
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna 
Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, 
Magyar Vilmosné, Pádár István képviselők ( 9 fő ). 
 
Igazoltan távol maradt: Medve Éva  képviselő ( 1 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ 
 
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 meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

      Előadó: Morvai István polgármester 

2./  Beszámoló a 2007.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ 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 a koncepció elfogadása óta történt 
változások végett lehetőség van az önkormányzati dolgozók (köztisztviselők 
kivételével) részére 2007.január 1-től tovább folyósítani az étkezési hozzájárulást. 
Köztisztviselőknél ezt jogszabály kötelezővé teszi.  
 
A központi támogatások és az átengedett bevételek módosítása miatt a 
koncepcióhoz képest szintén változás történt.  
Ugyancsak változás, hogy a költségvetésbe bedolgozásra került a CsCKÖ 
határozata is. Ez alapján javasolja, hogy a 62/2006.(XII.14.)önkormányzati 



képviselőtestületi határozat,  amely az önkormányzat 2007.évi koncepcióját 
tartalmazza a fentiek alapján kerüljön kiegészítésre, és az így kiegészített koncepció 
alapján legyen kidolgozva a 2007.évi költségvetés. 
Mivel a fentiekkel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra 
teszi fel a kérdést. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványt 
elfogadja és  az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2007.(II.12.)önkorm.képv.test.határozat. 
 
Csány Község Önkormányzata elfogadja a polgármester előterjesztését, hogy az 
önkormányzat költségvetése a 2006.12.14-én elfogadott koncepcióhoz képest az 
alábbi változásokkal készüljön el: 

 Az étkezési hozzájárulás – a közalkalmazotti és a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál -  2007.január 1-ől az eddigiek 
alapján tovább folyósításra kerüljön. 

 A központi támogatások és az átengedett bevételek az 
1/2007.(I.30.)PM-ÖTM.együttes rendelet alapján kerüljön kidolgozásra. 

 A CSCKÖ bevételi és kiadási oldala a CsCKÖ határozata alapján 
bedolgozásra kerüljön a 2007.évi költségvetésbe. 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a fentiek kerüljenek 
bedolgozásra a 2007.évi költségvetésre. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2007.évi költségvetés 290 millió 
forintos bevételi és kiadási oldalt tartalmaz. A költségvetés a 2006.decemberében 
elfogadott koncepció alapján készült. Előreláthatóan az önkormányzat 2007.évben is 
eleget tud tenni legfontosabb feladatának, vagyis az intézményeit fenn tudja tartani. 
Intézmény bezárására a csányi önkormányzatnál  nem kerül sor. Ez egy olyan 
szociálisan hátrányos településnél, mint Csány község  óriási eredménynek számít, 
hiszen a szociális kiadások változatlanul megterhelik az önkormányzat 
gazdálkodását. 
A pénzügyi bizottság a költségvetést megtárgyalta és alkalmasnak tartja arra, hogy a 
képviselőtestület elé kerüljön megtárgyalásra. 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a 2007.évi 
költségvetéssel kapcsolatosan az tegye meg. 
 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Gratulál a költségvetés készítőinek, mivel az a koncepció alapján lett elkészítve. 
Sajnos a megszorítások az önkormányzatot is elérték. A létszámleépítés, a jutalom 
megvonás, illetve egységesen 15 ezer forintban történő megállapítás az 
önkormányzat valamennyi dolgozóját sújtja. Mivel 2007. az előreláthatóan az 



áremelések éve lesz, ezért az önkormányzat dolgozói és családtagjai számára az 
élet még nehezebbé válik, hiszen csökkenő bevételeik mellett kiadásaik nőnek. 
Sajnos a testület előtt nincs más választás mint ezen költségvetés elfogadása, mivel 
az önkormányzat folyamatos működése csak így biztosítható. A pénzügyi bizottság 
ezért javasolja a képviselőtestületnek  a 2007.évi költségvetés módosítás, 
kiegészítés nélküli elfogadását. 
 
Pádár István képviselő: 
 
Sajnálja, hogy a lakosság számára az elhibázott nagypolitika következtében egyre 
nehezebb lesz az élet. A rossz kormányzati döntések eredménye a lakosság 
folyamatos elszegényedése. Ez a településen fokozottabban fog jelentkezni. A 
konfliktusok növekedni fognak, ezért is örül, hogy a polgárőrség támogatása 
megmaradhatott. 
Nem ért egyet a központi megszorításokkal, de ennek ellenére támogatja a 
költségvetés elfogadását, mivel a település léte szempontjából a legfontosabb cél az 
intézmények működése teljesül. 
 
Ködmön Levente Gergely képviselő: 
 
Örömmel állapítja meg, hogy a költségvetésben a sport támogatására is jutott. Ez a 
támogatás lehetővé teszi, hogy  a településen a sportélet is fejlődjön. Mivel képviselői 
programja egyik sarkalatos pontja volt ez, ezért különösen örül neki. 
Javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Toldi Ernő CsCKÖ elnök: 
 
Elmondja, hogy a költségvetést CsCKÖ megtárgyalta és elfogadta, vagyis a rájuk 
vonatkozó rendelkezésekkel egyetértenek, mivel az az általuk is elfogadott koncepció 
alapján lett összeállítva.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az értékes hozzászólásokat és kéri a képviselőket, hogy szavazzanak 
és rendelet tervezetet, amelyet a meghívóval együtt megkaptak mondják ki 
rendeletté. 

 
 
 

CSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2007. (II.13.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet  
alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
/1/.A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 



     az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 
/2/.E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a 2007. évi 
     költségvetésükről szóló 1/2007.(02.12.) CKÖ határozatban foglaltak figyelembe vételével 
     lehet alkalmazni. 
 
 

A költségvetés címrendje 
 

2. § 
 
(1).Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint 
      állapítja meg. 
 
(2).Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmé- 
     nyek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
     Ennek felsorolását a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3. § 
 
(1).Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/  
      az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
      főösszegét 289.649 ezer Ft-ban határozza meg. 
 
A kiadási előirányzaton belül: 
- Működési kiadást                                                                                       196.752 eFt-ban,  
   ● személyi juttatásokat                                                        109.403 eFt 
   ● munkaadókat terhelő járulékokat                                       35.607 eFt 
   ● dologi kiadásokat                                                               49.692 eFt  
   ● egyéb folyó kiadásokat                                                        2.050 eFt 
 
 
- Támogatás értékű kiadásokat                                                                        2.323 eFt-ban, 
   ● Támogatás értékű működési célú kiadást                                           323 eFt 
   ● Támogatás értékű felhalmozási kiadást                                           2.000 eFt 
 
- Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                               1.192 eFt-ban, 
   ● Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre                         1.192 eFt 
 
- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást                   49.432 eFt-ban, 
 
- Felhalmozási kiadásokat                                                                              13.459 eFt-ban, 
   ● Felújítási kiadásokat                                                                       11.846 eFt 
   ● Beruházási kiadásokat                                                                      1.613 eFt 
 
- Pénzügyi befektetések kiadásait                                                                    1.619 eFt-ban, 
   ● Részvények vásárlása                                                                       1.619 eFt 
 
- A tartalékot                                                                                                   24.872 eFt-ban, 
 
- A költségvetési létszám keretet                                                                        50,1 főben 
 
állapítja meg. 
 
/2/. Az önkormányzat költségvetési mérlegét 1/a. számú melléklet tartalmazza. 

 
 



4 § 
 

/1/.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 640.ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
/2/.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének  
     Müködési kiadásait                                                                                       640.eFt-ban 

       Személyi juttatásokat                                                                         456.eFt-ban 

      Munkaadókat terhelő járulékokat                                                        50.eFt-ban 

      Dologi kiadásokat                                                                              134.eFt-ban 
hagyja jóvá az 1.§ /2/.bekezdésében hivatkozott határozatnak megfelelően. 
 
/3/.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1/a.-7.,számú mellékletek 
tartalmazzák. 

 
Az önkormányzat összesített bevételei 

 
5. § 

 
 
/1/.A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összesített bevételi főösszegét 
290.289.eFt-ban határozza meg. Forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
 

6. § 
 
A 5. §-ban megállapított bevételeket intézményenként (címenként) kiemelt előirányzatonként a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat összesített kiadásai 
 

7. § 
 
/1/.A képviselőtestület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 290.289.eFt-ban határozza 
meg. Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1, 2/a.,2/b. számú melléklet tartalmazza. Kiemelt 
előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
/2/.Az önkormányzat összesített létszámkeretét és a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát 
az 5.számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

8. § 
 
A képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat és pénzügyi befektetések kiadásait 
feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

9. § 
 
A képviselőtestület az összesített felújítási előirányzatokat feladatonként a 7. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
 

Általános és céltartalék 
 

10. § 
 
A képviselőtestület az önkormányzat összesített általános tartalékát 10.918 eFt összegben hagyja 
jóvá az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására. 



 
 

11. § 
 
A képviselőtestület az önkormányzat összesített céltartalékát  13.954 eFt összegben az alább 
felsorolt célokra állapítja meg: 
 
a.) Működési céltartalék                                                                                        8.954 eFt 
     - Közcélú foglalkoztatás kiadásaira                                                5.623 eFt 
     - Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt feladatra                  2.051 eFt 
     - Kiegészítő hozzájárulás sajátos nevelésű gyermek után  
        2007.09.01-től   2007.12.31-ig                                                    1.280 eFt 
 
b.) Fejlesztési céltartalék                                                                                      5.000 eFt 
      évközi pályázati lehetőségeknél önrész biztosítására. 
 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

12. § 
 
A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. számú melléklet szerint 
fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetésben állapítja 
meg. 
 
 

 
Intézményi ellátási díjért fizetendő térítési díjak 

 
13. § 

 
A képviselőtestület a 2007. évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért 
fizetendő térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát  
a 8-11. számú mellékletek szerint állapítja meg. 
 
 

 
Közvetett támogatások 

 
14. § 

 
A képviselőtestület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 
kedvezményezettje szerinti részletezéssel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
 

Köztisztviselői illetményalap, illetménykiegészítés 
 

15. § 
 
(1) A képviselőtestület a képviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43 § (1) bekezdésében 
foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetmény alapot  
2007.01.01-től 36.800 Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) A képviselőtestület a jegyző részére a Ktv 44/A. §. (1) bekezdése alapján illetmény kiegészítést 
állapít meg, amelynek összege az alapilletményének 10 %-a. 
 
 

 
A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 



16. § 
 
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel 
– a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a képviselőtestület  
● az első félévet érintően a féléves beszámolóval egyidejűleg 
● a második félévet illetően a következő költségvetési év márciusáig december 31-i hatállyal  
   dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. 
 
 

17. § 
 
(1) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző elkészítésében a polgármester 30 
napon belül tájékoztatja a képviselőtestületet.  
A képviselőtestület a 16. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a költségvetési 
rendeletét azzal az eltéréssel, hogy a második félévet érintően a költségvetési rendeletet 2007. 
december 31-ig módosítja. 
 
(2) A képviselőtestület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításoknak a 
céltartalék, az általános tartalék – át nem ruházott összegének – felhasználási jogát továbbra is 
fenntartja, e miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 2007. december 31-ig módosítja. 
 
(3) A képviselőtestület a 10. §. terhére történő átcsoportosítást  1.600 eFt erejéig a polgármesterre 
ruházza át. 
Az esetenkénti felhasználás a  800 eFt-ot nem haladhatja meg. 
Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többlet kiadásokkal nem járhatnak. 
Az átcsoportosításnál a polgármester az (1) bekezdésben meghatározott időben köteles beszámolni a 
képviselőtestület felé. 
A képviselőtestület e miatt a költségvetési rendeletet legkésőbb 2007. december 31-ig módosítja. 

 
18. § 

 
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási 
ütemtervet a 15. számú melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. 
 
 

19. § 
 
Csány Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a 
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 16. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

20. § 
 
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén 
be kell beszámolnia. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 

21. § 
 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 
napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását 1 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 



 
Záró rendelkezések 

 
22. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 01. napjától 
kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2007. február 13. 
 
       
                                Morvai István                                           Dr.Balázs László  
                                polgármester                                                     jegyző 

 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismételten felhívta a képviselőtestület tagjait, hogy a most elfogadott rendelet 
mellékletei tartalmazzák a gördülő tervezésben foglaltakat és a likviditási tervet is, 
melyet az elfogadott rendelettel a képviselőtestület tudomásul vett. 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Csány községben szükségessé vált a helyi 
változtatási tilalmat elrendelő rendelet módosítása. A rendeletet módosító tervezetet 
a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt változtatás 
nélkül mondják ki rendeletté. 
 
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az  alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
2/2007 (II.13. ) rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendelet 
módosításáról 

 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 21. § 
(1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a változtatási tilalom elrendeléséről szóló  
21/2005( X .25. ) rendeletét (a tobábbiakban : R) a következők szerint módosítja: 
 

1. §  
 
A R. 1. sz. melléklete helyébe a következő lép: 
 
   1.sz. melléklet a  2/2007 (II. 13.) önkormányzati rendelethez 



 
Sorsz.    Hrsz.      ingatlan neve                   helység             utca,hsz.    

1. 237 Beép.ter. Csány Kölcsey 

2. 405 Beép.ter. Csány  

3. 409 Beép.ter. Csány  

4. 410 Beép.ter. Csány  

5. 412 Beép.ter. Csány  

6. 413 Beép.ter. Csány  

7. 417 Beép.ter. Csány Nefelejcs 

8. 422 Beép.ter. Csány Nefelejcs 

9. 429 Beép.ter. Csány Bajcsy Zs. 

10. 489 Beép.ter. Csány Dózsa Gy. 

11. 759 Beép.ter. Csány Béke 

12. 949 Beép.ter. Csány Tinódi  

13. 950 Beép.ter. Csány Tinódi 

14. 952 Beép.ter. Csány Tinódi 

15. 955 Beép.ter. Csány Tinódi 

17. 956 Beép.ter. Csány Tinódi 

18. 957 Beép.ter. Csány Tinódi 

19. 958 Beép.ter. Csány Tinódi  

20. 1036/3 Beép.ter. Csány Petőfi  

21. 1130 Beép.ter. Csány Csokonai  

22. 1133/4 Beép.ter. Csány  

23. 1133/5 Beép.ter. Csány  

24. 1133/6 Beép.ter. Csány  

25. 1133/7 Beép.ter. Csány  

26. 1133/8 Beép.ter. Csány  

27. 1133/9 Beép.ter. Csány  

28. 1133/10 Beép.ter. Csány  

29. 1134 Beép.ter. Csány  

30. 1137 Beép.ter. Csány Nagy 

31. 1140 Beép.ter. Csány Nagy 

32. 1141 Beép.ter. Csány Nagy 

33. 1142 Beép.ter. Csány Nagy 

34. 1143 Beép.ter. Csány Nagy 

35. 1297 Beép.ter. Csány Ady E. 

38. 1332 Beép.ter. Csány Ady E. 

37. 1333 Beép.ter. Csány Ady E. 

38. 1338 Beép.ter. Csány Ady E. 

39. 1345 Beép.ter. Csány Ady E. 

40. 1352 Beép.ter. Csány Ady E. 

41. 1360 Beép.ter. Csány Ady E. 

42. 1437 Beép.ter. Csány Monostori u.26. 

43. 1474 Beép.ter. Csány Monostori 

44. 1495 Beép.ter. Csány Monostori 

45. 1496 Beép.ter. Csány Monostori  

46.   689 HM.Önkorm.Idős
ek Otthona 

Csány Csillag u. 27. 

47.      2 Általános Iskola Csány Arany J. u.6. 



48.   791  Napközotth.Óvod
a 

Csány Malom u.1. 

49.   801  Orvosi rendelő Csány Petőfi u. 1. 

50.     25 Fogorvosi rendelő Csány Kossuth u. 5. 

51.       7 Postahivatal Csány  Petőfi u. 8.  

52.     24 Könyvtár Csány Szövetkezet u.2. 

53.    313 Községháza Csány Kossuth u.2. 

54.   573/1 Lakóház, udvar Csány Rákóczi u. 54. 

55 1445 Lakóház udvar Csány Monostori út 42 

56 796 Lakóház udvar Csány Malom út 10 

57 1019/2 Épület Csány Malom út 30/B 

58 1020 Lakóház udvar Csány Malom út 28. 

59 190 Lakóház udvar Csány Vasút út  

60 565 Lakóház udvar Csány Arany J. út 9.  

61 566 Lakóház udvar Csány Arany J. út 11. 

62 568 Lakóház udvar Csány Arany J. út 13. 

63 643 Lakóház udvar Csány Tópart út  5. 

64 644 Lakóház udvar Csány Tópart út  7. 

65 651 Lakóház  Csány Tópart út 1. 

66 653 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 27 

67 654 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 25 

68 655 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 23 

69 656 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 21 

70 657 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 19 

71 659 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 17 

72 662 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 15 

73 663 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 13 

74 664 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 11 
75 665 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 9 

76 666 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 7 

77 759 Lakóház udvar Csány Béke út 1 

78 760 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 5 

79 766 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 8 

80 764 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 10 

81 763 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 12 

82 762 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 16 

83 768 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 20 

84 769 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 22 

85 771 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 24 

86 907 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 26 

87 908 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 28 

88 909 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 30 

89 910 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 32 

90 911 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 34 

91 912 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 36 

92 913 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 40 

93 914 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 42 

94 915 Lakóház udvar Csány Széchenyi út 44 

95 916 Lakóház udvar Csány Honvéd út 23. 

96 624 Udvar Csány Felszabadulás u. 



97 625 Udvar Csány Felszabadulás u. 

98 723/2 Lakóház udvar Csány Arany J. u. 15/B 

99 316 Lakóház udvar Csány Gyöngyösi út 17 

100 839 Lakóház udvar Csány Nap utca  30 

101 1221 Lakóház udvar Csány Hatvani út 41 

102 832 Beépítetlen ter. Csány Nagy út 37. 

103 1419 Beépítetlen ter. Csány Ady E. u.1. 

104 470 Lakóház udvar Csány Gyöngyösi út 66 

105 1148/1 Lakóház udvar Csány Nagy út 59/A 

106 345 Lakóház udvar Csány Rákóczi út 4 

107 675 Lakóház udvar Csány Madách út 13 

108 924 Lakóház udvar Csány Honvéd út 9 

109 530 Lakóház udvar Csány Rákóczi u. 41. 

110 678 Gazdasági épület Csány Felszabadulás u. 16 

 
 
2.  § 

                                         Záró rendelkezések 
 
Ezen  rendelet 2007-02-13-én  lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2006 (VI.27. ) rendelete a változási tilalom 
elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendelet módosításáról. 
 
                             Morvai István                                      Dr. Balázs László   
                             polgármester                                                jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2007.évre is 
teljesítménykövetelményeket kell megfogalmazni a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőivel szemben. A 2007.évben a legfontosabb feladatai a hivatalnak a 
választások sikeres lebonyolítása lesz. Minden egyéb tevékenység ez alá lesz 
rendelve.  
Kéri a testület tagjait, hogy a javasolt teljesítménykövetelményeket változtatás, 
módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
4/2007.(II.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.évi 
XXIII.tv.34.§.(3)bek. felhatalmazása alapján a csányi polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők számára a 2007.évre a következő 
teljesítménykövetelményeket fogalmazza meg, a hatályos jogszabályokban 
foglaltakon kívül: 
 



1. A megyei közgyűlés és a kisebbségi választások sikeres lebonyolításában való 
eredményes közreműködés a helyi választási iroda tagjaként. 
 
2. Az árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenységek ellátása. 
 
3. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, továbbképzéseken való 
részvétel. 
 
4. Folyamatos önképzéssel a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel 
kísérése. 
 
5.  Határidők pontos betartása és betartásának biztosítása. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármester – a jegyző vonatkozásában – és a 
jegyzőt az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásával. 
 
Határidő:  2007.február 15. 
Felelős  :  Morvai István polgármester 
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
A Többcélú Kistérségi Társulás együttműködése alapján és az ott született 
döntéseket figyelembe véve az állati hulladék gyűjtő-átrakó telep létrehozásával 
kapcsolatosan készült megállapodásokat Kerekharaszt önkormányzat önállóvá 
válása és a kistérséghez való  csatlakozása végett többször módosítani kellett.  
Tájékoztatást ad a Hatvan Város Önkormányzatának  módosító döntéseiről, amely a 
fent elmondottak miatt született, és tájékoztatja a képviselőtestületet továbbá azokról 
az időpontokról is amelyeket a gyűjtő-átrakó telep pályázatának beadásával 
kapcsolatosan figyelembe kell venni. 
Kéri a képviselőtestületet, hogy ennek megfelelően foglaljon állás és hozzon 
határozatot. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
5/2007.(II.13.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete az állati hulladék több önkormányzat általi 
kezelésére vonatkozó együttműködési megállapodásban foglaltakat elfogadja, 
melynek eredményeként Kerekharaszt Község Önkormányzata is a létrejött 
együttműködés részes önkormányzatává válik. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozat kivonat egy 
példányát küldje meg a Hatvan Városi Önkormányzat illetékes osztályára, ahol az 
állati hulladék lerakásával kapcsolatos pályázatot készítik. 
 
Határidő: 2007.február 28. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 



Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Suki Józsefné Csány, Széchenyi u. 
11.sz.a.lakos fellebbezést nyújtott be a 2075-3/2006.számú határozattal szemben, 
amelyben egészségkárosodottaknak megállapítható rendszeres szociális segély 
iránti kérelme elutasításra került. Felolvassa a 2006.november 14-én érkezett és 
2075-4/2006.szám alatt iktatott fellebbezést. A fellebbezésben Suki Józsefné vitatta 
az I.fokú orvosi bizottság szakvéleményét munkaképesség csökkenésével 
kapcsolatosan. Ennek eredményeképpen Csány község polgármestere 
2006.november 15-én megkérte az orvosi bizottság II.fokú döntését, amely 
2006.december 15-én érkezett és fenntartja azon álláspontját, hogy az 
egészségkárosodás a 67 %-ot nem éri el.  
Ez alapján a fellebbezést el kell utasítani. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
6/2007.(II.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006.10.26-án kelt 2075-
3/2006 számú elutasító határozatot – Suki Józsefné sz: Rácz Mária  (szül: Csány, 
1956. 10. 12. an: Csik Marcella ) Csány, Széchenyi u. 11. sz. alatti lakos 
egészségkárosodottaknak megállapítható rendszeres szociális  segély megállapítása 
iránt benyújtott kérelmének elutasítását  – helybenhagyja. 
 
A 2006. november 14-én érkezett 2075-4/2006. sz. alatt iktatott Suki Józsefné 
részéről benyújtott fellebbezést elutasítja. 
 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a csányi 
polgármesteri hivatalhoz benyújtott , de a Heves Megyei Bírósághoz címzett ( Eger 
,Barkóczi út 1. ) illetékmentes keresettel lehet élni. 
 
 
Indoklás: 
 
Suki Józsefné Csány, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezést 
a képviselőtestület megvizsgálta a korábban keletkezett iratokkal együtt és 
megállapította, hogy az I. fokú határozat, amely az egészségkárosodottaknak 
megállapítható rendszeres szociális segély  elutasításáról rendelkezett megfelel az 
1993. évi III . tv.  37/A §. (1) bek. b/pontja, a (2)bek.a/ pontjainak, mivel Suki 
Józsefné egészségkárosodása az Országos Orvosszakértői Intézet II.fokú Orvosi 
Bizottságának 5101212 sz. szakvéleménye alapján a 67 %-os munkaképesség 
csökkenést  nem éri el. 
 
Suki Józsefné 2006.szeptember 25-én – mint egészségkárosodott – rendszeres 
szociális segély megállapítása iránt nyújtott be kérelmet. Nevezett  rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkezik, egyéb pénzellátásban nem 
részesül. Suki Józsefné beutalásra került az I.fokú orvosi bizottság elé 
munkaképességének szakvéleményezése végett. Az I. fokú orvosi bizottság 
megállapította, hogy  nevezett munkaképesség csökkenése a 67 %-ot nem éri el. A 



rendszeres szociális segély megállapításának – egészségkárosodott esetében – 
egyik feltétele a 67 %-os munkaképesség csökkenés.  
A fentiek alapján nevezett kérelme elutasítására került, amely ellen  Suki Józsefné 
2006.november 14-én hatóságomhoz érkezett 2075-4/2006.szám alatt iktatott 
fellebbezéssel élt, amelyben nem értett egyet az I.fokú orvosi bizottság 
szakvéleményével, mivel az ő egészségi állapota igen leromlott és azt 
zárójelentésekkel is alá tud támasztani. A fellebbezés végett Suki Józsefné 
beutalásra került a II.fokú orvosi bizottság elé, amely helybenhagyta  az I.foku orvosi 
bizottság szakvéleményét.  
Ez alapján a képviselőtestület megállapította , hogy mivel  nevezett munkaképesség 
csökkenése a 67 %-ot nem éri el így kérelmét  el kellett utasítani. 
 
Határozatomat  a fentiekre tekintettel a többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A §. 
(1)bek. a/pontja, a (2)bek. a/pontja alapján hoztam  meg. 
 Hatáskör és illetékességre való tekintettel  a KET szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. 
19.§. (1-2)bek., a 21.§.(1)bek. a/ pontja, jogorvoslati jogot a Közigazgatási Hatósági 
Eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 95.§ - 99.§.,  és 
109.§-a alapján biztosítottam. 
 
Határozatomról értesülnek : 
1./ Suki Józsefné Csány, Széchenyi u. 11. 
2./ irattár 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, 
hozzászólása. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a 
képviselőtestületi ülés 12.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft 
 
 

          Morvai István                                                             dr.Balázs László 
          polgármester                                                                      jegyző 
 


