
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.április  13-án du. 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 

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

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2005.(IV.13.)önkorm. képv.test. határozat: 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./  Csány község szabályozási tervének jóváhagyásáról és a helyi épitési  

szabályzatának megalkotásáról szóló 7/2005.(III.29.) rendeletének  
módosításáról. 
Előadó: Morvai István polgármester 

 
3./ Indítványok, bejelentések. 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 15/2005.(III.29.)önkorm. 
képviselőtestületi határozat értelmében a Hatvani Építési Hatóság által az Ady 
E.utcán található három ingatlanra kiadott építési engedély ellen  az önkormányzat a  
közigazgatási hivatal vezetőjénél fellebbezést nyújtott be. Szó szerint ismerteti a 
fellebbezést és az ezzel kapcsolatosan az építési hatóság álláspontját. 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
2.napirendi pont tárgyalása: 
 



Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az elmúlt testületi ülésen jóváhagyott 
szabályozási terv és helyi építési szabályzatot tartalmazó rendelet nem tartalmaz 
utalást a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó szabályokról, ezért az módosításra 
szorul. A módosítás alapján a rendelet 31.§-a egy harmadik új bekezdéssel 
egészülne ki, ez a következő: „ Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre 
is alkalmazni kell.” 
 
Kéri a testület tagjait, hogy az egyértelmű alkalmazhatóság kedvéért ezen 
kiegészítéssel módosítsa a 7/2005.(III.29.) rendeletét. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 8/2005.(IV.13.) RENDELETE  

CSÁNY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
jóváhagyásáról és a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

megalkotásáról szóló 7/2005.(III.29.)rendeletének módosításáról 
 

Csány Község Önkormányzata az 1997.évi LXXVIII. Tv.6.§.(3)bek. meghatározott 
feladatának teljesítésére, a 7.§.(3)bek. c/pontja szerint a 9.§-ban előírt egyeztetési 
eljárásnak megfelelően a Nemzeti és Társai Építési Iroda által Csány község 
közigazgatási területére készített Szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot 
jóváhagyó, illetve megalkotó 7/2005.(III.29.) rendeletét (továbbiakban: R.) a 
következő szerint módosítja: 

1.§ 
 

A R. 30.§-a a következő új (3) bek. egészül ki. 
 
(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 

2.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.03.29-től kell 
alkalmazni. 

Csány,2005-04-13 

 
                                    Morvai István                        dr.Balázs László 

                                    polgármester                                 jegyző 
 
 
 
 
 

Záradék 
 



 

Az SZMSZ-ben előírt módon 2005.04.13-án kihirdetve. 
 
Csány,2005-04-13 
 

 

                                       Morvai István                          dr.Balázs László 

                                       polgármester                                  jegyző 
 
 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
   
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 14.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 

Kmft. 
 

                 Morvai István                                            dr.Balázs László 
                 polgármester                                                      jegyző 
 
 


