
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.április 26-án de.9.00 órai kezdettel megtartott 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, 

                                             Sára Péter mb.rendőrkapitány Hatvan, 
                                             Imre Gábor kmb., 
                                              Micskó Tibor polgárőr parancsnok Csány 
 

Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint név és rang szerint köszönti a 
tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban 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./ 2004.évi zárszámadás megtárgyalása, jóváhagyása. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
3./ Tájékoztató a községben működő polgárőrség és kmb szervek közötti  
      összehangolt tevékenységről, további feladatok meghatározása. 
       Előadó: Micskó Tibor polgárőrség vezetője, 
                    Imre Gábor kmb-s 
 
4./ 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, hogy a 2004.évi zárszámadásról készített beszámolót, valamint az ehhez 
készített rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a 2004.évi költségvetés végrehajtása jogszerű volt. 



Az intézmények működése 2004-ben is zavartalan volt. A Pénzügyi Bizottság a 
beszámolót megtárgyalta és alkalmasnak ítélte, hogy a testület elé kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Hozzászólások: 
 

Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és alkalmasnak 
találta arra, hogy változtatás, módosítás nélkül a testület elé kerüljön. 
 
Pádár Sándor alpolgármester: 
 

Ő is javasolja a beszámoló elfogadását, de az önkormányzat kintlévőségeit még 
mindig magasnak tartja. Reméli, hogy a végrehajtó munkájának eredményeként 
csökkennek a kintlévőségek.  
 
Morvai István polgármester: 
 

Megköszöni a hozzászólásokat és javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2004.évi 
költségvetésről szóló beszámolót, valamint az arról készült rendelet tervezetet 
fogadja el. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMRÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2005.(IV.26.) R E N D E L E T E 

A 2004.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNY 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1.§ 

 
(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2004.évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelően: 
794.867 e/Ft bevétellel, 767.880 e/Ft kiadással 
jóváhagyja.    

 
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonkénti, a kiadásokat – ezen belül a kiemelt 
kiadásokat – feladatonként részletezve a 3., 4. számu mellékletben foglaltaknak 
megfelelően jóváhagyja. 
 
 
(3) A képviselőtestület az (1)bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételi fő összeget 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 Intézményi működési bevételek                          496.741 e/Ft 

 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 122.392 e/Ft 

 Önkormányzatok költségvetési támogatása            145.211 e/Ft 

  

 Kiegészítések, visszatérülések                           1.641 e/Ft 



 Működési célu p.e. átvétel ÁHT-on kívülről                    389 e/Ft 

 Működési célu p.e. átvétel ÁHT-on belülről                 5.849 e/Ft 

 Felhalmozási  célu p.e. átvétel ÁHT-on kivülről              150 e/Ft 

 Felhalmozási célu p.e. átvétel ÁHT-on belülről               611 e/Ft 

 Pénzforgalom nélküli bevételek                                  21.883 e/Ft 
 
(4) A képviselőtestület az (1)bekezdésben jóváhagyott, teljesített kiadási fő összeget 
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
a./ Működési kiadások            190.612 e/Ft 

 Személyi juttatások                                             104.127 e/Ft 

 Munkaadókat terhelő járulékok                          35.153 e/Ft 

 Dologi kiadások                                               49.946 e/Ft 

 Egyéb folyó kiadások                                      1.386 e/Ft 
 
b./ Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-on  
belülre                                                 232 e/Ft 
c./ Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-on 
kívülre                                                        418 e/Ft 
d./ Felhalmozási célu pénzeszköz átadás 
     ÁHT-on kívülre       513.679 e/Ft 
 
e./ Társdalom és szociálpolitikai juttatások  38.594 e/Ft 
f./  Felújítások  15.006 e/Ft 
g./ Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     9.339 e/Ft 
 

2.§ 

 
(1) Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesítését intézményenkénti 
részletezésben az 5.számu mellékletben foglaltak szerint elfogadja a kapcsolódó 
létszámmal együtt. 
 
 
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, annak célonkénti 
részletezését a 6.számu melléklet szerint  elfogadja. 
 
 
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak és pénzügyi befektetéseinek 
teljesítését, annak célonkénti részletezését a 7.sz.mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

3. § 
 
 

(1) Az önkormányzat  2004.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9., 10.számu 
mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 690.236 e/Ft összegben állapítja 
meg. 
 
 
 



(2) Az önkormányzat 2004.évi közvetett támogatásainak összegét a 12.számú 
mellékletben foglaltak szerint 1.390 e/Ft összegben állapítja meg. 
 

4. § 
 

(1)  Az önkormányzat 2004.évi módosított pénzmaradványát 24.532 e/Ft összegben 
– melyből a személyi juttatások maradványának összege 3.941 e/Ft – 8/a, 8/b számu 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
(2) A szabad rendelkezésű pénzmaradvány összegét 21.808 e/Ft összegben állapítja 
meg, melynek felhasználását  a 8/a számu mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 
 
(3) A személyi juttatások szabad rendelkezésű maradványt 1.156 e/Ft-ot a 
képviselőtestület  elvonja a következő évi feladatokra tartalékba. 
 
 

5.§ 

 
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt 
érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
 
(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
pénzmaradványnak 2004..évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. §.alapján 
gondoskodjon. 
 

6.§ 
 

 
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló 
elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési 
kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul 
értesítse. 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Csány,2005. április 26. 
 
 
 
                                      Morvai István                          dr.Balázs László 
                                      polgármester                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 



3.napirendi pont tárgyalása: 
  
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a rendőri és polgárőri beszámolót a 
meghívóval együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendi ponttal 
kapcsolatban tegyék meg. 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 

Sára Péter mb.rendőrkapitány: 
 

Elmondja, hogy április 1-től a településen önálló körzeti megbízott dolgozik Imre 
Gábor személyében. Úgy ítéli meg a megyei rendőrkapitánnyal egyetértésben, hogy 
a körzeti megbízotti rendszer, amelyet most visszaállítottak hatékonyabb rendőri 
munkát tesz lehetővé a településen mint az őrs. Szóbeli kiegészítésként a 
beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a múlt évben a település bűnügyi 
mutatói romlottak, javult viszont a felderítési arány. Összességében példaértékűnek 
tartja az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség együttműködését a település 
érdekében. Ez az együttműködés lehet az alapja annak, hogy a jövőben a bűnözés a 
településen visszaszoruljon.  
 
Hozzászólások: 
 

Gál Tiborné képviselő: 
 

Valamennyiük nevében megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségnek a 
községben elvégzett munkát. Sok sikert kíván a jövőre. 
 
Pádár István képviselő: 
 

A rendőrség napja alkalmából üdvözli a kapitányt és a megjelent körzeti megbízottat. 
Elmondja, hogy december 1-től szerveződött  újjá a polgárőrség akinek munkájához 
a körzeti megbízott hatékony segítséget nyújt. Reméli, hogy a 2005.év a település 
közbiztonsága szempontjából sikeres lesz és jövőre a beszámoló számadatai a 
bűnözési statisztikáról csökkennek. 
 
Deák Tibor képviselő: 
 

Gratulál a leendő kapitánynak és örül annak, hogy olyan ember kerül a rendőrség 
élére aki ismeri a területet, mivel  maga is itt él. Úgy ítéli meg a helyismeret ebben a 
munkában is elengedhetetlen. Jó erőt és egészséget kíván Sára úrnak. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy amióta Sára úr vezeti a rendőrkapitányságot, 
azóta a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata látványosan javult. Sára úr az 
első olyan vezető évek óta, aki méltányolta a képviselőtestület azon törekvését, hogy 
a településen körzeti megbízott működjék. Ehhez az önkormányzat teljes mértékben 



partner volt, hiszen rekord idő alatt kialakította a kmb-s irodát. Reméli, hogy  április 1-
től Imre Gábor ténylegesen a településen lát el szolgálatot. 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolja a testület tagjainak a 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
18/2005.(IV.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a település 
közbiztonságával kapcsolatos beszámolókat. 
A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a helyi körzeti megbízottnak és a településen 
működő Új Nyugalomcsoportnak. 
 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a gyermekvédelmi feladatok és a 
gyermekjóléti szolgáltatások ellátásáról szóló beszámolót, illetve adatlapot 
képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Ezen beszámolót a testület 
döntésével együtt 2005.május 31-ig a megyei gyámhivatalhoz meg kell küldeni. Mivel 
májusban előreláthatólag nincs testületi ülés, ezért szükséges ezen beszámolók 
jelen ülésen történő beszámolása. 
Elmondja továbbá, hogy a testületet már a múlt év szeptemberében is tájékoztatták a 
településen folyó ez irányú munkáról, hiszen 2004.volt az az év amikor a megyei 
gyámhivatal átfogóan ellenőrizte ezen területet a községben. Az ellenőrzés 
hiányosságot nem talált, a területen végzett munkát jónak értékelte. Akkor a testület 
már köszönetét fejezte ki az itt dolgozóknak.  
Kéri tehát a testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
19/2005.(IV.26.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
településen a 2004.évben ellátott gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatokról 
szóló beszámolót. 
A testület köszönetét fejezi ki a területen dolgozóknak a lelkiismeretes munkáért és  
a jövőre nézve sok sikert és jó egészséget kíván áldozatos  munkájukért. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen határozat 
megküldését a megyei gyámhivatal felé.  
Határidő:  2005.május 31. 
Felelős:    dr.Balázs László jegyző 
                 Nagyné Zsilinyi Ildikó ügyintéző 



 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  a többcélú kistérségi társulás alapító 
okiratának és társulási szerződésének aláírásához testületi felhatalmazás 
szükséges. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, 
hogy ezen megállapodást aláírja. 
A testület tagjai előtt nem ismeretlen a többcélú kistérségi társulások létrehozásáról 
rendelkező jogszabály és ezért eltekint annak részletes ismertetésétől. 
Kéri a testület, hogy szavazzanak a meghatalmazással kapcsolatban. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
20/2005.(IV.26.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  felhatalmazza a település 
polgármesterét Morvai Istvánt az aláírandó hatvani székhelyű  többcélú kistérségi 
társulás alapító okiratának és a társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Elmondja a képviselőtestületnek, hogy  2005.április 25-én megtartotta ülését az 
Ügyrendi Bizottság amelyen kiegészült a képviselőtestület bizottságai elnökeivel. 
Megtárgyalták a Csány Község Díszpolgára kitüntetésre beérkezett javaslatot és 
elfogadták a javasolt személyt Cető Józsefnét. A helyi rendelet értelmében ezen 
ülést követően a képviselőtestületnek 30 napon belül döntenie kell a kérdésben. Úgy 
ítéli meg, hogy ezen a testületi ülésen már dönthetnek a javaslatról. 
Javasolja tehát a testület tagjainak, hogy a település első díszpolgára Cető Józsefné 
legyen. 
Felolvassa a leendő díszpolgár életének fontos állomásait és elmondja, hogy az  
Ügyrendi Bizottság kiegészülve a bizottsági elnökökkel  egyhangúlag  támogatta a 
jelölést és úgy ítélte meg, hogy a legalkalmasabb személy Cető Józsefné, aki a 
település legmagasabb kitüntetését megérdemli. 
Még egyszer ismerteti Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
4/2005.(II.15.)rendeletét az önkormányzat által adományozható címekről és 
kitüntetésekről. Megállapítja, hogy Cető Józsefné minden tekintetben megfelel a 
rendeletben támasztott követelményeknek. 
 
 
 



Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 
 

Pádár István Ügyrendi Biz.elnöke: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság a jelöléssel teljes 
mértékben egyetért. Úgy érzi sikerült a sok kiváló - a településért dolgozó -  ember 
közül a legrátermettebbet kiválasztani. Szimbolikus jelentőségűnek tartja, hogy 
Csány első  díszpolgára pedagógus lesz, kifejezve ezzel a település tiszteletét az 
iskola, a gyermekeket nevelő ember előtt. Nagyon sok a településen lakó, illetve 
innen elszármazott ember életét befolyásolta pozitív irányba, a több mint ötven éve 
tanító pedagógus. 
Javasolja testület tagjainak a jelölt megválasztását. 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Megköszöni az Ügyrendi Bizottság elnökének a hozzászólását és kéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak a díszpolgár személyéről. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
21/2005.(IV.26.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Morvai István polgármester előterjesztését. Ez alapján  Csány község első 
díszpolgárává Cető Józsefné pedagógust választja.  
A képviselőtestület választásával  a község tiszteletét és megbecsülését fejezi ki 
annak az embernek aki több mint 50 éve tanítja és neveli a település legfőbb kincsét 
az ifjúságot és valamennyiünknek élő példát ad  munkában, hitben, emberségben.  
A képviselőtestület a kitüntetettnek további jó egészséget és békés boldog éveket 
kíván. 
A képviselőtestület felhívja  a polgármester figyelmét a kitüntetés és az elismerő 
oklevél 6 hónapon belül – ünnepélyes keretek között – történő  átadására. 
 

Határidő: azonnal és folyamatos 

       2005.október 25. 
Felelős: Morvai István polgármester, 

    Dr.Balázs László jegyző 
 

 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy az iskola felújítására ismételten pályázatot kíván 
benyújtani, ehhez kéri a testület támogatását és az önrész biztosítását. 
Ismerteti a TRFC pályázat lehetőségeit. 
 
 
 



A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
22/2005.(IV.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete megtárgyalta és megvitatta a polgármester által 
előterjesztett általános iskola felújításával kapcsolatos TRFC pályázati lehetőséget. 
A pályázat az iskola teljes felújítására készül, amely magában foglalja az udvar, az 
iskolához tartozó melléképületek felújítását is. 
A felújítási költség 25 %-át önrészként vállalja az önkormányzatnak, amelynek 
összege 10.338 e/Ft. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a pályázat határidőre történő 
elkészítésére, annak leadására. 
 
Határidő: 2005.április 30. 
Felelős:   Morvai István polgármester 

 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Új Nyugalomcsoport megkereste  az 
önkormányzatot együttműködési megállapodás kötése szándékával. A testület tagjai 
a megállapodás tervezetét megkapták kéri mondjanak véleményt azzal 
kapcsolatban. 
 
 
 
Hozzászólás: 
 

Gál Tiborné képviselő: 
 

Javasolja, hogy a  képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására, mivel a településen a polgárőrség 
munkájára szükség van. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
23/2005.(IV.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az 
Új Nyugalomcsoporttal az Önkormányzat nevében az Együttműködési Megállapodást 
aláírja. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 

 



Morvai István polgármester: 
 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. életbe lépéséig 
2005.november 1-ig az önkormányzatnak el kell végeznie a helyi rendeletei 
felülvizsgálatát amennyiben a helyi rendeletben az 1957.évi IV.tv.-re van hivatkozás. 
Ez alapján a jogharmonizációs munkaterv előírja a testületnek, hogy 2005.IV.26-án 
vizsgálja felül az alábbi rendeleteket: 

11/2003.(XI.27.) A szociális ellátások helyi szabályairól. 

12/2003.((XI.27.) A magánszemélyek kommunális adójáról. 

13/2003.(XI.27.) A helyi iparűzési adóról. 

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 

16/2003.(XII.16) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak 
megállapításáról 

1/2004.(I.27.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól. 

2/2004.(I.27.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

3/2004.(I.27.) Csány község címer és zászlóalkotásról 

4/2004.(I.27.) A lakáscélú támogatásról 

5/2004.(I.27.) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó 
munkakörökről 

6/2004.(I.27.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselőket 
megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint a szociális 
és kegyeleti támogatásokról 

 
Mivel ezen rendeletekben nem szerepel közvetlenül az Áe., ezért a 
képviselőtestületnek nem kell módosítani a fenti rendeleteket. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 11.45 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 

 
        Morvai István                                                              dr.Balázs László 

        polgármester                                                                           jegyző 
 
 


