 
rendelet módosításáról”. 
 
 
Csány,2005. december 20. 
 
 
                                     Morvai István                             dr.Balázs László 
                                     polgármester                                      jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a 2005.november 24-i ülésen elfogadott  vízdíj 
rendeletben nem került hatályon kívül helyezésre a 2004.évben meghatározott vízdíj. 
Ezét kéri a testület tagjait, hogy ezen hiányosságot pótolja. Az ezzel kapcsolatos 
rendelet tervezetet a meghívóval megkapták.  
Kéri ezt vegyék tudomásul. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

 
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
28/2005.(XII.20.) 

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 2006.janur 1-én lép hatályba. 
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2004.(XI.30.) rendelete „ A közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról”, és Csány Község 
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önkormányzata Képviselőtestületének 24/2005.(XI:24.) rendelete „A közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról. 
 
Csány,2005. december 20. 
 
 
 
                             Morvai István                             dr.Balázs László 
                             polgármester                                        jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tatjainak, hogy a Kistérség környezetvédelmi 
programjainak és hulladékgazdálkodási terveinek intézkedési tervei alapján készült 
tájékoztatót a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék azt. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 
 
 
55/2005.(XII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 

 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező: „Javaslatok a Hatvan Körzet Többcélú Kistérségi Társulás 
2006.évben elvégezendő környezetvédelmi feladatairól a Kistérségi települések 
Környezetvédelmi Programjainak és Hulladékgazdálkodási Terveinek 
intézkedési tervei alapján” javaslatot. 

 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők 
koordinálásával. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 

 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2005.évi XCII.tv. kimondja, hogy a 
helyi önkormányzat belső ellenőrzési tervét a képviselőtestület az előző év november 
15-ig jóváhagyja. A képviselőtestület tagjai a költségvetési belső ellenőrzés 2006.évi 
munkatervét megkapták és kéri, hogy az azzal kapcsolatos véleményüket, 
hozzászólásaikat mondják el. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy  határozatban 
döntsenek a munkatervről. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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56/2005.(XII.20.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képező költségvetési belső ellenőrzés 2006.évi 
munkatervét. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a költségvetési 
belső ellenőrzés 2006.évi munkatervének folyamatos figyelemmel kisérésére és ezen 
határozat Novák Lajos belső ellenőr részére történő megküldésre. 
 
 
Felelős:  Morvai István polgármester és 

               Dr.Balázs László jegyző 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy Csány községben is tervezeti egy 
beruházó olajkút (mezőgazdasági gázolajkút) megnyitását. Az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások folyamatban vannak. Ennek eredményéről tájékoztatni fogja a testületet. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy december 28-án kerül sor az Ausztriában 
működő és Csány község külterületén felállítandó szélerőművek megtekintésére. 
 
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették. 
 
 
Morvai István polgármester: 

 
A közelgő ünnepek alkalmából minden képviselőtestületi tagnak és családjuknak 
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kíván. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.50 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 
 

                    Morvai  István                                           dr.Balázs László 
                    polgármester                                                      jegyző                  
 
 


