
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: 2006.december 14-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  
képviselőtestületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit, 
Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve Éva, Meggyes 
Attiláné, Pádár István (9 fő) 
 
Igazoltan távol maradt: Gál Tiborné képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnök 
                                                       Mácsik Éva Hatvan Kistérség 
                                                        Dr.Eperjesi Tamás Hatvan Kistérség 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 9 fő  megjelent. 
 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
61/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
1./Jelentés a lejárt testületi határozatok végrehajtásáról. 
    Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2006.IV.negyedévi koncepció megtárgyalása, jóváhagyása. 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ A 2007.évi költségvetési koncepció megtárgyalása, jóvágyása. 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                  Dr.Balázs László jegyző 
 
4./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1. napirendi pont tárgyalása: 
 



Morvai István polgármester: 
 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el, azt tudomásul veszik. 
 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a második napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet  a 
képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták.  
Kéri ezen rendelet tervezet változtatás, módosítás nélküli elfogadását, mivel a már 
elvégzett és a képviselőtestület által jóváhagyott feladatok pénzügyileg is így 
kerülnek a helyükre.  
Megkérdezi a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, 
hozzászólása. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

23/2006. (XII.14.) számú rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról 

 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete 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)., 15/2006.(IX.12.) továbbá a 
18/2006.(XI.28.) 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                      218.949 eFt-ban, 

       . személyi juttatásokat                                 126.801 e Ft-ban, 

       . munkaadókat terhelő járulékokat                             40.636 eFt-ban, 

       . dologi kiadásokat                                                      48.043 eFt-ban, 

       . egyéb folyó kiadásokat                                               3.469 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                                                           1.921 eFt-ban, 

        . működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre    1.880 eFt-ban, 

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

     - társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást                 41.870 eFt-ban, 

     - felhalmozási kiadásokat                                                                          20.235 eFt-ban, 

       . felújítási kiadásokat                                                    18.142 eFt-ban, 

       . beruházási kiadásokat                                                   2.093 eFt-ban, 

     - pénzügyi befektetések kiadásait                                                               1.554 eFt-ban, 

        . részvények vásárlását                                                   1.554 eFt-ban, 

      - tartalékot                                                                                                   2.745 eFt-ban,   

      - a költségvetési létszámkeretet                                         59,8 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),a 18./2006.(XI.28.) 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, 
4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.    számú, 
5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú,  
6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.    számú, 
7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    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, 
4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.    számú, 
5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.    számú,  
6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.    számú,  
7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    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 3.    számú, 
4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    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, 
4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.     számú, 
5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.     számú, 
6.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.     számú 
 
18./2006.(XI.28.) 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, 
4.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.     számú, 
5.     számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.     számú, 
 

       melléklet lép.  
   
 
                                                             3. §. 
 

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

 
      Csány, 2006. december 14. 
 
 
 
 
                Morvai István                                                   Dr. Balázs László     
                 polgármester                                                             jegyző 

 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évi koncepcióval kapcsolatos 
előterjesztést és határozati javaslat tervezetet a meghívóval együtt a 
képviselőtestület tagjai megkapták. Elmondja, hogy nyolc éves polgármestersége 
legszomorúbb költségvetési koncepciója készült. A számok világosan mutatják, hogy 
az önkormányzat működése a 2007.évben csak létszám leépítéssel biztosítható. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy lelkiismeretesen és a képviselői felelősséghez 
méltóan hozzák meg döntésüket és az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz. elnök: 



 
Elmondja a testület tagjainak, hogy ő mint a pénzügyi bizottság elnöke és pedagógus 
ezt a koncepciót amely pedagógusok elbocsátásáról is szól elfogadni nem tudja. 
Tisztában van a kormányprogrammal és a megszorításokkal, de úgy érzi a létszám 
leépítést még el lehetne halasztani. Úgy érzi a költségvetésben van annyi tartalék, 
hogy még egy évre a működés biztosítható. A maga részéről nem fogja támogatni a 
koncepció elfogadását, de a pénzügyi bizottság alkalmasnak találta a koncepciót a 
képviselőtestület elé való terjesztésre. 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester: 
 
Elmondja, hogy a képviselői felelősséghez sajnos a kellemetlen döntések felvállalása 
is hozzátartozik. Könyvelőként a koncepció számai számára azt jelenti, hogy a 
2007.évi működés csak létszám leépítéssel biztosítható. A képviselőtestület 
közvetlenül nem személyekről szavaz, az, hogy ki lesz elbocsátva, az hogy kinek 
szűnik meg a munkaviszonya az intézményvezetők döntése lesz.  
A maga részéről támogatja a koncepció elfogadását és képviselőtársainak is 
javasolja, hogy hozzák meg ezt a nehéz döntést. 
 
Barna Zoltán képviselő: 
 
A koncepció elfogadását ő is szükségesnek tartja, az önkormányzat működése és az 
itt dolgozó emberek  jövője érdekében. Számára is világos, hogy az elbocsátást csak 
elodázni lehetne, elkerülni nem. Az elodázás azt a veszélyt is magába hordja, hogy 
az önkormányzat még nehezebb helyzetbe kerül és az év végére a működés 
érdekében még a jelenleginél is radikálisabb létszám leépítés válna szükségessé. A 
mag a részéről támogatja a koncepciót. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat és kompromisszumként az iskolára vonatkoztatva a 
létszám leépítés 2007.január 31-vel valósuljon meg. Tehát  az érintett pedagógusok 
munkaviszonya 2007.január 31-vel szűnne meg, természetesen a felmondási idő 
alatt még ezt követően is kapják az érintettek a törvényben biztosított 
járandóságaikat. 
 
Javasolja a testület tagjainak, hogy a fenti kiegészítéssel a koncepcióval kapcsolatos 
határozat tervezetet fogadja el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal az alábbi  határozatot 
hozza: 
 
62/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetési koncepció előterjesztését 

tudomásul veszi. 

A költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez az alábbiak végrehajtását tartja szükségesnek: 

 

I./  A bevételek növelése érdekében szükséges a: 

      - teljes körű számbavétel, 



      - a lakbér bevételek 10 %-kal történő, 

      -  a nem lakás céljára szolgáló bérleti díjak 20 %-kal történő megemelése. 

 

II./ Kiadások tervezése: 

      1./ Működési kiadások 

           a./ Személyi juttatások 

               - 2007. évi költségvetési koncepció kiadásaiban szereplő működési előirányzatnál a  

                 személyi juttatások keretén belül  

                 * a Polgármesteri Hivatalhoz csatoltan működtetett   

                    - város- községgazdálkodásnál                                                                     1,2 fő 

                    - házi segítségnyújtásnál                                                                               0,8 fő            

                 * a részben önálló intézményeknél  

                    - Napköziotthonos Óvoda 

                      csatolt intézményként működtetett konyhánál:                                          0,8 fő 

                    - Általános iskolai oktatásnál (napközi ellátás)                                            2,  fő 

                     összesen:                                                          4,8 fő                       

                     létszám leépítéssel kell számolni, 2007.február 1-től. 

     

   -  2007. évben a költségvetési kiadások végleges tervezésénél csökkenő tényezőként 

       kell figyelembe venni azokat az adható juttatásokat, amelyek eddig önkormányzati  

       szinten biztosítva voltak. 

       Így az: - étkezési hozzájárulás közalkalmazottaknál, Munka Törvénykönyve  

                     hatálya alá tartozó foglalkoztatottaknál, 

                  -  ruházati pénzbeni hozzájárulás szintén az előző foglalkoztatotti körben, 

                     kivéve, ahol a munkaruha használata előírás, 

  - jutalom előirányzat megállapítása 15.000 Ft/fő figyelembe vételével  

    történjen valamennyi foglalkoztatotti körben. 

                                 

     b./ Dologi kiadások 

          Ezen belül az alábbi kiadásnemeknél: 

- az élelmezési kiadások kizárólag az ellátotti létszámváltozással összefüggésben  

             változnak, 

          - a gázenergia szolgáltatás automatizmusának mértéke 20 %, 

          - a vízdíj, villamos energia automatizmusának mértéke 10 %,  

          - új kiadásnem a csatornadíj. 

2./ A társadalom és szociálpolitikai juttatásokon belül: 

     a./ megszűnik a gyermekek, 70 éven felüli lakosok karácsonyi támogatása, 

     b./ a tanulók tankönyvvásárlásának támogatásán belül az önkormányzati keret 600 eFt-tal 

          megemelésre kerül, 

     c./ a közgyógyellátás szintén 600 eFt-tal kerül megemelésre. 

 

3./ Véglegesen átadott pénzeszközök 

     Az előirányzat a koncepcióban javasoltaknak megfelelően változik, amennyiben azt a  

      végleges számítások lehetővé teszik, mivel elsődlegesen az önkormányzat zavartalan       

      működtetését kell biztosítani. 

 

4./ Felújítások  

     Azok a feladatok valósulnak meg, melyekre az előző évben az önkormányzat részéről  

     kötelezettség vállalás történt. 

 



5./ Felhalmozási kiadások 

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

 

6./ Az általános tartalék előirányzata minimum 5.000 eFt legyen. 

 

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

meg a szükséges intézkedést a határozatban foglaltak végrehajtása céljából. 

 

Felelős:    Morvai István polgármester 

                Dr Balázs László jegyző 

Határidő: 2007. december 31.                       

 

  

 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évre vonatkozóan közüzemi 
csatorna szolgáltatásért fizetendő díj  megállapítása képviselőtestületi döntés. Az 
ezzel kapcsolatos rendelet tervezetet a testület tagjai a meghívóval együtt 
megkapták. 
Kéri, hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadják el, mivel ellenkező esetben a  
különbözetet az önkormányzatnak kellene megfizetni. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Csány Községi Önkormányzat 
24/2006.(XII.14.) RENDELETE 

 
a közüzemi csatornaszolgáltatásért, 

fizetendő díj megállapításáról. 
 
 

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

1. §. 
 

Jelen díjmegállapítás a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető, 
Részben Önálló Költségvetési Intézmény által Csány község területén végzett 
közszolgáltatásra érvényes. 
 

1. csatornadíj        166,-Ft/m3 + ÁFA = 199,-Ft/m3 
 



2.§. 
 

A rendelet meghatározott díjat 2007.január 1.napjától kell alkalmazni. 
E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Csány, 2006. december 14. 
 
 
                           Morvai István                                      Dr.Balázs László 
                           Polgármester                                               jegyző  
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőknek, hogy a Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szenyvízüzemeltető RÖK alapító okiratának módosítása szükséges. Szükséges 
továbbá az intézmény vezetőjének kinevezése is. Az ezzel kapcsolatos határozat 
tervezeteket a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
 
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
63/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz 
üzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 
(továbbiakban alapító okirat) módosítását és az alábbiak szerint döntött: 
 
1./ Az alapító okirat „Alaptevékenysége” pontja az alábbiakra módosul: 
 
     Alaptevékenysége: 90.01. Szennyvíz gyűjtése, kezelése. 
 
2./ Az alapító okirat „Gazdálkodási jogköre” pontja az alábbiakra módosul: 
 

Gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv: Az intézmény költségvetése bekerül Vámosgyörk 
Község Önkormányzatának költségvetésébe. 

 
3./ Az alapító okirat „A költségvetési szerv vezetője” pontja az alábbiakra módosul: 
 
      A költségvetési szerv vezetője: a Kjt alapján nevezi ki a Társulás felügyeleti  
      szerve. 
 
4./ Az alapító okirat „Az intézmény számlaszáma”  pontja törlésre kerül. 
 
5./ Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység köre „ ponttal kiegészítésre kerül az  
     alábbiak szerint: 
 

Vállalkozási tevékenység köre: A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem folytat, nem nyereség és haszonszerzésre alakult. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
64/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban 
Képviselőtestület) a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Vámosgyörk és 
Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető Részben Önálló Költségvetési 
Intézmény (továbbiakban: intézmény) vezetőjének kinevezését megvitatta és az 
alábbiak szerint döntött: 
 
A képviselőtestület az intézmény vezetőjévé határozatlan időre Szilágyi Imre 
(Gyöngyös, 1978.06.28., an: Nagy Erzsébet) Vámosgyörk, István Király út 115.szám 
alatt lakost nevezi ki az alábbi feltételek mellett: 
 
Jogviszony kezdete. 2006.12.01. 
Jogviszony jellege: közalkalmazotti 
Fizetési osztály: „D” 
Havi illetmény: 70.800,-Ft 
Fizetési fokozat: 1 
 
Határidő: 2006.12.01-től folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  Csány Község Önkormányzatának 
25/2006.(XI.24.)rendelete a talajterhelési díjról 2007.január 1-től életbe lép, vagyis a 
lakosságnak 2006.évről 2007.március végéig bejelentést kell tenni. Mivel időközben 
a jogszabály változott, ezért a képviselőtestületnek fent nevezett rendelet 
mellékletében található adatlapot megfelelően módosítani kell, vagyis a talajterhelési 
díj megállapításából  kikerül a veszélyeztetési szorzó. 
Kéri a testületet, hogy ennek megfelelően a rendelet mellékletét módosítsa. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező 25/2006 (XII. 14. ) rendeletet : „ A talajterhelési díjról ” alkotja: 
 
                               
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a könyvtár működésének hatékonyabbá 
tétele végett szükséges egy együttműködési megállapodás megkötése a megyei 
könyvtárral. Felolvassa a képviselőtestület tagjainak a szolgáltatási szerződés 
megrendelését tartalmazó dokumentumot. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat 
tegyék meg. 
 



 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Üdvözli a megállapodás tervezetét és reméli, hogy a könyvtári látogatottság az ezen 
megállapodás következtében bekövetkező könyvfrissülés végett emelkedni fog a 
településen, tehát ismét egy új plusz szolgáltatáshoz jut a lakosság, melyet  az 
önkormányzat önerőből nem tudna biztosítani. 
Javasolja képviselő társainak is a megállapodás elfogadásának támogatását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, és mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 
el szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
65/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat. 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja az 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képező Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 
(Eger) kötendő szolgáltatási szerződést könyvtári szolgáltatás megrendeléséről. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert ezen szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2006.december 31. 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti dr.Eperjesi Tamás Kistérségi menedzsert és munkatársnőjét Mácsik Évát. 
Az ülésen való részvételük aktualitását az adja, hogy a kistérség szerep vállalása a 
térségben egyre erősebb és a kormány elképzeléseiben egyre több feladat hárul rá. 
Átadja a szót dr.Eperjesi Tamás kistérségi menedzsernek. 
 
 
Dr.Eperjesi Tamás menedzser: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait, gratulál megválasztásukhoz és reméli, hogy a 
kistérség és a település hagyományosan jó viszonya következő években sem 
változik. Külön köszönti a cigány kisebbségi önkormányzat elnökét és felajánlja a 
kistérség adminisztrációjában dolgozók segítségét a pályázat íráshoz. 
Természetesen ez a segítség a települési önkormányzatra is vonatkozik. 



Elmondja, hogy mai jövetelük célja a bemutatkozás mellett Kerekharaszt 
kistérséghez való csatlakozásának kérése. 
Kéri a képviselőtestületet, hogy támogassák ezt. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni dr.Eperjesi Tamás hozzászólását és elmondja, hogy a csatlakozási 
határozati javaslat tervezetét a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosítását fogadják el. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra tesz fel a kérdést. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
 
66/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata elfogadja Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének csatlakozási kérelmét a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társuláshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
 
67/2006.(XII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint:  
 
„A Társulási Megállapodás Általános rendelkezések fejezet 3.pontja között a 
Társulás alkotó települési önkormányzatok az alábbiak szerint változik. 
 
 
 
 
 
Település neve Irányítószám Település Utca, házszám Polgármester Lakosság 

Apc község 3032 Apc Erzsébet tér 1 Gémes Gábor   2762 

Boldog község 3016 Boldog Kossuth u. 8. Püspökiné Nagy 
Erzsébet 

  3160 

Csány község 3015 Csány Kossuth u.12. Morvai István   2337 

Ecséd község 3013 Ecséd Szabadság 
u.139. 

Süki Lóránt   3494 

Hatvan város 3000 Hatvan Kossuth tér 2. Érsek Zsolt 23747 

Heréd község 3011 Heréd Rákóczi u. 39. Kómár József   2038 

Hort község 3014 Hort Szabadság tér 
40. 

Kerek Oszkár   3890 

Kerekharaszt 3009 Kerekharaszt Bimbó u.2. Sazbó Ádám   1027 



község 

Lőrinci város 3021 Lőrinci  Szabadság tér 
26. 

Vígh Zoltán   6085 

Nagykökényes 
község 

3012 Nagykökényes Szabadság u.37. Török László     675 

Petőfibánya 3023 Petőfibánya Bánya u.3. Fekete László   3058 

Rózsaszentmárton 
község 

3033 Rózsaszentmárton Kossuth u.1. Sípos Jánosné   2074 

Zagyvaszántó 
község 

3030 Zagyvaszántó Ifjúság tér 1. Oldal Alfréd   2094 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Minden képviselőnek és rajtuk keresztül családtagjainak, a falu összes lakosságának 
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván, 
megköszönve a jó és korrekt együttműködésüket. 
Megköszöni a részvételt és mivel más kérés, hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestületi ülést 12.00 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft 
 

 
 
                Morvai István                                                       dr.Balázs László 
                polgármester                                                                jegyző 
 


