
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.március 28-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, 
                                                        

 
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 2005.IV.negyedévi ei.módosításról (központosított előirányzatok, 
     illetve átvett pénzeszközök). 
      Előadó: Dr.Balázs László jegyző és 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentéshez sem 
kérdés, sem hozzászólás nem volt. 
 
2.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a IV.negyedévi előirányzat módosítással 
a már végrehajtott és a képviselőtestület előtt ismert feladatok finanszírozása kerül 
könyvelésre. Ezért kéri a testület tagjait, hogy azt módosítás nélkül fogadják el.  
Elmondja továbbá, hogy az erről szóló tájékoztatót a kiegészítő mellékletekkel, 
valamint a rendelet tervezet a meghívóval együtt a képviselők megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 
 



Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a Pénzügyi Bizottsága 2005.IV.n.évi előirányzat 
módosítást, valamint a 2006.évi költségvetés módosításáról szóló tájékoztatót és 
rendelet tervezeteket megtárgyalta és alkalmasnak találta a képviselőtestület elő való 
terjesztésre. Kéri a testület tagjait, hogy azokat változtatás, módosítás nélkül 
fogadják el. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a 2005.IV.évi 
előirányzat módosításról. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
5/2006.(III.28.) RENDELETE 

 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett 
pénzeszközök előirányzat módosítások tudomásul vételével az államháztartásról 
szóló 1992.évi XXXVIII.tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet alapján az 1/2005.(II.15.) sz.rendelete az 
önkormányzat 2005.évi költségvetéséről, és az ezt helyesbítő 5/2005.(III.29.) az ezt 
módosító 13/2005.(IX.13.), 23/2005.(XI.24.), valamint a 
26/2005.(XII.20.)sz.rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó 
intézményekre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2005.évi 

költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 18.371 e/Ft-tal növeli. 
 
      Ebből: 
 
 - Központi pótelőirányzat :  15.778 e/Ft 
 - Átvett pénzeszközök     :   2.593 e/Ft 
 
 Ennek megfelelően a 2005.évi költségvetés bevételi – kiadási fő  
 összegét                                 426.010 e/Ft-ban 
 állapítja meg. 



 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi – kiadási előirányzatokat, 

forrásonkénti, intézményenkénti részletezésben az 1-6.sz.mellékletek 
tartalmazzák. 

 
(3)    A 2005.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a működési bevételek 

előirányzatát 5 e/Ft-tal csökkenti. 
    módosított előirányzatát     137.110 e/Ft-ban 
         állapítja meg. 

    
         Ebből: 
   - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 5 e/Ft-tal csökken, 
   módosított előirányzata     127.361 e/Ft  
 
 Ebből:                                                             mód.összege              mód.ei. 
                                                                                    e/Ft                           e/Ft 
 - Átengedett központi adók                                 - 5                          112.543 
 - SZJA jövedelem különbség 
           mérséklésére 
         állapítja meg az 1, 3 sz.melléklet szerint 
 
(4) A támogatás előirányzatát 15.205 e/Ft-tal módosítja. 
      módosított előirányzatát     188.260e/Ft-ban 
      állapítja meg. 
 
      Ebből: 
      - Önkormányzatok költségvetési támogatása 15.205 e/Ft-tal módosul 
    Módosított előirányzata:     188.260 e/Ft 
  
  Ebből:                                                                mód.összege            mód.ei.  
                                                                                       e/Ft                        e/Ft 
  - Központosított előirányzatok 11.729 64.736 
  - Egyes jövedelempótló támogatások 
         kiegészítése   3.807 36.713 
  - Önkormányzat által szervezett 
         közcélú foglalkoztatás támogatása - 1.417                     4.026   
  - Területi kiegyenlítést szolgáló 
         támogatás   1.000  4.000 
  - Egyéb központi támogatás        86     343  
    állapítja meg az 1, 3 sz.melléklet szerint. 
 
(5) Az átvett pénzeszközök előirányzatát 2.593 e/Ft-tal módosítja, 
      módosított előirányzatát  8.767e/Ft-
ban 
 állapítja meg. 
 
 Ebből:                                                                  mód.összege            mód.ei. 
                                                                                        e/Ft                        e/Ft 
      - Működési célú pénzeszköz átvétel 
        ÁHT-on belülről 2.080 7.369 



 - Működési célú pénzeszköz átvétel 
        ÁHT-on kivülről    513    714 
 állapítja meg az 1,3 melléklet szerint. 
 
(6) Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát     578 e/Ft-tal 
 módosítja, módosított előirányzatát                 27.056 e/Ft-ban 
 állapítja meg az 1, 3 sz. melléklet szerint. 
 
(7) 2005.évi  költségvetési kiadások előirányzatán belül a működési kiadások  
      előirányzatát                  213.351 e/Ft-ban 
 
 Ebből:                                                                  mód.összege           mód.ei. 
                                                                                         e/Ft                      e/Ft 
 
 - Személyi juttatások előirányzata 1.482 120.389 
 - Munkaadókat terhelő járulékok 
   előirányzata    321   39.748 
 - Dologi kiadások előirányzata 1.635   51.073 
 - Egyéb folyó kiadások előirányzata    301     2.141 
 állapítja meg a 2, 4, 5.sz.mellékletek szerint 
 
(8) A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 
                    119.701 e/Ft-ban 
 
      Ebből:                                                                  mód.összege         mód.ei.  
                                                                                        e/Ft                       e/Ft 
 
 - Működési célú pénzeszköz átadás 
   ÁHT-on belülre      50    1.332 
 - Felhalmozási célú pénzeszköz 
        átadás ÁHT-on kivülre    473                     117.589 
      állapítja meg a 2, 4.sz.melléklet szerint. 
 
(9) Társadalom és szociálpolitikai juttatás előirányzatát                 48.461 e/Ft-ban 
 
      Ebből:                                                                    mód.összege       mód.ei. 
                                                                                          e/Ft                    e/Ft 
 
 - Tartósan munkanélküliek rendszeres 
        szociális segélye   1.252 11.676 
 - Időskoruak járadéka        75   2.128 
 - Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen   -  100   1.317 
 - Lakásfenntartási támogatás    1.979   7.407 
 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás    1.128 15.152 
 - Ápolási díj   -   250   2.747 
 - Természetben nyújtott egyéb rászorultságtól 
    függő ellátás iskolai étkeztetés         86      343 
 - Természetben nyújtott tankönyvvásárlás    -      1   1.160 
   állapítja meg a 2, 4.sz.melléklet szerint. 
 



(10) Felújítási kiadások előirányzatát                              30.983 e/Ft-
ban 
 
  Ebből:                                                                     mód.összege         mód.ei. 
                                                                                            e/Ft                     e/Ft 
 
 - Egyéb építmények felújítása   9.086  21.678 
 - Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja  2.271   6.197 
 állapítja meg a 2, 4, 6.sz.melléklet szerint. 
 
(11) A céltartalék összegét 1.418 e/Ft-al csökkenti, 
  módosított előirányzatát (államháztartási tartalék képzése)  1.560e/Ft-
ban  
  állapítja meg a 2, 4.sz.melléklet szerint 
 

3.§ 
 

A jelen rendelet 2. §-a alapján a 2005.évi költségvetést megállapító 
1/2005.(II.15.)számú rendelet és az ezt helyesbítő 5/2005.(III.29.), valamint  az ezt 
módosító 13/2005.(IX.13.), 23/2005.(XI.24.), továbbá a 26/2005.(XII.20.)számú 
rendeletének 2.§-át módosítja úgy, hogy a: 
 
-  1/2005.(II.15.)számú rendelet 
 1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
 2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
 3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
 5.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 6.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
 7.számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú, 
 
-  2/2005.(III.29.)számú rendelet 
 1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
 2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
 3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
 5.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 7.számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú, 
 
- 13/2005(IX.13.)számú rendelet 
 1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
 2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
 3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 3.számú, 
 4.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 5.számő melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
 
- 23/2005.(XI.24.)számú rendelet 
 1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú, 
 2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.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, 



 
- 26/2005.(XII.20.)számú rendelet 
 1.számú melléklete helyébe a jelenlegi 2.számú, 
 2.számú melléklete helyébe a jelenlegi 4.számú, 
 3.számú melléklete helyébe a jelenlegi 5.számú, 
 4.számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.számú 
 
melléklet lép. 
 

4.§ 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Csány,2006.március 28. 
 
 
                             Morvai István                                  dr.Balázs László 
                             polgármester                                            jegyző 
  
                                      
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy 3/2006.(II.14.) rendelet, ami az 
önkormányzat 2006.évi költségvetéséről rendelkezik módosításra szorul. Az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatót és rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai megkapták. 
A Pénzügyi Bizottság  véleményét annak elnöke már az előző hozzászólásban 
ismertette. Kéri a testület tagjait, hogy azt fogadják el. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület  10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeltet alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
6/2006.(III.28.) RENDELETE 

 
az önkormányzat 2006.évi költségvetésének módosításáról 

 
Az önkormányzat képviselőtestület a 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 2006.évi költségvetéséről szóló 
3/2006.(II.14.)számú rendelt (a továbbiakban : R) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 

Az R.3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
3.§(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006.évi költségvetését 



 
280.096 e/Ft bevétellel, 
280.096 e/Ft kiadással, 

 
 a kiadási előirányzatokon belül  
 - Működési kiadás: 204.314 e/Ft-ban  

 Személyi juttatásokat                  119.552 e/Ft-ban, 

 Munkaadókat terhelő 
                      járulékokat                                    38.302 e/Ft-ban, 

 Dologi kiadásokat                         44.799 e/Ft-ban, 

 Egyéb folyó kiadásokat                   1.661 e/Ft-ban 
 
 - Támogatás értékű kiadásokat     2.213 e/Ft-ban 
 

 Támogatás értékű működési 
célú kiadást                                        321 e/Ft-ban, 

 Támogatás értékű felhalmozási 
Kiadást                                            1.892 e/Ft-ban, 

 
 - véglegesen átadott pénzeszközöket     1.318 e/Ft-ban 

 Működési célú pénzeszköz átadás 
ÁHT-on kívülre                                1.318 e/Ft-ban. 

 
 - Társadalom-, szociálpolitikai egyéb 
              juttatás támogatást   41.192 e/Ft-ban 
 
 -  Felhalmozási kiadásokat   19.142 e/Ft-ban 

 Felújítási kiadásokat                       17.245 e/Ft-ban, 

 Beruházási kiadásokat                     1.897 e/Ft-ban, 
 

 - Pénzügyi befektetések kiadásait     1.554 e/Ft-ban, 
           

 Részvények vásárlását                    1.554 e/Ft-ban, 
 
 - A tartalékot   10.363 e/Ft-ban, 
 
 - A költségvetési létszámkeretet     56.6 főben 
állapítja meg. 

2.§ 
 
A költségvetési rendeletet mellékletei e rendelet mellékletei szerint módosulnak. 
 

3.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lét hatályba. 
 
 
Csány,2006.március 28. 
 
 



                             Morvai István                                     dr.Balázs László 
                             polgármester                                              jegyző 

 
 
 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a változtatási tilalomról rendelkező helyi 
rendelet módosításra szorul. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezen módosítást 
vegye tudomásul. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
7/2006 (III.28. ) rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 21/2005 (X.25. ) rendeletének 
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  7/2006 (III. 28.) 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. § 
 

                                       Záró rendelkezések 
 
Ezen  rendelet 2006-03-28-án  lép hatályba de rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
Csány, 2006-03-28 
 
 
                             Morvai István                                        Dr. Balázs László 
                              polgármester                                                    jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2005.évi CXXI.tv. a Luxusadóról  
rendelet alkotási kötelezettséget állapít meg az önkormányzat számára. Ismerteti a 
törvényt és a törvényben meghatározott értékeket. Ez alapján javasolja, hogy Csány 
község vonatkozásában az egyes lakóingatlan fajták forgalmi átlag értéke 
egységesen 60,-Ft/m2 összegben kerüljön megállapításra. 
Kéri a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel a fentiekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

 
Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 

8/2006 (III.28.) rendelete 
A luxusadóról 

                                                                      
Csány község  Önkormányzatának Képviselőtestülete a luxusadóról szóló  2005. évi 
CXXI. tv. 11. § (1) bek. kapott felhatalmazás alapján  - a Csány községben kialakult 
ingatlanforgalomra és értékviszonyokra tekintettel - lakóingatlan fajták  települési 
átlagértékeiről a következő rendeletet alkotja . 
 
                             A lakóingatlan fajták települési átlagértékei  
 
                                                                1.§ 
 

(1) Az  egylakásos lakóépületben lévő lakás települési átlagértéke  : 60000 Ft / 
m2 

(2) A többlakásos épületben ,  egyéb épületben lévő lakás települési átlagértéke : 



      60000 Ft /m2 
       (3)Üdülő települési átlagértéke : 60000 Ft/m2 
 
 

Záró rendelkezések 
 

2.§ 
 
(1) Ez a  rendelet 2006-03-28-án lép hatályba. 
(2) A rendeletben foglalt átlagértékeket a 2006 és 2007. adóévre vonatkozóan kell 
alkalmazni. 
 
 
Csány, 2006-03-28 
 
 
                                     Morvai István                                          Dr. Balázs László  
                                      polgármester                                                    jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a településen a szennyvízcsatorna 
próbaüzemelése sikeresen befejeződött. A próbaüzemelés befejezését követően 
szükségessé vált a településen a csatornadíjak meghatározása. Az ezzel 
kapcsolatos rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt 
megkapták, kéri annak elfogadását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2006.(III.28.)RENDELETE 

 
A közüzemi csatornaszolgáltatásért 

fizetendő díj megállapításáról. 
 

Vámosgyörk község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 
16.§.(1)bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az árak megállapításáról szóló 
többször módosított 1990.évi LXXXVII. törvényben biztosított felhatalmazás alapján 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Jelen díjmegállapítás a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz Üzemeltető,  
részben önálló költségvetési intézmény által Vámosgyörk község területén végzett 
közszolgáltatásra érvényes. 



 
 

1. csatornadíj   154,-Ft/m3 + ÁFA = 177,-Ft/m3 
 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2006.április 1.napján lép hatályba. 
 
 
A rendelet kihirdetéséről  a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Csány, 2006.március 28. 
 
 
                                Morvai István                                     dr.Balázs László 
                                 polgármester                                              jegyző 

 
 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szennyvíztisztító üzemeltetésére 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet kell létrehozni a társulásnak. 
Ezen szerv alapító okiratának tervezetét a képviselőtestület tagjai a meghívóval 
együtt megkapták, kéri annak elfogadását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
17/2006.(III.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Csány Község Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 
88.§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 
10.§-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997.évi CXXXV.törvény 16.§-ában foglaltak szerint az alapító önkormányzatok a 
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 
Költségvetési Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint fogadják el: 
 
Az intézmény neve: Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 
Részben Önálló Költségvetési Intézmény 
 
 
Az intézmény székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25. 
 
 



 
Az alapítók neve: 
 

- Vámosgyörk Község Önkormányzata 
3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25. 

 
- Adács Község Önkormányzata 

3292 Adács,  Szabadság tér 1. 
 

- Atkár Község Önkormányzata 
3213 Atkár, Fő út 70. 

 
 

- Csány Község Önkormányzata 
3015 Csány, Kossuth út 2. 

 
Az alapítás éve: 2006. április 4. 
 
Működés területe: Az alapító önkormányzatok közigazgatási területe 
 
Felügyeletei szerve: Az alapító önkormányzatok képviselőtestületei 
 együttesen. 
 
Alaptevékenysége: 90.01. Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
 70.20. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, részben  
 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
A költségvetési szerv vezetője:  a vonatkozó jogszabályok alapján nevezi ki a  
 Társulás. 
 
Az intézmény alaptevékenysége körében elvégzi: 
 
A megvalósított Viziközmű üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. 
 
Az intézmény gazdálkodása: Az államháztartásról szóló, és a kapcsolódó 
 mindenkor  hatályos jogszabályok alapján. 
 
Az intézmény vagyona: Az intézmény alapításakor vagyonnal nem 
  rendelkezik. 
 
 
Az intézmény megszűnése: Az alapító önkormányzatok döntése alapján. 
 
Az intézmény alapító okirata 2006.04.01. napjától hatályos. 
 
 
 
            Morvai István                                              dr.Balázs László 



             Polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény létrehozásának 
érdekében a társulási megállapodás aláírására hatalmazzák fel a polgármestert. A 
társulási megállapodás tervezetét a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt 
megkapták. 
Mivel a fentiekkel kapcsolatban sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
18/2006.(III.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Morvai István 
polgármestert a Vámosgyörk székhelyű Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény működtetése 
érdekében a társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős :   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai  István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság amely kiegészül 
a testület bizottsági elnökeivel március 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a 
Csány Községért kitüntetésre beérkezett javaslatot és elfogadta a javasolt 
személyeket, Deák Tibornét és Gergely Árpádnét. A helyi rendelet értelmében a 
testületnek 30 napon belül döntenie kell a kérdésben. Mivel úgy ítéli meg, hogy a 
testület a mai ülésén már dönthet a kitüntetésről javasolja a Csányért kitüntetést 
Deák Tiborné és Gergely Árpádnénak történő odaítélését.  Felolvassa a leendő 
kitüntetettek életének fontos állomásait és elmondja, hogy a kiegészült Ügyrendi 
Bizottság  egyhangúlag támogatta a jelöléseket és úgy ítélte meg, hogy a 
legalkalmasabb személyek  kerülnek kitüntetésre. 
Még egyszer ismerteti a képviselőtestület ide vonatkozó 4/2005.(II.15.)rendeletét. 
Megállapítja, hogy a két kitüntetésre javasolt minden tekintetben megfelel a helyi 
rendeletben előírtaknak. 
 
Hozzászólások: 
 
Pádár István Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 



Elmondja a testület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság a jelölésekkel teljes 
mértékben egyetért. Úgy érzi, hogy sikerült a sok kiváló – a településért dolgozó – 
ember közül a legrátermettebbet kiválasztani. Színbolikus jelentőségűnek tartja, hogy 
a Csányért kitüntetés jelöltjei pedagógusok. A településen élők gyermekeik 
nevelésében rengeteg segítséget kaptak az óvodától és az iskolától. 
Javasolja a testület tagjainak a jelöltek kitüntetését. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az Ügyrendi Bizottság elnökének a hozzászólását és kéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak a kitüntettek személyéről: 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavat nélkül az alábbi 
határozatokat hozzák: 
 
 
19/2006.(III.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Morvai István polgármester előterjesztését. Ez alapján a Csány Községért 
kitüntetését Deák Tibornénak adományozza. 
A képviselőtestület döntésével a község tiszteletét és megbecsülését fejezi ki az 
iskolaigazgatónak, az embernek aki évtizedek óta tanítja és neveli a település 
ifjúságát.  
A képviselőtestület a kitüntetettnek  gratulál és sok jó egészséget kíván.  
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kitüntetés a 
pedagógusnapi rendezvényen ünnepélyes keretek között kerüljön átadásra. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
20/2006.(III.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Morvai István polgármester előterjesztését. Ez alapján a Csány Községért 
kitüntetését Gergely Árpádnénak adományozza. 
A képviselőtestület döntésével a község tiszteletét és megbecsülését fejezi ki az 
óvoda vezetőjének, az embernek aki évtizedek óta tanítja és neveli a település 
ifjúságát. 
A képviselőtestület a kitüntetettnek gratulál és sok jó egészséget kíván. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kitüntetés a 
pedagógusnapi rendezvényen ünnepélyes keretek között kerüljön átadásra. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 



Pádár Sándor alpolgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a településért végzett több évtizedes 
munkáért Morvai István polgármestert terjesszék fel állami kitüntetésre. Javasolja a 
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésre való terjesztést, ezzel 
egyidejűleg ismerteti a polgármester úr életének legfontosabb állomásait és azon 
tevékenységét amellyel – úgy ítéli meg – alkalmassá vált ezen kitüntetésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Pádár István képviselő: 
 
A javaslattal teljes mértékben egyetért és azt támogatja. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Örül a javaslatnak és kéri, hogy minél gyorsabban történjék az előterjesztés 
ügyintézése. Amennyiben a polgármester urat az augusztus 20-i állami ünnepségen 
kitüntetnék úgy az azt követő falunap jeles eseménye lehetne az elismerés 
bemutatása. A maga részéről teljes mértékben támogatja az előterjesztést. 
 
Pádár Sándor alpolgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel a kérdést. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
21/2006(III.28.) Önkorm. Képv.test. határozat: 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete  az alpolgármester 
előterjesztése alapján Csány   település  fejlődésének elősegítésében végzett 33 éve 
töretlen , kimagasló , példamutató tevékenységéért   Morvai István polgármestert  a 
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló  1991. évi XXXI. Tv. 1. §  és  4.§ (1) c)  
pontjára tekintettel a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje kitüntetésre javasol 
előterjeszteni a 2006. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából  . A  
képviselőtestület  így is szeretné megköszönni azt   a több évtizedes munkát , ami az  
életminőség fokozatos javulását   és az elvándorlás megszűnését  eredményezte  
Csány községben  .  
 
 
A képviselőtestület felhívja az alpolgármester és a jegyző figyelmét ezen 
határozatnak a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője felé történő 
megküldésre. 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
 
Felelős : Pádár Sándor alpolgármester 



                Dr. Balázs László jegyző  
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a képviselőtestületnek a kitüntetésre való előterjesztést. 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht és 
Csány község Önkormányzata -  Csány község belterületi igazgatási egységében 
fekvő közúti és önkormányzati kezelésben lévő ingatlanok tulajdoni és vagyonkezelői 
jogának rendezése céljából telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása végett  -  
elkészítette a megállapodást, a változási vázrajzokat, és a jogerős telekalakítási 
engedélyt. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezen ingatlanok tulajdoni és vagyonkezelői 
jogának rendezése végett elkészített megállapodás aláírására a polgármestert 
hatalmazza fel, továbbá az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 
bejegyzési kérelmet hagyja jóvá. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
22/2006(III.28.) önkorm.képv.test.határozata: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csány községben fekvő 
közúti és önkormányzati kezelésben lévő ingatlanok tulajdoni és vagyonkezelői 
jogának rendezése  céljából 2006.február 21-én a Magyar Közút KHT-vel kötött 
megállapodást tudomásul veszi és jóváhagyja.  
Így a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonába és az Útgazdálkodási és Koordinációs 
Igazgatóság vagyonkezelésében maradnak , illetve kerülnek a Csány község 
közigazgatási területén fekvő alábbi ingatlanok: 
22/1 hrsz. országos közút – ha 2308 m2 , 186/1 hrsz. országos közút – ha 7887 m2 , 
557/1 hrsz. országos közút 1 ha 2684 m2 , 558/1 hrsz. országos közút – ha 9023 m2 
,  
1138/1 hrsz. országos közút – ha 9084 m2 , 1157/1 hrsz. országos közút 1 ha 0454 
m2 , 1193/1 hrsz. országos közút – ha 4775 m2 területnagysággal eredeti bejegyzés 
jogcímen. Csány község Önkormányzata  -1/1 arányban - tulajdonában maradnak 
illetve kerülnek a Csány község közigazgatási területén fekvő alábbi ingatlanok:  
22/2hrsz.közterület – ha 0088 m2, 22/3 hrsz.közterület – ha 0656 m2 , 22/4 hrsz. 
Közterület – ha 0857 m2 területnagysággal törvényes állapot helyreállítás , átadás 
jogcímen, 
47 hrsz. Utca – ha 5170 m2 , 119/1 hrsz. Utca – ha 4624m2, 
119/2 hrsz.utca – ha 2664 m2 területnagysággal eredeti bejegyzési jogcímen, 
186/2 hrsz. közterület – ha  0494m2 . 186/3 hrsz. közterület – ha 0418 m2, 
186/4 hrsz. közterület – ha 1081 m2 területnagysággal törvényes állapot 
helyreállítása , átadás jogcímen , 
204 hrsz. út – ha 1436 m2 , 286 hrsz. utca – ha 1694 m2, 
440 hrsz. utca – ha 2838 m2 , 473 hrsz. utca – ha 2845 m2 
506 hrsz. utca – ha 2851 m2 , 539/1 hrsz. utca 1 ha 0976 m2 
539/2 hrsz. utca  1 ha 1637 m2 területnagysággal eredeti bejegyzési jogcímen, 
557/2 hrsz. közterület – ha 0719 m2 , 557/3 hrsz. közterület – ha 0763 m2, 
557/4 hrsz. közterület – ha 0229 m2, 557/5 hrsz. közterület – ha 0272 m2, 



557/6 hrsz. közterület – ha 0265 m2 , 557/7 hrsz. közterület – ha 0191 m2, 
558/2 hrsz. közterület – ha 0557 m2 , 558/3 hrsz. közterület – ha 0603 m2 
területnagysággal törvényes állapot helyreállítása , átadás jogcímen,  
559 hrsz. utca – ha 8646 m2 , 1133/1 hrsz. patak – ha 0073 m2, 
1135 hrsz. utca – ha 8095 m2 területnagysággal eredeti bejegyzési jogcímen,  
1138/2 hrsz. utca – ha 1376 m2 , 1138/3 hrsz. közterület – ha 0700 m2, 
1138/4 hrsz. közterület – ha 0247 m2 , 1138/5 hrsz. közterület – ha 1405 m2, 
1138/6 hrsz. közterület – ha 1641 m2, 1138/7 hrsz. közterület – ha 1260 m2, 
1138/8 hrsz. utca – ha 2750 m2 , 1157/2 hrsz. közterület – ha 1046 m2 
területnagysággal 
törvényes állapot helyreállítása , átadás jogcímen ,  
1157/3 hrsz. patak – ha 0077 m2 területnagysággal  eredeti bejegyzési jogcímen, 
1193/2 hrsz. közterület – ha 0611m2 , 1193/3 hrsz. közterület – ha 0059 m2 
területnagysággal  
törvényes állapot helyreállítása , átadás jogcímen, 
1227/1 hrsz. út – ha 1173 m2 , 1227/2 hrsz. közterület – ha 2150 m2 
területnagysággal 
eredeti bejegyzési jogcímen. 
A képviselőtestület egyúttal hozzájárul ahhoz , hogy az alábbiakban felsorolt 
ingatlanok és az itt  megnevezett tulajdonosok valamint vagyonkezelő javára az 
ingatlan nyilvántartásban átvezetésre kerüljenek. 
A képviselőtestület egyúttal megbízza a  polgármestert  bejegyzési kérelem 
előterjesztésére  ezen ingatlanok vonatkozásában a Hatvani Körzeti Földhivatalhoz .  
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás senkitől sem hangzott el, így a képviselőtestületi ülést 
12.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft 
 
 

              Morvai István                                                   dr.Balázs László 
               polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 


