
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007.április 24-én de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
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: Nagy  Sándorné  jkv.vezető 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és 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./  Beszámoló a 2006.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 
      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző, 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ A településen végzett gyermekjóléti feladatok ellátása, a további feladatok  
     meghatározása. 
     Előadó: Józsa Gyuláné gyermekjóléti szolg.vezetője 
 
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: 
 
A 2006.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban foglaltakat értékelve 
elmondja, hogy az elmúlt évi költségvetés egyensúlya biztosítva lett, a bevétel és 
kiadási oldal százalékos arányú eltérése csekély volt. 
Változatlanul problémát jelent a bevételi oldalnál a gépjárműadó és az iparűzési 
adókból származó hátralék, azonban az önálló bírósági végrehajtónak átadott 



behajtási feladat már az elmúlt év során is éreztette hatását, mivel  az elmúlt évek 
során jelentősen magasabb hátralékkal kellett számolni. 
A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
amely alkalmasnak tartotta azt arra, hogy az a képviselőtestület elé kerüljön 
elfogadásra. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.biz.elnöke: 
 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolóban foglaltakkal egyetért, a 
bevételi és kiadási oldal teljesítése időarányosan végrehajtásra került. Az elmúlt évi 
költségvetés biztosította az intézmények zökkenőmentes fenntartását, a betervezett 
kiadások és a tervezett fejlesztések megvalósítását. Javasolja a 
képviselőtestületnek, hogy a beszámolóban foglaltakat módosítás és kiegészítés 
nélkül fogadják el. 
 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
 
A 2006.évi költségvetés áttanulmányozása során az a megállapítása, hogy az 
önkormányzat jó sáfárkodott a rájuk bízott anyagiakkal, mivel még év végére 
tartalékkal is számolhattak. 
 
A beszámolót jónak tartja, azt igényesen állították össze, miszerint a részletekből 
kiolvasható a gazdálkodás zökkenőmentessége is. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, kiegészítést, külön köszönetet mond a Pénzügyi 
Bizottság munkájáért, és mivel több hozzászólás nem hangzott el kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a 2006.évi költségvetési feladatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 
 
 
 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
6/2007. (04. 24.) SZÁMÚ RENDELETE 

A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

1. § 



 
 
(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról   
     szóló beszámolót az 1/a, 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  
 

     289.987 eFt bevétellel,               271.154 eFt kiadással, 
 
     Ebből: 
     - az önkormányzat és intézményei bevételeit: 289.827 eFt, kiadásait:   271.121 eFt-ban, 
     - Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit:     160 eFt, kiadásait:            33 eFt-ban 
        a ……/2007. (IV…..) számú határozata alapján  
     jóváhagyja.  
 
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonkénti, a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat -  
     feladatonként részletezve a 2/a, 2/b, 3, 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 
     jóváhagyja. 
 
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített fő összeget forrásonként az  
     alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
     - Működési bevételek                                                              136.391 eFt 
     - Támogatások                                                                         113.289 eFt 
        Ebből:  
        a./ Önkormányzat és intézményei                     113.129 eFt 
        b./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat                      160 eFt 
     - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                        186 eFt 
     - Támogatás értékű bevételek                                                    11.771 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök                                               1.272 eFt 
     - Kiegészítések, visszatérülések                                                      581 eFt 
     - Pénzforgalom nélküli bevételek                                              26.497 eFt 
 
 
(4) A képviselőtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott, teljesített kiadási fő összeget kiemelt  
     előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
     a./ Működési kiadások                                                                                      211.956 eFt 
                     Ebből:  
                     - Önkormányzat és intézményei                       211.923 eFt 
                     - Cigány Kisebbségi Önkormányzat                          33 eFt 
          1./ Személyi juttatások                                                                   121.472 eFt 
          2./ Munkaadókat terhelő járulékok                                                  38.799 eFt 
          3./ Dologi kiadások                                                                          47.760 eFt 
                     Ebből:  
                     - Önkormányzat és intézményei                         47.727 eFt 
                     - Cigány Kisebbségi Önkormányzat                          33 eFt 
          4./ Egyéb folyó kiadások                                                                    3.925 eFt 
   b./ Támogatás értékű kiadások                                                                                1.795 eFt 
   c./ Véglegesen átadott pénzeszközök                                                                      1.910 eFt 
   d./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                               41.995 eFt 
   e./ Felhalmozási kiadások                                                                                      11.944 eFt 
   f./ Pénzügyi befektetések                                                                                         1.554 eFt 
 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesítését intézményenkénti 
részletezésben az 
     5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja a kapcsolódó létszámmal együtt. 
 



(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak és pénzügyi befektetéseinek 
teljesítését, annak  
     célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, annak célonkénti 
részletezését a               
     7. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9, 10. számú  
     mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.722.705 eFt összegben 
elfogadja. 
 
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet 
szerint hagyja   
     jóvá. 
 
(3.) Az önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. számú 
mellékletben       
      foglaltak szerint 1.877 eFt összegben jóváhagyja. 
 
 

4. § 
 
(1) Az önkormányzat 2006. évi módosított pénzmaradványát 18.764 eFt összegben 
      - melyből a személyi juttatások maradványának összege 5.441 eFt – a 8/a, 8/b. 
számú   
      mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
     Ebből: 
     - az önkormányzat és intézményei 2006. évi módosított pénzmaradványát   
18.637  
        eFt  
       összegben,  
       - személyi juttatások maradványának összegét             5.327 eFt, 
     - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi módosított pénzmaradványát      
127  
       eFt 
       összegben, 
       - személyi juttatások maradványának összegét                114 eFt,  
       CKÖ határozata szerint 
     8/a, 8/b számú mellékletek alapján hagyja jóvá. 
 
(2) A szabad rendelkezésű pénzmaradvány összegét  16.719 eFt összegben állapítja  
     meg. 
     A teljes összeg az önkormányzat és intézményei szabad rendelkezésű 
maradványa,  
     melynek felhasználást a 8/a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 



 
(3) A személyi juttatások szabad rendelkezésű maradványát 2.757 eFt-ot a  
    képviselőtestület  
     elvonja a következő évi feladatokra tartalékba, melynek összege teljes egészében 
az  
     önkormányzat és intézményei maradványa. 
 
 

5. § 
 
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt 
érintő  
     fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kisérje figyelemmel. 
 
(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
pénzmaradványnak a 
      2007. 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 a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Csány, 2007. április 24. 
 
 
                                                                     
                                          Morvai István                              Dr.Balázs László  
                                          polgármester                                            jegyző 
 
 

 

3. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti a napirendi pont előadóit, Józsa Gyuláné a Polgármesteri Hivatal 
Gyermekjóléti Szolgálat Önálló Családgondozóját és Nagyné Zsilinyi Ildikó 
igazgatási, és gyámügyi előadót. 
Elmondja, hogy minden év során a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról számot kell 
adni, melynek határideje március 31. Mivel május hónapban munkaterv szerint 



tervezett ülése a képviselőtestületnek nem lesz, így az áprilisi hónap során kerül ez a 
téma megtárgyalásra. 
Megkérdezi előadókat, hogy van-e szóbeli kiegészítés. 
 
Józsa Gyula Jánosné családgondozó: 
 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy  feladatok végrehajtása során kiktől vár és kiktől 
kap elvi és gyakorlati segítséget. 
Nagyon sokat segítenek munkájukban az intézmények vezetői, az iskola igazgató és 
a vezető óvónő. Segítik továbbá munkájukat a figyelő szolgálatot végzők, ezen belül 
a polgárőrök, és nem utolsó sorban a védőnő és természetesen a polgármesteri 
hivatal igazgatási előadó is. Segítséget kap továbbá a jegyzőtől és a polgármestertől 
is, amiért köszönetet mond és továbbra is várja aktív részvételüket és segítségüket a 
feladat ellátásához. 
 
Hozzászólások: 
 
Medve Éva képviselő: 
 
Mint szociális és egészségügyi bizottsági tag közelről számot tud adni arról, hogy 
milyen fontos feladatot végeznek a gyermekjóléti szolgálat területén, hiszen egy-egy 
bizottsági döntés hozatalnál helyismeretük alapján megkönnyítik munkájukat. 
Köszönetet mond a kifejtett tevékenységükért. 
 
Morvai István képviselő: 
 
Megköszöni az értékelést és hozzászólást és mivel más vélemény nem hangzott el 
javasolja a képviselőtestületnek a 2006.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
13/2007.(IV.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadja a 
2006.évi  gyermekvédelmi- és gyermekjóléti  feladatok ellátásáról készített és 
előterjesztett beszámolót. 
A képviselőtestület megállapítja, hogy a végzett gyermekvédelmi munka eredménye 
pozitív, így köszönetét fejezi ki a feladat ellátását biztosító dolgozók felé. 
Munkájukhoz további sikereket és eredményeket kíván. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen határozat 
megküldését a megyei Szociális és Gyámhivatal felé. 
 
Határidő: 2007.május 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
                Dr.Balázs László jegyző 
    
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 



 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
pályázatot írt ki három témakörben „Közkincs program” megvalósítása tárgyában, 
amelyből a közkincs 3.programja vonatkozhat az önkormányzatokra. E témakörön 
belül pályázni lehet közművelődési intézmények, közösségi színterek, könyvtárak, 
könyvtári szolgáltató helyek, és egyéb hasonló intézmények infrastrukturális 
fejlesztésére. 
Mivel a községi könyvtárunk épülete igen leromlott állapotban van, így javasolja, 
hogy pályázzanak ennek felújítására a pénzügyi lehetőségek figyelembe vétele 
mellett. 
 
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy járuljanak hozzá a pályázat elkészítéséhez, 
valamint az önrész (10 %-os) biztosításához. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati 
lehetőséggel élni kíván, miszerint 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
14/2007.(IV.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium „Közkincs programja”-nak térségi szintű pályázati 
felhívására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja a Községi Könyvtár épületének külső-belső felújítása. 
 
A fejlesztés megvalósítási helye: Csány, Szövetkezet út 2. 
A fejlesztési forrás összetétele  : Saját forrás 10 %, az igényelhető összeg 4,5 millió 
Ft. 
 
A képviselőtestület a 2007.évi saját forrás összegét (önrész) a 2007.évi 
költségvetésről szóló 1/2007.(II.13.)számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és annak 
határidőre történő benyújtására. 
 
Határidő: 2007.május 25. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 11.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. Mindenkinek köszöni a testületi ülésen való 
részvételt. 
 
 

Kmft 



 
 
 
                     Morvai István                                                   dr.Balázs László 
                      polgármester                                                             jegyző 
 
 


