
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2008.március 25-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Az ülés helye: Tanácsterem. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna 
Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, 
Magyar Vilmosné, Medve Éva,  Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Stork Géza könyvvizsgáló, pénzügyi lebonyolító 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül, mind a 10 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.IV.negyedévi ei. módosításról, (központosított előirányzatok,  
      illetve átvett pénzeszközök). 
      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 2007.IV.negyedévi előirányzat 
módosításról szóló beszámoló és rendelet tervezetet a képviselőtagok a meghívóval 
együtt megkapták. Az előirányzat módosítást a Pénzügyi Bizottság is véleményezte 
és alkalmasnak találta a képviselőtestület elé terjesztésre. Kéri a testület tagjait, hogy 
az előterjesztést változtatás, módosítás nélkül fogadják el és mondják ki rendeletté. 
 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 



 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

4/2008. (III. 25.) számú rendelete 

az önkormányzat 2007. IV. negyedévi előirányzat 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.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

szóló 1/2007. (II. 13.) és az ezt módosító 9/2007.(IX. 11.), 11/2007(XI.27.), továbbá a 

14/2007.(XII.18.)számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
1. §. 

 

(1.) Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az 

      önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  

      296.106 eFt-ban határozza meg. 

 

     A kiadási előirányzatokon belül: 

     - Működési kiadást                                                                                 224.694 eFt-ban 

       • Személyi juttatásokat                                               119.746 eFt 

       • Munkaadókat terhelő járulékokat                             39.188 eFt 

       • Dologi kiadásokat                                                     56.109 eFt 

       • Egyéb folyó kiadásokat                                              9.651 eFt, 

     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                 2.323 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                             323 eFt 

       • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                    2.000 eFt 

     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                         1.330 eFt-ban                
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül        1.289 eFt 

        • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül     41 eFt 

     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást              51.925 eFt-ban 

     - Felhalmozási kiadásokat                                                                         14.215 eFt-ban 

        • Felújítási kiadásokat                                              11.846 eFt 

        • Beruházási kiadásokat                                             2.369 eFt 

      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                              1.619 eFt-ban            

        • Részvények vásárlása                                              1.619 eFt 

     - A tartalékoknak                                                              nincs módosított előirányzata. 

     - A költségvetési létszámkeretet                                                                      54,2  főben 

     állapítja meg. 

 

 

 

 

2. §. 

(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegét 767 eFt-ban állapítja       

meg. 

     



(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 

       - Működési kiadásait                                                                                       737 eFt-ban, 

         • Személyi juttatásokat                                                         249 eFt-ban, 

         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                       61 eFt-ban, 

         • Dologi kiadásokat                                                            420 eFt-ban, 

         • Egyéb folyó kiadásokat                                                        7 eFt-ban 

      - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                                30 eFt-ban                    
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül                  30 eFt-ban 

      hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatának  megfelelően. 

 

 

Az önkormányzat összesített bevételei 

 

3.§. 

(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összesített bevételi     

főösszegét 296.873 eFt-ban határozza meg az 1, 2/a, 2/b. 

számú melléklet szerint.  

(2.) Az egy bekezdésben megállapított bevételeket intézményenként (címenként) a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

Az önkormányzat összesített kiadásai 

 

4.§. 

(1.) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó   

költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 296.873 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 kapcsolódó személyi juttatások           

előirányzatát az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(3.) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített beruházási kiadásait és pénzügyi 

befektetéseit feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

 

Általános és céltartalék 

 

5.§. 

(1.)  A Képviselő-testület az önkormányzatnak összesített általános tartalékának 

módosított előirányzatot nem állapít meg. 
(2.) A Képviselő-testület az önkormányzatnak összesített céltartalékának módosított 

előirányzatot szintén nem állapít meg.. 

     

Záró rendelkezések 

 

6.§. 

(1.)A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2007. évi költségvetést megállapító 1/2007. (II. 13.) 

számú rendelet 3- 4. §-át módosítja úgy, hogy az 



 

- 1/2007. (II. 13.) 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, 

         6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú, 

       12.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 

       melléklet lép. 

 

(2.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 

      9/2007. (IX.11.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -9/2007.(IX.11.) 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, 

         6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú 

      melléklet lép. 

 

(3.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 

      11/2007. (XI.27.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -11/2007.(XI.27.) 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, 

       melléklet lép. 

 

 

 

 

(3.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 

      14/2007. (XII.18.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -14/2007.(XII.18.) 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, 



         6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú, 

       melléklet lép. 

 

7. §. 

 

         (1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Csány, 2008. március 25. 

 

 

                             Morvai István                                                       Dr.Balázs László 
                                       polgármester                                                                               jegyző  

 

 

 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat parlagfű 
mentesítésére , illegális szemétlerakó felszámolására és az általános iskola 
informatikai fejlesztésére kiírt pályázatokat elkészítette és a pályázatok befogadásra 
kerültek. 
Az elkövetkezendő napok, hetek legfontosabb feladata a település központja 
pályázaton történő felújításának kidolgozása. Ez magába foglalná a kultúrház külső-
belső felújítását, a piactéren parkoló kialakítását, a Petőfi S. út és Malom út illetve az 
itt található járda felújítását. Továbbá a buszmegálló és a ravatalozó felújítása is 
esedékes lenne. A pályázat elkészítéséhez a szükséges mérnöki előkészületek 
lebonyolítására az elkövetkező héten kerül sor. 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy 2008. augusztusára lejárnak a 
csatornával kapcsolatosan megkötött lakástakarékpénztári szerződések. A csatorna 
beruházás pénzügyi lebonyolításáért felelős Stork Géza meghívottként részt vesz az 
ülésen. Kéri tájékoztassa a képviselőket a beruházással kapcsolatos pénzügyi 
tudnivalókról és arról, hogy miért szükséges egy újabb szerződéskötés a további 
lebonyolításhoz és az konkrétan mit jelent az ügyfélre és mit takar az önkormányzat 
részére. 
 
Stork Géza könyvvizsgáló: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait. Elmondja, hogy az önkormányzatokat az ÁSZ 
vizsgálat és az ezt követő kormányrendelet, -  amely a megigényelt közműfejlesztési 
hozzájárulás visszafizetésére kötelez -  lehetetlen helyzetbe hozta. A csatorna 
beruházás pénzügyi lebonyolítása is  nehéz helyzetbe került. Annak érdekében, 
hogy az önkormányzatok az elszenvedett méltánytalanságot megfelelően 
kezelhessék szükség lenne a lejárt LTP szerződések  újra kötésére. Ehhez kérné a 



képviselőtestület támogatását, illetve annak elfogadtatását a lakossággal. Reméli, 
hogy a kormányrendelet alkotmányellenességét  az Alkotmánybíróság kimondja és 
az önkormányzatok helyzete normalizálódhat. 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az új dokumentáció (szerződés) 
tartalmazná a közműfejlesztési támogatás megigénylésével kapcsolatos teendőket 
és annak eredményét a lakosság és az önkormányzat vonatkozásában. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Az Ltp szerződések esetleges újbóli megkötésének támogatását a társulásban 
résztvevő önkormányzatok vezetőinek további megállapodásától teszi függővé. 
Természetesen ebben a kényes kérdésben még az általánostól is nagyobb 
körültekintésre van szükség, ezért jó lenne kivárni az Alkotmánybíróság döntését. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a napközi-otthonos óvoda átdolgozta 
szervezeti és működési szabályzatát. A szabályzat rögzíti a 2008.év során az 
intézménynél bekövetkezett változásokat, amelyek az önkormányzat költségvetési 
koncepciójának, illetve költségvetésének  a következményei. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Csányi Napköziotthonos Óvoda  Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, - amely 2008.02.22-én került elfogadásra - a 
képviselőtestület mint fenntartó fogadja el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
19/2008.(III.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete mint fenntartó megtárgyalta és 
jóváhagyja ezen jegyzőkönyv mellékletét képező Csányi Napköziotthonos Óvoda 
Nevelőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak az általános 
iskola felé történő megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős : Morvai István polgármester 
 
 
 
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 
5/2008. (III.25. ) 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 továbbiakban : R) a következők szerint módosítja: 
 

1. §  
 
A R. 1. sz. melléklete helyébe a következő lép: 
 
   1.sz. melléklet a  5/2008.(III. 25.) 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 

111 1000 Lakóház, udvar Csány Tinódi út 11. 

112 370 Lakóház, udvar Csány Rákóczi u. 25. 

113 946 Lakóház, udvar Csány Tinódi út 41. 

114 944 Lakóház, udvar Csány Honvéd u. 8. 

 
 
2.  § 

                                         Záró rendelkezések 
 
Ezen  rendelet 2008-03-25-én  lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008 (II.12. ) rendelete a változási tilalom 
elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendelet módosításáról. 
 
Csány,2008.március 25. 
 



                             Morvai István                                      Dr. Balázs László 
                              polgármester                                               jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy közbeszerzés és az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata kötelezi az önkormányzatot, hogy a 2008.évre tervezett 
közbeszerzéséről 2008.április 15-ig közbeszerzési tervet készítsen. A település 
2008-ban közbeszereztette a központi konyha árubeszerzését. Előreláthatólag egyéb 
közbeszerzésre 2008.évben nem kerül sor. A közbeszerzési tervet kéri, hogy a 
testület hagyja jóvá. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
20/2008.(III.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 
2003.évi CXXIX.tv. (továbbiakban Kbt.) 5. §-a , a 35-39.§-inak rendelkezései és 
Csány Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a Csány Községi 
Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008.évi költségvetésről szóló 
2/2008.(II.12.)rendeletében meghatározott feladatok, illetve célok figyelembe 
vételével a terv elfogadásakor ismert költségkalkulációk szerint Csány Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008.évre a közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A Kbt. 1-4. mellékleteiben foglaltak alapján az alábbi közbeszerzési eljárásokat  
tervezi 2008.évben lefolytatni. 

 
 

 
a) Árubeszerzés 

 
Sor-
szám 

Beruházás 
megnevezése 

Becsült 
(nettó) 
értékek 

ezer 
forintban 

Eljárási rend 
megjelölése 

A közbeszerzés 
megkezdésének 

határideje 

1. Élelmiszer beszerzés, 
Csány Önkormányzati 
intézmények  ellátását biztosító 
konyha élelmiszer alapanyag 
beszerzése 

8000 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2008.01.08. 

 Összesen: 8000   

 
 
2./ A 2008.évi terv végrehajtásáról legkésőbb 2009.május 31-ig éves statisztikai 
összegzést kell készíteni és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldeni. A 
közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa részére meg kell küldeni. 
 
Határidő: a terv végrehajtása tekintetében 2008.10.01. 
                A statisztikai összegzés tekintetében 2009.05.31. 



                A tervtanács részére történő megküldés vonatkozásában 2008.04.15. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv átültetése szükségessé teszi az önkormányzat egyes 
rendeleteinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálati tervet  Csány Község Önkormányzata 
2008.02.06-án küldte el a Közigazgatási Hivatalhoz. A  tervben szereplőknek 
megfelelően a mai ülésen az alábbi rendeletek kerülnek felülvizsgálatra: 

- 14/2003.(XI.27.) a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról, 

- 15/2003.(XI.27.) a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról, 

- 1/2004.(I.27.) az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól, 

- 3/2004.(I.27.) Csány Község Címer és Zászló 
alkotásról. 

- 10/2004.(II.10.) az önkormányzat közművelődési 
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról. 

 
Mivel ezen rendeletek nem ütköznek a fenti EK irányelvbe, ezért a rendeletek 
módosítását nem javasolja.  
A képviselők az elhangzottakat tudomásul veszik. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulási megállapodásának módosítására van szükség. Az 
ehhez kapcsolódó előterjesztés és határozat tervezetet a képviselőtestület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azzal kapcsolatos kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra  teszi fel a társulási 
megállapodás módosítását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
21/2008.(III.25.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést megismerte. 



A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja:  

 
1. A  8. A társulás működésének finanszírozása fejezet 8.1. pontjából törlésre 

kerül a következő szó: „községeket” és  „községi”, helyette a „társult” szó 
kerül. 

 
2. Új alpontokként bekerülnek a következők:  
 8.1.1.   A társulás által fenntartott intézmény - az intézményvezető és a Hatvan 

Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének vezetője javaslata 
alapján elkészített – éves költségvetésének tervezetéről a társulásban részt 
vevő önkormányzatok döntenek.  

 Az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak végrehajtásához szükséges - az állami normatív 
támogatást meghaladó - többletköltségeinek megoszlását a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás éves költségvetési rendeletének melléklete 
tartalmazza. 

 
 8.1.2. A befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 

30 munkanapig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal 
szemben a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás jogosult azonnali 
beszedési megbízást érvényesíteni. 

 
 8.1.3. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás az 

esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által 
fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási 
határozatával egyidejűleg dönt. 

 
3. A 8.4. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: „az előző év december 

31-i statisztikai adatok az irányadóak”.  
 
 

 
Helyette bekerül: 
 „negyedévente, utólag, a készülék kihelyezetéséről vezetett dokumentáció 
alapján tárgynegyedévet követő hónap 15-ig utalnak át a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás számlájára. Az átutalt összegeket a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül továbbutalja  a gesztor 
önkormányzat számlájára” 
 

4.  A 8.5. pontban a „gesztor önkormányzatnak” szövegrész helyett bekerül a 
következő: „a  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára, 
melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül 
továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.” 

 
5. A 8.7. pontban törlésre kerül a „gesztor önkormányzatnak” szövegrész,  

helyett bekerül a következő: „a  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon 
belül továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.” 

 



6. A 11. fejezet kiegészül a 11.3. ponttal:  
„A közös ügyvitelhez, döntéshozatalhoz, szervezési kérdésekhez kapcsolódó 
nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, véleményeket - az erre irányuló, gesztor 
által benyújtott előterjesztést követő 30 napon belül – a társult 
önkormányzatok kötelesek megküldeni a gesztor önkormányzat részére. A 
határidő elmulasztása a döntéshozatalt nem akadályozhatja, ezért a határidő 
leteltét követően a hozzájárulás a mulasztó önkormányzatra vonatkozóan 
megadottnak tekintendő.” 
 

7. A  12. fejezet kiegészül a 12.1.3. ponttal:  
 

A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézmény  
- szervezeti és működési szabályzata, 
- szakmai programja, 
- házirendje jóváhagyását. 

 
Felelős: Morvai István polgármester 
Határidő: 2008. április 15.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 15.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 

Kmft. 
 
              Morvai István                                                          dr.Balázs László 
               polgármester                                                                  jegyző 
 


