
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 8-án 14.00 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József alpolgármester Gál Tiborné, Medve 

Éva, Juhász Dávid képviselők. (5 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, jegyző 

                      Bangó Lászlóné, CKÖ elnök 

              

Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina, igazgatási előadó   

                                           

Medve István polgármester: 
A képviselő-testület ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő közül 5 fő jelen van. A hiányzó 

képviselők nem jelezték távolmaradásukat.  

Javasolta, hogy a megjelent képviselők jegyzőkönyv hitelesítőknek válasszák meg Gál Tiborné és 

Józsa Zsolt József képviselőket. 

 

A képviselő-testület a javaslattal 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett egyetértett, és meghozta a 

következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (II.08.) határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 8-án megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Gál Tiborné és Józsa Zsolt József képviselőket. 

 

Medve István polgármester:  

Javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják 

meg. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (II.08.) határozata 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 8-i ülésének napirendjét a 

következők szerint állapította meg: 

 

Napirend: 

 

1./ A 2012. évi költségvetés 

      Előadó: Medve István polgármester 

2./ Előterjesztés a 25/2005. (IX.24.) számú a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására 

     Előadó: Medve István polgármester 

 

3./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

     Előadó: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző 

4./ Egyebek 



 

 

1. napirendi pont: 

A 2012. évi költségvetés 

 

Medve István polgármester: 

Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, Medve Évát, hogy ismertesse a bizottság véleményét az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Medve Éva képviselő: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pénzügyi bizottság 2012. február 8-án 13.00 órakor kezdődő 

ülésén meghallgatta Ézsiás Tiborné gazdasági előadó tájékoztatóját a 2012. évi költségvetéssel 

kapcsolatban, kéri a testületet, hogy az anyagot tárgyalja meg. 

 

Ézsiás Tiborné gazdasági előadó: 

Az Alaptörvény hatályba lépésével olyan jogszabályi változások következtek be, amely kötelezi 

arra a költségvetési szerveket, hogy költségvetésüket átláthatóvá tegyék.  A széles körben 

alkalmazott összevonások megszűnnek. 

 

14.07-kor megérkezett Bangó Lászlóné Csányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó 

Margit és Dr. Ködmön Levente Gergely képviselők. 

 

Ézsiás Tiborné gazdasági előadó: 

A költségvetést így intézményenként elkülönítve kell tárgyalni, azaz egy helyett négy költségvetést 

kell elkészíteni. Teljes mértékben azért nem került előterjesztésre az anyag, mert a 

jogszabályváltozások nem állnak rendelkezésre. 

Az elkészült mérlegszerű kimutatás alapján látható, hogy a működési kiadások 2,5 millió forinttal 

növekednek az előző évhez képest. Ez részben a mezőőri szolgálat finanszírozásából, részben a 

bérkompenzációból adódik.  

A dologi kiadások a koncepcióban megfogalmazottak szerint változnak. 

Kistérségi együttműködésekre 721.000,-Ft-tal kevesebbet kell költeni, mint az előző évben. 

A rendőrkapitányság támogatása más formában fog megvalósulni, mivel előző évben nem érte el az 

önkormányzat a támogatással a kitűzött célt. 

7.702.000,- Ft lesz több az önkormányzat társadalompolitikai kiadása 2012-ben, a foglalkoztatást 

pótló ellátás ugyan 6.000,- Ft/fő/hó-val kevesebb, de a jogszabályi változások miatt többen 

jogosultak lakásfenntartási támogatásra. 

Felhalmozási kiadások a koncepció szerint alakulnak. 

2011. évről áthúzódó pénzügyi rendezést kíván a Csokonai út felújításával kapcsolatos kiadás. 

Az önkormányzat általános tartaléka 12 millió Ft. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az étkeztetés a továbbiakban nem ÁFA köteles, azaz a térítési 

díj ennyivel kevesebb lesz az igénybevevők számára. 

Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a Csányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetése a jövőben teljesen elkülönül, felhasználásáról önálló határozatokban dönthet majd. 

A költségvetés tehát biztosítja a zavartalan működést az önkormányzat és intézményei számára. 

Megköszöni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak és az intézmények vezetőinek a költségvetési 

rendelet elkészítéséhez nyújtott segítséget. 

 

Medve István polgármester: 

Megköszöni Ézsiás Tiborné gazdasági előadónak a költségvetés elkészítését és a szóbeli 

tájékoztatást. Kéri a testületet, hogy határozatban döntsön a 2012. évi költségvetési rendelet 

végleges tárgyalásának 2012. február 22-i rendkívüli ülés időpontjára való halasztásáról. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 



 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (II.08.) határozata 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet végleges 

tárgyalását a 2012. február 22-i rendkívüli ülésre halasztja. 

 

2. napirendi pont: 

Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

 

Medve István polgármester: 

A 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása miatt 120 Ft/m
3
 helyett 1200 Ft/m

3
-re változott az 

alapdíj és ezt önkormányzati rendeletben is rögzíteni kell. 

 

Gál Tiborné képviselő: Az olyan egyedülálló lakosok esetében, ahol csak az udvaron van bent víz, 

van-e mód rá, hogy a fenti összegtől eltérő talajterhelési díjat állapítson meg az önkormányzat, 

tehermentesítve ezzel a lakosságot? 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző:  

A jogszabályban rögzítettekhez kell igazodnia az önkormányzati rendeletnek is, nem hagy 

mozgásteret ez a jogszabály. 

 

Medve István polgármester: 

Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a talajterhelési díj módosításáról. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést és meghozta a 

2/2012. (II.08.) önkormányzati rendeletét, a 25/2005. (IX.24.) számú a talajterhelési díjról 

szóló rendelet módosítására, amely ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

 

3. napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

A mellékelt előterjesztés szerint tájékoztatja a megjelenteket a szociális rendelet változtatásának 

okairól és részleteiről. 

 

Medve István polgármester: 

Elégedett a rendelet módosításának tervezetével, elfogadásra javasolja, kéri a képviselő-testületet, 

hogy az előterjesztést módosítás nélkül fogadja el. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és meghozta 

a 3/2012. (II.08.) önkormányzati rendeletét, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

2/2009. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely ezen jegyzőkönyv 2. sz. 

mellékletét képezi. 

 

4. napirendi pont: 

Egyebek 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Petik Zoltán és Prónai János megkeresték a mezőőri állással 

kapcsolatban. A két csányi lakos nem rendelkezik ugyan mezőőri végzettséggel, de a napokban 

indul Gödöllő tanfolyam, melynek elvégzését vállalnák, ha az önkormányzat a tanfolyam 

költségéhez valamilyen formában segítséget tudna nyújtani. Az előző ülésen hozott határozatban 



 

 

Bús András jászberényi lakost próbaidőre alkalmazta az önkormányzat, és még egy fő 

alkalmazására szükség lenne. Javasolnám, hogy a helyi lakosokat kamatmentes kölcsön formájában 

támogassuk, hogy lehetőségük legyen az újonnan kiírt pályázatra, immár a mezőőri végzettség 

birtokában jelentkezni. 

 

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta következő határozatát: 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (II.08.) határozata 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petik Zoltán (született: Hatvan, 1968.01.14., 

anyja neve: Benus Mária) 3015 Csány Ady Endre út 84. szám alatti lakos és Prónai János (született: 

Hatvan, 1966.06.29.) 3015 Csány Ady Endre út 57. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és 

részükre 89.000,- Ft, azaz nyolcvankilencezer forint kamatmentest kölcsönként juttatott átmeneti 

segélyt állapít meg mezőőri képesítés megszerzésének támogatására a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §, Csány Község Önkormányzatának – a 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló – 2/2009. (III.24.) rendelet 8-9. §, valamint szociális 

helyzetük ismeretében. 

Megkeresi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Előadóját, hogy a segély összegét a Hubertus 

Vadkereskedelmi Kft. (1024 Budapest Ady Endre út 1.) oktatási intézmény által kiállított 

számlában megjelölt számlaszámra utalja át. 

Felhívja a kérelmezők figyelmét arra, hogy a kamatmentes kölcsönt 12 egyenlő részletben fizesse 

visza alkalmanként 7415,- Ft összegben. Az első részlet megfizetésének határideje 2012. május 15. 

és innentől számítva minden hónap 15. napja a visszafizetés lejártáig. 

 

Medve István polgármester: 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Csányi Hírmondó elkészült, a posta hordja szét a lakosoknak, 

600 példány lett nyomtatva és április elején jelenik meg a következő lapszám, melyben az iskola és 

az óvoda bemutatkozik. 

 

Szabó Margit képviselő: 

Mekkora összegbe került végül az újság elkészítése? 

 

Medve István polgármester: 

110.000,-Ft. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő ülések valamelyikén módosítsa a díszpolgári cím 

adományozásáról szóló rendeletet, mert van olyan lakos, aki a jelenlegi kritériumoknak nem felel 

meg, de mindenképpen megérdemelné az elismerő címet. 

Kéri a Polgármester Urat, hogy a testületi jegyzőkönyvek ténylegesen elérhetők legyenek a község 

honlapján. 

 

Medve István polgármester: 

Az ülések időpontjai és a jegyzőkönyvek is hamarosan elérhetők lesznek a honlapon. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fontolják meg a csányi fiatal sportolók anyagi támogatását. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a következő ülések valamelyikén döntsön az Arany János út 

elején történő közterületi árusítás megtiltásáról, mivel az balesetveszélyes. 



 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az „Állami Gazdaság” buszmegállónál a gödrök, kátyúk 

problémát jelentenek a fel– és leszálláskor, valamilyen formában szükség lenne ennek a helyzetnek 

a javítására. 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fontolják meg a Csokonai úton további lámpatestek 

felszerelésének lehetőségét. 

Kérdést intéz Polgármester Úrhoz a van-e lehetőség arra, hogy a művelődési házat újra igénybe 

vegyék, kibéreljék különböző árusok, ez részben a lakosság igényeit is szolgálná, részben az 

önkormányzat bevételeit gyarapítaná. 

 

Medve István polgármester: 

Nem támogatja a kínai dömpingáru terjesztését a művelődési házban. Remélhetően egyre több 

kulturális, értékteremtő esemény lesz, és az épület rendeltetésének megfelelően fog működni. 

 

Medve István polgármester: 

Zárt ülést rendel el. 

 

Medve István polgármester: 

Nyílt ülést rendel el. Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. 

  

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012. (II.08.) határozata 

 

Csány község Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is fenntartja az építési tilalmat Csány, 

Jókai út 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában. 

 

Erről értesül  

Balog Melinda – Hatvan 

 

Medve István polgármester: 

Mivel több javaslat, hozzászólás nem érkezett 15.25-kor az ülést bezárja. 

 

 

kmft. 

         

 

 

          Medve István                                                             Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

           polgármester                                                                                 jegyző 
 

 

 

 

      Gál Tiborné                                                Józsa Zsolt József 

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   

 

                        Fábián Krisztina 

                                        jegyzőkönyvvezető 



 

 

Csány község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

2/2012. (II.08.)   önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról szóló 25/2005. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

1. § 

 

Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 25/2005. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény 12. § (3) bekezdés határozza meg.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése.  

 

3. § 

 

 

(1) Jelen rendelet 2012. március 10. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon a jegyző 

gondoskodik.  

     

 

Csány, 2012. február 8. 

 

 

     Medve István     s.k.                                                    dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

     polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésre került 2012. február 9. napján. 

                                                                                 dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

                                                                                             jegyző 

 



 

 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 3/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.24) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1. § 

 

(1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.24.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. §-ában az „Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a 

„Szt. 3. § (1)-(4) bekezdéseiben” szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 „(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokra vonatkozó kérelmet a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően, annak mellékletét, képező formanyomtatványon lehet benyújtani Csány község  

Polgármesteri Hivatalánál.” 

 

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében az „A helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti 

segély, a temetési segély” szövegrész helyébe az „ Az átmeneti segély és a temetési segély” 

szöveg lép. 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdésének „Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján” szövegrész 

helyébe az „Az Szt. 37/A. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései alapján” szöveg kerül.  

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 4/A. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (3) A társadalmi igazságosság megvalósulásának elősegítése és az öngondoskodás és egyéni aktivitás erősítése céljából, a rászorultság és 
eltartottság általi egyéni kiszolgáltatottság csökkentése érdekében, az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett, az általa 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak állaga, udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos és az úttest kezdetéig terjedő területe, az előtte 
lévő járda és közterület tisztán és rendben tartásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 
 

a) az általa lakott ingatlan megfelel az építmény használatba vételére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas állapotban van, az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
állapot nem áll fenn. Újonnan épített lakás esetén érvényes hatósági használatbavételi engedéllyel, szabálytalanul épített lakás esetén 
pedig érvényes fennmaradási engedéllyel rendelkezik, 
 

b) a ház állagmegóvása rendszeres, az esővíz elvezető csatornák tiszták, a tetőhéjjazat védi az 

épület tartószerkezeteit a környezeti behatásoktól (pl. eső, hó) 

 

c) a lakóhelyiségek higiénikusak, tiszták, állati és emberi ürüléktől mentesek, 



 

 

 
d) a lakóhelyiségek a mindennapi életvitelhez (pihenés, alvás, főzés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás, stb.) szükséges bútorokkal, 

berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltek, 

 
e) az ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény (kuka) elhelyezése és rendeltetésszerű használata, továbbá 

a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele biztosított, 

 
f) az ingatlan területén keletkező csapadékvíz és szennyvíz elvezetése a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően biztosított, 

 
g) az ingatlan egész területén a rágcsáló és rovarirtás rendszeres, az egészségügyi 

előírásoknak megfelelő, 

 
h) az ingatlan területén ebek és egyéb állatok a helyi rendeleteknek és az országos 

állategészségügyi szabályoknak megfelelően tartottak, 

 

i) az ingatlan előtt található járdaszakasz (járda hiányában 2 méter szélességű sáv), árokpart 

a gaztól, elhullott levéltől és egyéb hulladéktól mentes, téli időszakban hó és jégmentes, az 

ingatlanhoz tartozó vízelvezető árok átfolyása biztosított, a járdaszakaszra ráhajló 

növényzet metszése rendszeres, 

 
j) a kert, udvar rendszeresen kaszált, gyom- és gazmentesített, a porta területén szemét, 

hulladék felhalmozva nem található, 

 
k) az ingatlanhoz utcafronti kerítés tartozik, annak karbantartása rendszeres, funkcióját betölti 

és az utcaképbe illeszkedik.” 

 
(2) A Rendelet 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Amennyiben a kérelmező vagy jogosult a feltételeknek a megszabott határidőre nem tesz eleget, 

úgy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítására irányuló kérelem elutasításra kerül, 

illetve a folyósítást a jegyző felfüggeszti.” 

 

(3) A Rendelet 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A (3) bekezdésben foglalt előírásokat a kérelem benyújtását követően, valamint a felülvizsgálat 

során a jegyző a polgármesteri hivatal ezzel megbízott ügyintézője révén ellenőrzi.” 

 

(4) A Rendelet 4/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(7) A támogatással érintett személy figyelmét az eljárás során fel kell hívni a következőkre: 
1. a támogatási jogosultság olyan időleges és átmeneti állapot, melyre életerős és munkaképes személyek vonatkozásában hosszú távú 

életforma nem alapozható 
2. az időleges rászorultság ténye és aktuális szociális helyzete nem mentesíti a hatályos jogszabályok betartása alól 
3. a jogszabályokat és az együttélés szabályait fokozottan tartsa be, valamint a társadalom tagjainak személy és vagyonbiztonságát, a 

körend, a közegészségügy és a közerkölcs erősödését a lehetőségeihez mérten minél jobban segítse elő 

4. törekedjen olyan öngondoskodáson és önfenntartáson, az anyagiaknak a munka által történő megteremtésén alapuló aktív életformára, 
melynek segítségével minél előbb megtalálja azt az aktív keresőképes tevékenységét.” 

 

 

4. § 



 

 

 

(1) A Rendelet 3. címében a „Helyi lakásfenntartási támogatás” szövegrész helyébe a 

„Normatív lakásfenntartási támogatás egyéb jogosultsági feltételei” szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Szt. 38. § (9) bekezdés felhatalmazása alapján a lakásfenntartási támogatás igénylésének 

az Szt-ben meghatározottakon túl feltétele, hogy a kérelmező vagy a jogosult megfeleljen e 

rendelet 4/A. § (3) bekezdése rendelkezéseinek. 

(2) Amennyiben a kérelmező vagy jogosult a feltételeknek a megszabott határidőre nem tesz 

eleget, úgy a lakásfenntartási támogatás folyósítására irányuló kérelem elutasításra kerül, 

illetve a folyósítást a jegyző megszünteti. 

(3) Az elutasítás illetve a folyósítás (2) bekezdés szerinti okból történő megszüntetésének 

jogkövetkezményét az Szt. 38. § (10) bekezdése tartalmazza.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület az átmeneti segélyt főszabály szerint a kérelemben foglaltakat és a 

kérelmező életkörülményeit figyelembe természetbeni ellátásként juttatja.”  

 

6. § 

 

(1) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében a „jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza” szövegrész 

helyébe az „az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete és annak 

mellékletei tartalmazzák” szöveg lép.  

(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdésében a „személyi térítési díjat jelen rendelet határozza meg” 

szövegrész helyébe a „személyi térítési díjat a mindenkor hatályos költségvetési rendelet és 

annak mellékletei határozzák meg” szöveg lép.  

(3) A Rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „Cigány Kisebbségi” szövegrész helyébe a 

„Roma Nemzetiségi” szöveg lép.  

 

7. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2.§ m) pontja, a Rendelet 6. §-a, Rendelet 7.§-a, a Rendelet 8. § 

(3)-(5) bekezdése, a Rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és a Rendelet 9. §-ának (3) 

bekezdése.  

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete és a Rendelet 4.-6. számú melléklete. 

 

 



 

 

Záró rendelkezések 
 

8. § 

 

(1) E rendelet 2012. február 15. –én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló 

ügyekben kell alkalmazni.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző 

gondoskodik.  

 

 

 

Csány, 2012. február 8. 

 

 

 

         Medve István s.k.                                                    dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

             polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

A rendelet kihirdetésre került 2012. február 9. napján.    

 

 

       dr. Szentiványi-Csomós Szilvia s.k. 

    jegyző 
 


