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Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 7 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 2009.IV.negyedévi előirányzat 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 2009.évi IV.n.évi előirányzat módosításról a 

tájékoztatót és a rendelet tervezet a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Az 

előirányzat módosítással könyvelés technikailag is helyre kerülnek a 2009.IV.n.évben 

elvégzett feladatok. Ezen módosítások a képviselő testület előtt  ismertek. Kéri, hogy ezeket 

változtatás, módosítás nélkül mondják ki rendeletté. 

 

Mivel sem kérdésre, sem hozzászólásra nem került sor szavazásra teszi fel a rendelet 

tervezetet. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 

1.sz.mellékletét képező 3/2010.(III.30.) rendelete az önkormányzat 2009.IV.negyedévi 

előirányzat módosításáról. 

 



 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések. 

 
Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestületnek , hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Közművelődési Főosztálya a közművelődési szakfelügyelet keretében Matisztlovicsné 

Horváth Éva szakértő által elkészítette  Csány község Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásának vizsgálatát. Amelyet az önkormányzat 2010.02.17-én kapott meg. A 

jelentést a képviselőtestületnek meg kell tárgyalni . Ezért van jelen az ülésen Kerek Attila 

könyvtáros is aki egyúttal ismerteti a testülettel a könyvtári tevékenységet a 2009. évről.  

Ismerteti a  OKM-4796/2010 ügyiratszámú közművelődési szakfelügyeleti jelentést. 

 

Felkéri a  Kerek Attila könyvtárost , hogy a jelentéssel kapcsolatos észrevételeit tegye meg. 

 

Kerek Attila könyvtáros: 

 

A jelentésben szereplőkkel egyetért . A jelentés valós képet tükröz a település közművelődési 

helyzetéről. A jelentésben megfogalmazott javaslatokkal egyetért és próbálja tevékenységét a 

jövőben annak megfelelően végezni.  

A jelentés is kitér rá, talán azzal ,hogy a könyvtár épület megújul előreláthatóan egy-két 

hónapon belül mindenképpen létrejön egy kulturált közösségi tér , ami megfelelő alapot 

jelenthet a település kulturális életének. Ha ehhez sikerül bevonna a település értelmiségét is 

akkor van esély ,hogy a település ezen a téren is fejlődjék. 

 
Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak ,hogy a könyvtáros által elmondottakkal egyetért , a 

teleülés számára a már hosszú évek óta romokban heverő könyvtár LEADER pályázat 

keretében történő megújulása biztos tárgyi alapot jelenthet a település közművelődési feladati 

ellátására. Ehhez kéri valamennyi képviselő segítségét! 

 

Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el javasolja a testületnek, hogy a jelentést 

fogadja el , a jelentésben szereplő hiányosságok megszüntetését pedig vállalja. 

 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

23/2010.(III.30.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya által Matiszlovicsné Horváth Éva megbízott 

szakértő által készített  OKM-4796/2010 sz. közművelődési szakfelügyeleti jelentést Csány község 

Önkormányzata Közművelődési feladatellátásáról. 

A szakfelügyelet megállapításait az önkormányzat hasznosítani tudja , az abban megfogalmazott 

javaslatokat pedig lehetőségeink függvényében a helyi közművelődés fejlesztése érdekében 

megvalósítjuk. 

A Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki a tárgyilagos ugyanakkor segítő szándékú jelentés 

készítőjének.  

A Képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak az OKM felé történő 

megküldésére.  



Határidő :2010.04.20. 

Felelős : Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak ,hogy a település 2009. évi közművelődési tevékenységéről 

szóló beszámolót a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

A 2009. évben a településen a közművelődési tevékenység alapja a Könyvtári tevékenység 

volt. A könyvtár épület a múlt év közepétől felújítás alatt van, aminek remélhetően egy-két 

hónap múlva a végére érnek. A megújult könyvtár épülete remélhetőleg a jövőben alapja lehet 

a település közösségi kulturális életének és helyet találnak benne az önszerveződő szabadidő 

hasznos eltöltésére szerveződő közösségek.  

A 2009. évben a település legnagyobb rendezvénye a falunap volt , amely hagyományosan 

dinnyefesztivál is egyben. A 2010. évben ez még nagyobb volumenű lehet köszönhetően az 

esetleges pályázati pénzeknek. A 2009. évre visszatérve az oktatási intézményekben 

változatlanul , az eddigi gyakorlat szerint történnek az ünnepi megemlékezések.  

Cél a településen élők bevonása ebbe. A felújított könyvtár épület megfelelő helyet biztosíthat 

ehhez. 

Kéri a testület tagjait ,hogy kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg . 

 

Szabó Margit képviselő: 

 

Elmondja ,hogy mint iskolaigazgató támogatja az elhangzottakat . 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel más kérdés hozzászólás nem hangzott el , javasolja a testület tagjainak ,hogy a 2009. 

évi Könyvtári tevékenységről szóló beszámolót fogadja el mint a település közművelődési 

beszámolóját. 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 
24/2010.(III.30.)sz. önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta ezen jegyzőkönyv 2. 

sz. mellékletét képező a Községi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről készült beszámolót , ami 

egyúttal a település folyó közművelődési munkáról szóló beszámoló is. 

A képviselőtestület reményét fejezi ki ,hogy a 2010. év során felújításra kerülő könyvtár épület a 

település kulturális és közösségi életére jótékony hatást fog kifejteni és ennek eredménye már a 

következő évi beszámolóban is jelentkezni fog. 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak a könyvtáros részére történő 

megküldésre. 

 

Határidő: 2010.04.20.  

Felelős :  Morvai István polgámester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom módosítására, mivel 

a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban van. A rendelet tervezetet a testületi tagok 

a meghívóval együtt megkapták.  



Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté. 

 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja  az ezen  

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező 4/2010.(III.30.) számú rendelete a     

változtatási tilalom elrendeléséről.      

 

                    

Morvai István polgármester 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy Tövisné Simonyi Ibolya az önkormányzat tulajdonában lévő 

Pavilon III. Csány, Arany J út 1. bérlője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben kérte, 

hogy a bérleményében keletkezett csőtörés miatt az önkormányzat – lehetőségeihez képest – enyhítse 

kárát.  

Javasolja a képviselő-testületnek, a kérelem megalapozottságára tekintettel, egy havi bérleti díjat 

15.800.-Ft-ot engedjen el.( A  bérlemény korábban üresen állt, tehát a csőtörés már akkor is 

bekövetkezhetett ) . 

 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést. 

  

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 

 
25/2010.(III.30.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta Tövisné Simonyi 

Ibolya Csány, Csokonai út 23. szám alatti lakosnak a kérelmét az önkormányzat tulajdonában lévő és a 

kérelmező által bérelt bérlemény ( Csány , Arany János út 1.- Pavilon III.) bérleti díjával 

kapcsolatosan. 

A képviselő-testület a bérleményben bekövetkezett csőtörés miatti károk kompenzálására egy havi 

bérleti díjat 15.800.-Ft-ot azaz tizenötezer-nyolcszáz forintot elenged. 

 

A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Előadói és a kérelmező részére történő megküldésére. 

 

Határidő: 2010.04.20. 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

 

Morvai István polgármester 

 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy KATI HÚS KFT által bérelt az önkormányzat tulajdonában lévő 

Csány, Gyöngyösi út 3. szám alatti Üzlethelyiség után fennálló bérleti díj tartozást töröljék, mivel a 

bérlő ismeretlen helyen tartózkodik, a részére kiküldött felszólítások visszaérkeztek vélhetően a volt 

bérlő anyagi helyzete ( és egészségügyi helyzete ) olyan fokban romlott, hogy a kintlévőség 

behajtására lehetőség nem lenne. További érv még a törlés mellett, hogy a bérlő a bérleményen 

komoly átalakításokat, állagjavítást végzett, ennek ellentételezése is lenne ez a hátralék törlés. 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést.  

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 



 
26/2010.(III.30.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a KATI HÚS KFT   által bérelt, az 

önkormányzat tulajdonában lévő Csány, Gyöngyösi út 3. szám alatti üzlethelyiség bérleti díj hátralékát 

369.600.-Ft-ot azaz háromszázhatvankilencezer-hatszáz forintot elenged. 

A bérleti díj hátralék törlése 2008.08.01-től 2009.09.30-ig terjedő időszakra szól. 

A képviselő-testület a bérleti díj elengedéséről azért határozott, mert a KATI HÚS KFT tulajdonosai 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon jelentős beruházásokat hajtottak végre, ezzel az 

ingatlan értékét növelték. 

 

A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Előadói részére történő megküldésére. 

 

Határidő: 2010.04.20. 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor befejezettnek 

nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

                Morvai István                                                                 dr. Balázs László 

                polgármester                                                                          jegyző 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.30-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 1.sz. melléklete 

 

 

 

 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

3/2010. (III. 30.) számú rendelete 

az önkormányzat 2009. 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    2009. évi 

költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 10.) és  az  ezt  módosító  7/2009.(IX. 15.), továbbá  a  

9/2009.(XI.24.), valamint a 12/2009. (XII. 15.)  számú rendeletének módosítására az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

1. § 

 

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

      önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  

      331.601 eFt-ban határozza meg. 

 

     A kiadási előirányzatokon belül: 

     - Működési kiadást                                                                                 226.300 eFt-ban 

       • Személyi juttatásokat                                                   109.625 eFt 

       • Munkaadókat terhelő járulékokat                                 34.132 eFt 

       • Dologi kiadásokat                                                         77.796 eFt 

       • Egyéb folyó kiadásokat                                                  4747 eFt, 

     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                 6.253 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                               3.253 eFt 

       • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                         3.000 eFt 

     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                         1.256 eFt-ban                
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül            1.256 eFt 

    - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást              65.433 eFt-ban 

     - Felhalmozási kiadásokat                                                                        30.611 eFt-ban 



        • Felújítási kiadásokat                                                   27.560 eFt 

        • Beruházási kiadásokat                                                 3.051 eFt 

      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                              1.748 eFt-ban            

        • Részvények vásárlása                                                  1.748 eFt 

      - Tartalék előirányzat                                                                                      nincs 

      - A költségvetési létszámkeretet                                                                   45,4  főben 

        Ebből: 

        • önkormányzat és intézményei                                      40,0 fő 

        • közcélú foglalkoztatottak                                               5,4 fő 

        állapítja meg. 

       

 

 

 

 

2. §. 

 

(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegét 889 eFt-ban állapítja       

meg. 

     

(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 

       - Működési kiadásait                                                                                       884 eFt-ban, 

         • Személyi juttatásokat                                                           26 eFt-ban, 

         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                      12 eFt-ban, 

         • Dologi kiadásokat                                                            832 eFt-ban, 

         • Egyéb folyó kiadásokat                                                     14 eFt-ban 

       - Támogatásértékű kiadását                                                                                5 eFt-ban 

         • Támogatásértékű működési kiadást                                    5 eFt-ban 

            hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatának                   

           megfelelően. 

 

 

Az önkormányzat összesített bevételei 

 

3. §. 

 

(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének összesített bevételi     

főösszegét 332.490 eFt-ban határozza meg az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet szerint.  

 

 

Az önkormányzat összesített kiadásai 

 

4. §. 

 

(1.) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó   

költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 332.490 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. 

 

(4.) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített felújítási kiadásait feladatonként a  

      7. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

 

 

 Tartalék 

5. §. 

(1.) A Képviselő-testület az önkormányzatnak tartalékot nem állapít meg.        

                                                                         

     

Záró rendelkezések 

6. §. 

 

(1.)A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2009. évi költségvetést megállapító 1/2009. (II. 10.) 

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

 

- 1/2009. (II. 10.) 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 helyében 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, 

         7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 

       melléklet lép. 

 

(2.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 

      7/2009. (IX.15.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -7/2009.(IX.15.) 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, 

         7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 



      melléklet lép. 

 

(3.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 

      9/2009. (XI.24.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  

       

      -9/2009.(XI.24.) 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,     

         7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 

       melléklet lép. 

 

 

(4) A jelen rendelet 1 §-a alapján a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló  

      12/2009. (XII. 158.) számú rendelet 1-2. §-át módosítja úgy, hogy a 

 

       -  12/2009. (XII. 15.) sz. 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, 

          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, 

          7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  7.    számú 

       melléklet lép. 

 

7. §. 

 

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

 

(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

Csány, 2010. március 30. 

 

 

 

                             Morvai István                                                      Dr. Balázs László  
                                       polgármester                                                                                       jegyző 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.30-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 2.sz. melléklete 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

 

A Községi Könyvtár tevékenységéről 2009-évben. 

 

 

Tisztel Polgármester Úr,Jegyző Úr,Képviselő Testület ! 

 

Személyi feltételek: 

 

Jelenleg egy fő közalkalmazott dolgozik a könyvtárban. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Épület 

 

3015 Csány,Kossuth Lajos út 1 sz. 

 

Műszaki eszközök: 

 

1 db számítógép internet hozzáféréssel 

 

1 db színes nyomtató (szkenerrel,fénymásolóval) 

 

Állománybővítés: 

 

Egyre kevesebb volt az állománygyarapításra fordított összeg,hiszen a könyvtárak az elmúlt 

években sokszorosára emelkedtek, a könyvekre szánt pénz pedig kevesebb lett. 



Ezért az Önkormányzat szerződést kötött a Megyei Könyvtárral és ők negyedévente 100-150 

db könyvet hoznak és ezt a szerződést kötött könyvtárak között folyamatosan cserélik. 

Ez azért is nagyon jó mert mindig frissülnek a könyvek és mindig az igényeknek megfelelő 

könyveket válogatnak össze.Valamilyen szinten egy kicsit emelkedett is az olvasók száma. 

 

Állomány megoszlása: 

 

Könyv           9946 db 

Hanglemez      213 db 

Hangos könyv   10 db 

Videó kazetta    15 db 

 

Kölcsönzés,szolgltatások: 

 

A könyvtár heti 10 órát tart nyitva az olvasók igényeit figyelembe véve.De ha valaki a 

nyitvatartási időn kívül keres meg annak is segítséget adok a lehetőségeknek megfelelően. 

Nyitva tartás:     Hétfő          14-16-ig 

                           Kedd          14-16-ig 

                           Szerda        14-16-ig 

                           Csütörtök   14-16-ig 

                           Péntek        14-16-ig 

A könyvtárba nincs beiratkozási díj,a könyvtári szolgáltatások ingyenesek. 

 

Alapszolgáltatás: 

 

Könyvkölcsönzés 

Helyben olvasás 

Tájékozatás 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

 

Lehetőség van a könyvtárnak gyüjtőkörébe nem tartozó könyvek postán történő 

meghozatására más könyvtárakból.Itt a postaköltséget viszont meg kell fizetni. 

 

2009-évben beiratkozott olvasók:       168 fő 

Kölcsönzött dokumentumok száma: 3315 db  

 

Klubbok,csoportok: 

A könyvtárban kapott helyet a Napfény klub működése ahol minden második hétfőn 

összegyűlnek a tagok ami 40 -45 fő és itt beszélgetnek,különböző előadókat,előadásokat 

meghallgatnak.Nagyon jó és családias hangulat,légkör alakult ki. 

 

A fiatalok is akakítottak klubbot Ifjusági klub néven,de sajnos egyre kevesebben látogatták 

és most szüneteltetik egy darabig,majd ha újra összegyűlik annyi fő,hogy érdemesnek találják 

akkor megint elkezdődik.Nagyon jó volt mert arra a pár órára is lefoglalta a fiatalokat.Itt 

különböző kézműves foglalkozásokat tartottak,kártyáztak,ping-pongoztak,zenét hallgattak. 

 

A szülők szeretnének még egy olyan klubbot alakítani ahol a szülő-gyermek együtt van.Igy 

arra is lehetőség lenne,hogy a legkisebbek is akik még felügyeletre szorulnak ők is látogassák 

a könyvtárat és egy pár óra kikapcsolódással,játékkal eltöltsék az időt. 



 

Ezen kívül még a Művelődési Ház különböző árusításoknak és termékbemutatóknak adott 

helyet amit terembérlet ellenében kaptak meg az igénylők.Ez kb heti-kétheti rendszerességgel 

vették igénybe.Különböző gyűléseknek,összejöveteleknek is otthont adott a Művelődési 

Ház.A helyi Agrodiszkont vezetőjével folyamatos kapcsolattartás mellett szervezzük meg a 

növényforgalmazó cégek tartalmas bemutatóit,ezzel segítve a helyi őstermelők munkáját.Az 

ilyen közös együttműködés eredménye volt,az év elején indított Zöldkönyves tanfolyam ahol 

42 fő sikeres vizsgát tett. 

Évente pedig egy alkalommal Falunapi rendezvényre is sor kerül ahol a falu elég sok 

létszámmal részt vesz,itt különboző előadásokkal,művészekkel szinesítjük a programot,ami 

egész napos. 

 

Pályázat: 

 

2009-ben sikerült az Önkormányzatnak a Művelődési Ház teljes felújítására támogatást 

kapni.A munkák a vége felé tartanak. 

Az intézményen teljes ajtó-ablak csere,tető felújítás,a belső rész teljes festése,vizes blokk 

felújítása és az aljzat felújítása történt. 

Igaz a pályázat csak külső felújításra sikerült de az Önkormányzat a belső részt saját 

költségvetéséből finanszírozta. 

Remélhetőleg lesz egy szép,rendezett Művelődési Házunk könyvtárral egyben, ami a 

községünknek is egy szép és eredményes intézménye lesz. 

 

 

 

 

 

Kérem a képviselő testületet,hogy beszámolómat elfogadni és jóváhagyni sziveskedjenek. 

 

 

 

 

                                                                           Köszönettel: Kerek Attila sk. 

                                                                                                  könyvtáros  

 

 

Csány,2010.03.30.                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.03.30-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 3.sz. melléklete 

 

                            CSÁNY KÖZSÉG KÖNYKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

                                   4/2010.(III.30.) R E N D E L E T E 

változtatási tilalom elrendeléséről 
 

1.§ 

Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete al község közigazgatási 

területének belterületi részére – a mellékletben felsorolt helyrajzi számú 

ingatlanok kivételével – az 1997.évi LXXVIII.törvény 21.§.(1)bekezdésben 

biztosított joggal élve, Csány község szabályozási tervének és helyi építési 

szabályozásának módosítása miatt, változtatási tilalmat rendel el. 

 

2.§ 

A változtatási tilalom alá eső ingatlanokon csak az Ét. 22.§ (1) bekezdés szerinti 

munkálatok végezhetők. 

 

3.§ 

(1)Jelen rendelet a kihirdetéssel  lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 

Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2009 (IX.15. ) rendelete a változtatási 

tilalom elrendeléséről . 

(3) Ezen rendelet kihirdetéséről Csány község jegyzője  az SZMSZ-ben előírt 

módon  gondoskodik. 

 



 

                         Morvai István                            Dr. Balázs László 

                         polgármester                                      jegyző 

 

 

 

   1.sz. melléklet a 4/2010.(III.30.) 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.Időse

k Otthona 

Csány Csillag u. 27. 

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

48.   791  Napközotth.Óvoda 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. 

115 310 Kereskedelmi egység Csány Kossuth L. út 4. 

116 1048 Lakóház, udvar Csány Csokonai  Vitéz M. út  16 

117 1028 Lakóház , udvar Csány Budai N. A. út 14 

118  182 Lakóház, udvar Csány Vasút út 19. 

119 1105 Lakóház, udvar Csány Nap utca 14. 

120  644 Lakóház, udvar Csány Tópart utca 7. 

121  538 Lakóház, udvar Csány Gyöngyösi út 30. 

122  340 Lakóház, udvar Csány Rákóczi u. 12. 

123  212 Lakóház, udvar Csány Vasút u. 8. 

124  978 Lakóház, udvar Csány Monostori út 1. 

125 176 Lakóház, udvar Csány Vasút út 7. 

126 174 Lakóház, udvar Csány Vasút út 3. 

 

 

 

 

 

                         Morvai István                            Dr. Balázs László 

                         polgármester                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2010.03.30-án! 



 

Csány, 2010. 03.30.  

 

                                                              Dr. Balázs László  

                                                                        jegyző 

 

 


