
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2006. november 28-án de. 9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve 
Éva, Meggyes Attiláné, Pádár István (10 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr, 
                                                       Ocko Steffens ügyvezető igazgató, 
                                                       Lesits Krisztián tolmács   
                                                       Toldi Ernő cigánykisebbs.elnöke 
 
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./ A III.negyedévi költségvetés módosítása, illetve a költségvetési feladatok 
     háromnegyedévi értékelése.                  
 
     Előadó: dr.Balázs László jegyző, 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
              
3./ A 2007.év 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.naprendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 



 
A 2.napirendi ponttal kapcsolatban  elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 
2006.évi III.n.évben  végrehajtandó központi pótelőirányzatokról, átvett 
pénzeszközökről, saját hatáskörű előirányzat módosításról szóló tájékoztatót a 
képviselőtestület tagjai a rendelet tervezettel együtt megkapták. Kéri a 
képviselőtestület tagjait fogadják el és mondják ki rendeletté, hiszen ez nem 
tartalmaz mást mint az elvégzett feladatok dokumentálását. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletlelt alkotja: 
 
 

 
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

18/2006. (XI.28) számú rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról 

 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett 
pénzeszközök saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás tudomásul 
vételével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet alapján 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 14), az ezt módosító 
5/2006. (III.28), 14/2006. (VI.27).,továbbá a 15/2006.(IX.12.)számú rendeletének 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi költségvetését 
          289.001 eFt bevétellel, 

          289.001 e Ft kiadással, 
 

     a KIADÁSI előirányzatokon belül: 

     - működési kiadást                      212.832 eFt-ban, 

       . személyi juttatásokat                                124.902 e Ft-ban, 

       . munkaadókat terhelő járulékokat                             39.754 eFt-ban, 

       . dologi kiadásokat                                                      46.510 eFt-ban, 

       . egyéb folyó kiadásokat                                               1.666 eFt-ban, 

     - támogatás értékű kiadásokat                                                                     1.727 eFt-ban, 

        . támogatás értékű működési célú kiadást                      321 e Ft-ban, 

        . támogatás értékű felhalmozási célú kiadást              1.406 eFt-ban,  

     - véglegesen átadott pénzeszközöket                                                           1.359 eFt-ban, 

        . működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre    1.318 eFt-ban, 

        . felh.célú p.e. átadás ÁHT-on kívülre                              41 eFt-ban 

     - társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást                 41.941 eFt-ban, 

     - felhalmozási kiadásokat                                                                          19.502 eFt-ban, 

       . felújítási kiadásokat                                                    17.605 eFt-ban, 

       . beruházási kiadásokat                                                   1.897 eFt-ban, 

     - pénzügyi befektetések kiadásait                                                               1.554 eFt-ban, 

        . részvények vásárlását                                                   1.554 eFt-ban, 



      - tartalékot                                                                                                 10.086 eFt-ban,   

      - a költségvetési létszámkeretet                                         61.4  főben 

      állapítja meg. 

 

 
2. § 

 
A jelen rendelet 1. §-a alapján a 2006. évi költségvetést megállapító 3/2006. (II. 14) 
számú rendelet 3. §-át és az ezt módosító 5/2006. (III. 28), a 14/2006. (VI. 27) ,a 
15/2006.(IX.12)számú rendeletének 1. §-át módosítja úgy, hogy a: 
 
 
 

2 
 

- 3/2006. (II. 14) számú rendelet 
1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 
2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú, 
2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. 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,  
 

- 5/2006. (III. 28) számú rendelet 
l.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.    számú, 
2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú, 
2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. 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,  
 

- 14/2006. (VI. 27) számú rendelet 
l.     számú melléklete helyébe a jelenlegi l.     számú,  
2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a. számú, 
2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b. számú,  
3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú, 
 
 
15/2006.(IX.12.) számú rendelet 
1.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.     számú, 
2/a.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/a.  számú, 
2/b.  számú melléklete helyébe a jelenlegi 2/b.  számú, 
3.     számú mellékelte helyébe a jelenlegi 3.     számú, 
4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.     számú, 
5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.     számú, 
 

       melléklet lép.  
 

     
                                                              3. §. 



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

 
      Csány, 2006. november 28. 
 
 
                Morvai István                                                    Dr. Balázs László  
                 polgármester                                                              jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2006.évi III.negyedéves költségvetési 
beszámoló végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat tervezettel együtt 
megkapták. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és alkalmasnak találta 
a képviselőtestület elé terjesztésre. 
 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselőtestülettel a 
bizottság állásfoglalását. 
 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását, mivel az az előző 
évekhez hasonlóan pontosan, precízen lett elkészítve. Az önkormányzat 
gazdálkodása továbbra is egyensúlyban van. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a Pénzügyi Bizottság elnökének értékes hozzászólását. Felkéri az 
önkormányzat belső ellenőrét Novák Lajost, hogy ismertesse állásfoglalását a 
beszámolóval kapcsolatban. 
 
Novák Lajos belső ellenőr: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait, gratulál a megválasztásukhoz. Reméli, hogy az új 
képviselőtestülettel is ugyanolyan sikeresen tud együttműködni mint a korábbival. 
A III.negyedéves beszámolót illetően megdicséri az azt elkészítő előadókat és 
felhívja az új képviselők figyelmét az önkormányzatnál működő szigorú költségvetési 
fegyelemre. A beszámolóból a szakember számára ez világosan kitűnik. Ezrért ő is 
javasolja a beszámoló változtatás, módosítás nélküli elfogadását. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolóval 
kapcsolatos kéréseiket tegyék fel. 



 
Kérdések: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
A beszámolóban szereplő Jobbágyi szemétlerakó helyre történő téli 
szemétszállításért miért kell az önkormányzatnak fizetnie? 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Mit foglal magába a rendszeres szociális segély támogatásánál a további 50 %-os, 
illetve 25 %-os támogatás? 
 
Válasz: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Az önkormányzat a BDT-nek a szemétszállításért fizet. A szemétlerakás a saját 
szeméttelepünkre történik. Nagyon csapadékos időszakban azonban a csányi 
szemétlerakó a BDT gépeivel nem közelíthető meg. Ilyenkor történik a szállítás 
Jobbágyiba, amiért a szállítási díjat és az ottani szemét elhelyezését fizetni kell. 
 
A következő kérdésre elmondja, hogy a Szocilis Törvény 2006.július 1-tól lehetőséget 
ad arra, hogy aki a rendszeres szociális segélyből kikerül, vagyis munkát vállal – 
ebbe az önkormányzat foglalkoztatása nem számít bele – és havonta igazolja, hogy 
munkaviszonya továbbra is fenn áll, az az előzőekben kapott rendszeres szociális 
segélyének az 50 %-át három hónapig, további három hónapig pedig a 25 %-át 
megkapja. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait 
vegye tudomásul a III.negyedéves költségvetésről készült beszámolót. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
54/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2006.III.n.évi 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 
                2006.december 31. 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 



 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évi munkaterv tervezetét a 
meghívóval együtt megkapták. 
Kéri, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat ezzel kapcsolatosan tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
55/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ezen jegyzőkönyv mellékletét 
képező 2007.évi munkatervet módosítás és kiegészítés nélkül elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester :      
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a hagyományoknak megfelelően 2006. év végi 
jutalom kifizetésére sor kerülhet az önkormányzatnál.  
A polgármester jutalmára vonatkozóan javasolja a testületnek, hogy  171.800,-Ft 
összegű jutalom legyen megállapítva. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
56/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester év 
végi jutalmazását az alpolgármester javaslatát elfogadva 171.800,-Ft-ban, azaz: 
százhetvenegyezer-nyolcszáz 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 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
57/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr.Balázs László jegyző év 
végi jutalmazását a polgármester javaslatára 147.000,-Ft,ban azaz: 
száznegyvenhétezer  
 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, hogy a megalakult cigány kisebbségi önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodás tervezetét a képviselőtestület tagjai megkapták. Kéri, 
hogy az ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg. 
 
Toldi Ernő cigány kisebbség elnöke: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait, gratulál megválasztásukhoz. Elmondja, hogy 
elnöki programjának egyik legfontosabb pontja a települési önkormányzattal való 
hatékony együttműködés és annak a jó kapcsolatnak a fenntartása, amely a 
településen a többség és a kisebbségi lakosság között fennáll. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az elnök úr hozzászólását és javasolja a képviselőtestületnek, hogy az 
együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
58/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, amely ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi jóváhagyja. 
 



A képviselőtestület megbízza a polgármestert ezen együttműködési megállapodás 
aláírására. 
Egyúttal sok sikert kíván a továbbiakban a Csányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a jövő évi vízdíj 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. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal az alábbi rendelet alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

19/2006.(XI.28.) 
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: 199,- Ft/m3        bruttó: 238,80- Ft/m3 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2007.janur 1-én lép hatályba. 
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2005.(XII.20.) rendelete „ A közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról”,  
Csány,2006. november 28. 
 
                             Morvai István                             dr.Balázs László 
                             polgármester                                        jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatot megkereste a BDT 
Környezetvédelmi KFt a 2007.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 
20/2006.(XI.28.) 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 2007.évi díjtétel egy gyűjtőedényt figyelembe véve  - 110 liter 
űrtartalommal – heti 126,-Ft 
Ez negyedévente 1.635,-Ft 
Évente: 6.538,-Ft 
 
Ezen összeg lakásonként egy gyűjtőedényt figyelembe véve heti egyszeri 
szemétszállításra lett meghatározva. 
 
Ez a rendelet 2007.január 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata 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,2006.november 28. 
 
 
                                     Morvai István                             dr.Balázs László 
                                     polgármester                                      jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevételt tett az alakuló ülésen történtekkel kapcsolatosan. 
A hivatal kifogásolta, hogy az alpolgármester nem tett külön esküt, továbbá, hogy a 
helyi rendelet szerint tiszteletdíj csak azon hónapokra jár amikor ülésezik a testület. 
Az észrevétellel kapcsolatosan elmondja a testületi tagoknak, hogy az 
alpolgármester eskütételét tartalmazó okiratot nem csatolták a közigazgatási hivatal 
számára megküldött jegyzőkönyvhöz, amely hiányosságot pótolják és ezen 
jegyzőkönyvhöz lesz csatolva az eskütételről készült okirat. Továbbá csatoljuk az 



alpolgármester azon egyetértő nyilatkozatát, amelyben elfogadja a képviselőtestület 
által számára is megállapított   tiszteletdíjat.  
Kéri a képviselőtestület  tagjait, hogy a képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi 
rendeletet  a törvényességi észrevételnek megfelelően módosítsák. Az ezzel 
kapcsolatos rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai megkapták, kéri annak 
rendeletté történő kimondását. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
21/2006.(XI.28.)rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.) rendeletének módosításáról 

 
 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi LXIV.törvény (a továbbiakban: 
Ptv.) 17.§.(1)bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Csány Község 
Önkormányzata a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint az egyéb 
juttatásokról szóló 19/2004.(IV.27.)rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint 
módosítja: 
 
 
 

1. §. 
 

A R.2.§-a helyébe a következő lép 
 

2.§. 
 

A tiszteletdíj 
 

(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezések  
     figyelembevételével a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított illetményalap (36.800,-
Ft)  
     0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata, vagyis 26.000,-Ft/hó 
 
 
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezése  
     figyelembevételével a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított illetményalap (36.800,-
Ft)  
     0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata, vagyis 26.000,-Ft/hó 
 
 
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított 
     illetményalap (36.800,-Ft)      0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata,  
     vagyis 26.000,-Ft/hó 



 
 
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2006.október 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2006.(X.13.)rendelete a települési 
képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.)rendelete. 
 
Csány,2006.november 28. 
 
 
                               Morvai István                                    dr.Balázs László 
                               polgármester                                              jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évben előreláthatólag az 
önkormányzat bevételeit növelni kellene. Ennek érdekében – ismerve a lakosság 
nehéz anyagi helyzetét – a magánszemélyek kommunális adójának emelését 
javasolja. Az ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Hozzászólásában elmondja, hogy a polgármester úr által előterjesztett csekély 
mértékű emeléssel egyetért. Javasolja a képviselőtársainak is, hogy ezt fogadják el, 
hiszen ettől jelentősebb emelést a lakosság nem bír el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel más kérdés hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra tesz fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
                                                         22/2006.(XI.28)rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló  

12/2003(XI.27. ) rendeletének módosításáról 



 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. tv. 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt   felhatalmazás alapján 
Csány Község Önkormányzata  Képviselőtestületének 12/2003 (XI.27.) rendeletét a 
magánszemélyek kommunális adójáról   (továbbiakban : R ) az alábbiak szerint 
módosítja : 
 
                                                                        1.§ 
                                             A R. 5.§ -a   helyébe a következő lép  
 
 
(1) Az évi adó mértéke adótárgyanként : 
 
 

a) Lakás-, lakás bérleti jog , valamint belterületi beépítetlen telek után , a helyben 
szokásos építési övezetben előírt legkisebb telek nagyságának 25%-kal növelt 
mértékéig : 4000 Ft. 

b) Amennyiben az a) pontban leírt ingatlanok területének nagysága emelkedik , 
úgy adótárgyanként az alábbi adótételek alkalmazandók: 

 
1801 m2-2800m2                                           4300 Ft. 
2801m2-3800m2                                            4400 Ft. 
3801m2-4800m2                                            4500 Ft. 
4801m2-5800m2                                            4600 Ft. 
5801m2-6800m2                                            4700 Ft. 
6801m2-8000m2                                            5500 Ft. 
8001m2-től                                                     6000 Ft. 
 
 

     (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tételeket kell alkalmazni az egy birtoktestet 
képező , de külön hrsz. alatt álló , és ugyanazon tulajdonban lévő ingatlanokra 
is. 

 
 

2.§ 
 
(1) Ez a rendelet 2007.01.01-én lép hatályba .  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 

Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2003( XI.27. ) rendeletének – a 
magánszemélyek kommunális adójáról -  5.§-a. 

 
 
 
Csány, 2006-11-28 
 
 
 
                                    Morvai István                              dr.Balázs László 
                                    polgármester                                       jegyző 
 



 

 

 

Morvai Ístván polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a szélerőművel kapcsolatos feladatok jelenlegi 
állásáról a meghívott és jelenlévő Ocko Steffens ügyvezető igazgató ad tájékoztatást 
Losits Krisztián tolmácsolásával. 
Felkéri a jelenlévőket a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Ocko Steffens és Losits Krisztián: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet a szélerőmű megépítésének lehetőségeiről, a 
szerződések megkötésének darabszámáról és elmondja, hogy a jelenlegi álláspontok 
szerint kb 20-25 db szélerőmű megépítésére lesz lehetőségük. Elmondja továbbá, 
hogy szélerőművek magassága 100 m-en felüliek lesznek, mivel a terület adottsága 
ezt a magasságot igényli. Teljes tájékoztatás ad arról is, hogy hány tulajdonossal 
sikerült egyezséget és szerződést kötni a tulajdonukban álló külterületi földekre. 
A szélerőmű megépítése mellett terveznek olyan feladatmegvalósítást, amely 
hasonló alternatív energiára vonatkozik, de más megvalósítást és kivitelezést 
megvalósító feladat lesz. Ezzel kapcsolatosan elmondja a geometrikus energiáról 
szóló elképzelésüket a biodízel megvalósításról a terveiket. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatót és megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy kérdésük, 
hozzászólásuk van-e? 
 
 
Kérdések: 
 
 
Gál Tiborné képviselő: 
Miért csak 20-25 szélerőművet terveznek? 
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
Előreláthatólag a beruházást mikor tudják megkezdeni, mi a végső határidő? 
 
Válasz: 
 
Ocko Steffens (Losits Krisztián): 
 
Az első kérdésre a válasza az, hogy előreláthatólag egyenlőre kapnak engedélyt, 
majd később ezt lehet bővíteni és a végleges szám a szakhatósági hozzájárulások 
és engedélyeken múlik. 
 
A másik kérdésre elmondja, hogy 2007-évben szeretnének letenni egy mérő 
erőművet, amely a szél erősségét hivatott mérni, s amely alapján tudják eldönteni, 
hogy a szélerőművek milyen magasak legyenek. 



Végleges határidő nincs, a beruházás egy folyamatos tevékenységet jelent, amely 
kibővülhet még egyéb alternatív beruházásokkal is. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri 
a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót, és a kérdésekre elhangzott választ 
vegyék tudomásul. 
 
 
Morvai Ístván polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy elkészült a polgármesteri hivatal iratkezelési 
szabályzata, amelyet a jegyző a megyei levéltárnak küld meg. 
A levéltár és a közigazgatási hivatal jóváhagyása után 2007.január 01-től lép 
hatályba. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak az irattári szabályzat fokozott 
áttanulmányozását, mivel az a képviselőkre is tartalmaz rendelkezéseket. 
 
Ismerteti az iratkezelési szabályzat fontosabb elemeit. 
Megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai a szabályzatban foglaltakat tudomásul 
vették. 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a 099 hrsz-ú önkormányzati út mellett 
található szürke nyárfák kivágása elkezdődött, mivel a fák kb 50 évesek és bármikor 
kidőlhetnek. A fák kiszedésére hivatásos fakivágók jelentkeztek akik felajánlották, 
hogy az önkormányzat részére 2000,-Ft/m3 összeget fizetnek. 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a felajánlott és közösen kialakított m3-kénti árat 
fogadják el, s a fakiszedéshez járuljanak hozzá. 
 
 
A képviselőtestület 6 igen,  3 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
59/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester által 
előterjesztett fakiszedéssel kapcsolatos javaslatot elfogadja.  
A 099 hrsz-ú az ún. 2-es Majorhoz bevezető út két oldalán elhelyezkedett nyárfa 
fasor kiszedéséhez hozzájárul és 2000,-Ft/m3 –es árat elfogadja. 
 
 
Felhívja  a tisztségviselők figyelmét, hogy a határozatban foglaltakkal kapcsolatos 
megállapodást a vállalkozóval kössék meg és a végleges összeget az önkormányzat 
költségvetési számlájára fizettessék be. 
 
 
Határidő: 2006.december 31. 



Felelős:  Morvai István polgármester 
               dr.Balázs László  jegyző 
 
 
 
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 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
60/2006.(XI.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
Novák Lajos belső ellenőr  által készített 2007.évi belső ellenőrzési programot.  
A képviselőtestület kéri a program következetes végrehajtását és kéri, hogy a 
program végrehajtásáról 2007.év végén a belső ellenőr számoljon be.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
Mivel más kérdés, bejelentés nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 12.30 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
        Morvai István                                                             dr.Balázs László 
        polgármester                                                                       jegyző 
 


