
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007.szeptember 11-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: dr.Balázs László jegyző   
                                                       Novák Lajos belső ellenőr 
                                                       Dr.Eperjesi Tamás Többcélú Kistérs. Társulás 
Hatvan 
                                                       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 jelentés a 2007.I.félévi előirányzat módosításáról  
      Előadó:  dr.Balázs László jegyző,  
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ Beszámoló  a 2007.I.félévi költségvetés végrehajtásáról. 
     Előadó:  dr.Balázs László jegyző,  
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
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: 
 



Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évi I.félévi előirányzat 
módosításról, valamint a 2007.évi I.félévi költségvetési és adóügyi feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Az ezzel kapcsolatos határozati javaslat és rendelet tervezet szintén megküldésre 
került. Az előirányzat és a beszámoló megtárgyalását a pénzügyi bizottság is 
elvégezte. A bizottság mindkét anyagot alkalmasnak ítélte a testület elő való 
terjesztésre. 
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy  ismertesse a bizottság állásfoglalását az 
előirányzat módosítással és a beszámolóval kapcsolatosan. 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja, hogy az anyagok részletesen és pontosan lettek összeállítva. Az 
előirányzat módosítással az önkormányzat által már végrehajtott, a testület által már 
jóváhagyott feladatok pénzügyi lebonyolítása is helyére kerül. Ezért ahhoz a 
bizottságnak kiegészítése nincs. Javasolja, hogy a képviselőtestület az előirányzat 
módosítást változtatás és módosítás nélkül hagyja jóvá. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének hozzászólását és kéri a testület tagjait, 
hogy az előirányzat módosítást változtatás, módosítás nélkül fogadja el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

 

 
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

9/2007. (IX. 11.) számú rendelete 
az önkormányzat 2007. I. félévi előirányzat módosításáról 

 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett 
pénzeszközök, saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás tudomásul 
vételével, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló  
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 13.) számú rendeletének módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. §. 
 

(1.) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 
      291.995 eFt bevétellel, 
      291.995 eFt kiadással, 
 
     a kiadási előirányzatokon belül: 
     - Működési kiadást                                                                          201.783 eFt-ban 



        • Személyi juttatásokat                                              113.058 eFt 
        • Munkaadókat terhelő járulékokat                             36.684 eFt 
        • Dologi kiadásokat                                                     49.986 eFt 
        • Egyéb folyó kiadásokat                                              2.055 eFt, 
     - Támogatás értékű kiadásokat                                                           2.323 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                              323 eFt 
        • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                      2.000 eFt 
     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                   1.302 eFt-ban 
        • Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül      1.288 eFt 
        • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül      14 eFt 
     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást         49.968 eFt-ban 
     - Felhalmozási kiadásokat                                                                 13.483 eFt-ban 
        • Felújítási kiadásokat                                                 11.846 eFt 
        • Beruházási kiadásokat                                                1.637 eFt 
      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                       1.619 eFt-ban            
        • Részvények vásárlása                                                 1.619 eFt 
     - A tartalékokat                                                                                  21.517 eFt-ban 
     - A költségvetési létszámkeretet                                                           54,6  főben 
     állapítja meg. 
 

2. §. 
(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
      -  bevételi fő összegét                      640 eFt-ban, 
      -  kiadási fő összegét                       767 eFt-ban 
      állapítja meg. 
 
 
 
 
(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 
       - Működési kiadásait                                                                                767 eFt-
ban, 
         • Személyi juttatásokat                                                        570 eFt-ban, 
         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                        67 eFt-ban, 
         • Dologi kiadásokat                                                             125 eFt-ban, 
         • Egyéb folyó kiadásokat                                                         5 eFt-ban 
            hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatainak  
            megfelelően. 
 

3. §. 
 
A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2007. évi költségvetést megállapító 1/2007. (II. 13.) 
számú rendelet 3., 4. §-át módosítja úgy, hogy a 
 
- 1/2007. (II. 13.) számú rendelet 
    1.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  1.    számú, 
    2/a. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/a. számú, 
    2/b. számú melléklete helyébe a jelenlegi  2/b. számú, 
    3.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  3.    számú,  
    4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  4.    számú,  
    5.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  5.    számú, 
    6.    számú melléklete helyébe a jelenlegi  6.    számú 



    melléklet lép. 
 

4. §. 
 

         (1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Csány, 2007. szeptember 11. 
 
 
                          Morvai István                                                       Dr.Balázs László  
                          polgármester                                                                 jegyző 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a 2007 évi I.félévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolóból kiderül, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van 
köszönhetően azon intézkedéseknek, melyeket az önkormányzat 2007. év elején 
megtett (létszámcsökkentés). Sajnálatos módon a költségvetést egyre inkább meg 
fogja terhelni a csatorna beruházás során visszaigényelt közműfejlesztés 
visszafizetése és ennek kamatterhei. Sajnos ez az önkormányzat fejlesztéseit évekre 
leállíthatja. Az önkormányzat vezetése Alkotmánybírósághoz fordult igaza 
bizonyítására, de sajnos az AB határozatáig a kamatterheket fizetni kell.  
Kéri a testület tagjait, hogy a beszámolóhoz véleményüket, hozzászólásaikat tegyék 
meg. 
 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök 
 
A beszámolót alkalmasnak ítélte a testület elé való  terjesztésre. A beszámolóból 
kiderül, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van, ezért javasolja a 
képviselőtestület társainak a beszámoló változtatás, módosítás nélküli elfogadását. 
 
Novák Lajos belső ellenőr: 
 
Megdicséri a beszámoló készítőit az alapos munkáért. Elégedettségét fejezi ki, hogy 
az önkormányzat gazdálkodása az eddigiekhez hasonlóan egyensúlyban van. Az 
önkormányzatnál év végéig előreláthatólag nem kell több megszorításokat hoznia. 
Javasolja ezen beszámoló változtatás nélküli elfogadását.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat, és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra teszi fel a 2007.évi költségvetési beszámoló végrehajtását. 
 



A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
31/2007.(IX.11.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete 2007.I.félévi költségvetési beszámolóról szóló 
tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7.táblázat alapján – az abban 
foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly 
biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
               2007.december 31. 
 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Csányi Általános Iskola alapító okirata 
nem tartalmazza az iskolában tanítható gyerekek maximális létszámát. Az iskola 
felújítással kapcsolatos  pályázatok ezt megkövetelik. Az alapító okirat ilyen irányú 
megváltoztatásának tervezetét a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, 
hogy ezt változtatás, módosítás nélkül fogadják el.  
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
32/2007 (IX.11. ) önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 

A csányi általános iskola alapító okirata 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37.§-a alapján a csányi Általános Iskoláról a 
következőképpen rendelkezik. 
 
1./ Az intézmény neve :  
      Általános Iskola  
2./Az intézmény székhelye: 
      3015 Csány, Arany János út 6. 
3./Az intézmény  típusa: 
      általános iskola 
4./Az intézmény alapítója: Csány község Önkormányzata 
5./Fenntartója:Csány község Önkormányzata 
6./Az intézmény felügyeleti szerve:  
    Csány község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
7./Szakmai felügyeletét a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szerv látja 
el. 



8./Az intézmény szakágazati (TEÁOR ) besorolása és megnevezése: 
    80.11 alapfokú oktatás 
    55.51 munkahelyi étkeztetés 
    55.52 közétkeztetés 
9./Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezéssel: 
    801214 általános iskolai oktatás 
                 A képzési idő 8 év. Az általános iskolai oktatás a tanköteles korúak 
szervezett 
                 Elemi ismereteket nyújtó oktatás , melynek további célja a középfokú 
oktatásra  
                 való felkészítés. 
                 Az alaptevékenységi feladatkörben az intézmény ellátja a nappali 
rendszerű  
                 általános iskolai oktatás 1-8 év folyamon a Közoktatási törvényben  
                 meghatározottak szerint   , a   napközis és tanulószobás tanulókkal 
foglalkozást. 
                 Ellátja továbbá az  iskolai intézményi étkeztetést . 
                 Negyedik évfolyamtól csoportbontással német és angol nyelv-oktatás 
folyik. 
                 Korai fejlesztés , gondozás 
                 Képesség kibontakoztató tevékenység  
                 Roma kisebbségi Oktatás 
     
     801225 Fogyatékos tanulók nappali rendszerű , általános műveltséget 
megalapozó iskolai     oktatás ( Gyógypedagógiai /konduktív pedagógiai/ ellátás.) 
     805113 Napközi otthoni és Tanulószobai ellátás 
     552323 általános iskolások étkeztetése 
                 Az iskolai oktatásban részesülő tanulók meleg étkeztetése /tízórai , ebéd ,  
uzsonna/  biztosítása igény szerint. 
 
 
     552411 Munkahelyi vendéglátás 
                  Szervezet felnőtt étkeztetés az intézmény dolgozói részére. 
10./Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
11./Az intézmény jogállása: A közoktatási törvény értelmében önálló jogi személy 
12./Az intézmény vezetése : 
      Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján 5 éves időtartamra a 
Képviselőtestület 
       bízza meg.  
       Az általános iskola igazgatója: Deák Tiborné sz. Czank Mária Csány, Rákóczi u 
54.  
       Kinevezési ideje:2004-09-01-től 2009. augusztus 31-ig./22/2004.(VI.21.)sz. 
önkorm.hat./ 
       A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. 
13./Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szerint: részjogkörű. 
      Gazdálkodás megszervezésének módja szerint :  
       részben önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
       Az intézmény hitelt nem vehet fel.  
       Az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
14./Az intézmény feladatai ellátásához biztosított vagyon: 



     A) 2 hrsz-ú telek:                                                4488 m2 
         Ebből : - udvar                                                2258 m2  
                     - sportpálya                                          660  m2 
                     - beépített terület                                 1570 m2 
                     - hasznos alapterület                            1528 m2     
         Tantermek száma: 8 db.                                    500 m2 
          Egyéb helyiségek: 8 db.                                   520 m2 
          Férőhelyek száma: 220 fő (2 m2/gyermek) 
      B) 3 hrsz-ú telek: 
                     - tornaterem:                                          508 m2 
  
      C) 065/2 helyrajzi számú szántóból  
                     -  gyakorlókert                                      1170m2  
      D) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá a fentiekben felsorolt  
           Intézményekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 
           Az intézmény feladatainak maradéktalan ellátásához a rendelkezésre álló 
           vagyontárgyakat szabadon használhatja. 
           A vagyon feletti rendelkezési jog Csány község Önkormányzatát illeti meg. 
15./Az intézmény bélyegzőjének felirata : 

A) Hosszú  ( fej) bélyegző: Általános Iskola Csány  
                                             Arany János út 6. sz. 
                                             3015 
B)Körbélyegző: -középen:  Magyar Köztársaság címere 

- nagykörben: Általános Iskola Csány 
                           Heves megye   

    C)Törzsszám: 378758202 
    D)Számlaszám: 14220108 (COMMERZBANK ZRT. BUDAPEST) 
        Költségvetési elsz.számlaszám:14220108 18878002      
16./Záró rendelkezések: 
     Az alapító okirat elfogadásának napján lép hatályba. Hatályba lépésével 
egyidejűleg a  Csányi Általános Iskola  - 67/2003(XII.16.) sz . önkorm. hat. elfogadott 
-  alapító okirata hatályát veszti. 
     Felülvizsgálat rendje: jelen alapító okirat felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabály 
rendelkezések változása függvényében a jegyző köteles elvégezni és a 
Képviselőtestület elé terjeszteni a módosító javaslatokat. 
      Az intézményi SZMSZ-t az intézmény vezetője jelen Alapító Okirat hatályba 
lépését követő 30 napon belül köteles elkészíteni és azt a nevelőtestület 
véleményezését követően   a fenntartó elé terjeszteni jóváhagyás végett. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy közigazgatási hivatal törvényességi 
észrevételt tett az önkormányzat SZMSZ-vel kapcsolatban. Az SZMSZ módosítását 
elvégezték, ennek tervezetét a testület tagjai megkapták. Kéri, hogy azt fogadják el. 
Szó szerint ismerteti a közigazgatási hivatal 210/1162-22/2007.sz.alatt iktatott 
levelét. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 



 
 

CSÁNY KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
10/2007.(IX.11) RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  4/2007 (III. 27. ) rendeletének módosításáról 

 
Csány  község önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt  
felhatalmazás alapján Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2007 
(III.27.) rendeletét 
( továbbiakban : R ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
                                          
                                                        1. §  
                            A R. 8. §-a helyébe a következő lép  
 
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.  

(2) Az (1) bekezdésben leírtak érvényre juttatása érdekében az 
önszerveződő  

közösségek képviselőit – Új Nyugalom Csoport Csány; Dinnye Védegylet Csány – 
tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselőtestület és bizottságai 
ülésén.  
 
                                                        
                                                     2. § 
                           A R. 14. §-a helyébe a következő lép 
 
14. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

a) rendeletalkotás, 
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a 
törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; 
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és 
elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím 
adományozása, 
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a 
végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a 
településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott 
értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú 
alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; 
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti 
szervezethez való csatlakozás; 
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás; 
g) intézmény alapítása; 
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás; 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; 



k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti; 
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt 
önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; 
m)a települési képviselő , a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való 
döntés; 
n)az 1990 évi LXV. Tv. 33/A § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
hozzájárulással kapcsolatos döntés ; 
o)a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; 
p) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik: 

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával a 
személyi alapbér meghatározása; 
b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás; 
c) az éves költségvetés 15 százalékát meghaladó hitelfelvétel; 
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés. 

                                                 
 
 
                                                        3.§ 
                              A R. 17.§-a helyébe a következő lép 
 
17. § (1) A képviselő-testület választáskori létszáma: 10 fő. 
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 6 fő jelen 
van. 
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek 
tárgyalására újra össze kell hívni. 

(2) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti 
szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. 
Ebben az esetben hetvenöt napon belüli időpontra időközi választást kell 
kiírni. A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a 
polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, 
gyakorolja hatáskörét. A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a 
választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati 
választásokat megelőző év október 1. napját követően . Az időközi 
választás költségét az önkormányzat viseli. 

 
 
                                                        4.§ 
                              A R. 24.§-a helyébe a következő lép 
 
24. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult 
személy akkor hívja össze, ha a 21. §-ban foglalt feltételek fennállnak. 
(2) Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy a 21. § b) 
pontja esetében saját maga dönti el. 
(3) A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés 
megtartásáról. 



(4) Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  kezdeményezheti a 
képviselő-testület összehívását.  
 
 
 
                                                       5.§ 
                              A R. 42.§-a helyébe a következő lép 
 
42. § A települési kisebbségi önkormányzat elnöke az adott kisebbség helyi 
szószólójává válik. Amennyiben nem tagja a képviselő-testületnek, annak ülésein 
tanácskozási joggal részt vehet. Egyéb jogosítványait a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozza. 
 
 
                                                      6.§ 
                              A R. 49.§-a helyébe a következő lép 
 
49. § (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését 
szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős 
megnevezését. 
(2) A képviselő-testület hatósági határozataira - az Ötv-ben foglalt eltérésekkel - az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
                                                     7.§ 
                              A R. 55.§-a helyébe a következő lép 
 
 
 
55. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 
a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű 
eredményét és a hozott döntéseket. 
Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett 
vagy szakértő) vannak jelen. 
(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
(4) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: 

- a napirend tárgyát, 
- az előterjesztőt vagy előterjesztőket, 
- előadókat, 
- hozzászólókat. 

(5) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. 
A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által 
elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. 
(6) A képviselő-testület a döntéseit a polgármester által megfogalmazott javaslatról 
történő szavazással hozza. 
A jegyzőkönyvbe rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, 
illetve hányan tartózkodtak. 



(7) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. 
Határozat és rövidebb rendelet esetében a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, 
terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv mellékleteként. 
(8) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

- a meghívót, 
- a jelenléti ívet, 
- az írásos előterjesztéseket, 
- a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, 
- illetve a képviselők kérése alapján: 

- a képviselői indítványokat, 
- a képviselői hozzászólásokat,  
- a képviselői interpellációkat. 

(9) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. 
(10) A képviselő-testület tagja indítványozására a képviselő-testület jegyzőkönyv-
hitelesítőket választhat.  
A jegyzőkönyv-hitelesítők csak képviselő-testületi tagok lehetnek. 
A jegyzőkönyv-hitelesítők választhatók alkalmi jelleggel - egy adott ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítő munkája ellátásához - illetve hosszabb időtartamra. 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. 
(11) Az aláírt, mellékletekkel ellátott jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon 
belül a jegyző köteles megküldeni az Észak-magyarországi regionális közigazgatási 
hivatalnak. 
(12) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület 
ülésének a jegyzőkönyvébe és mellékleteibe. 
(13) A jegyzőkönyvek betekinthetőségről a jegyzőnek kell gondoskodnia. 
A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni. 
(14) A jegyzőkönyv másolatáért az önkormányzat térítési díjat kérhet. 
(15) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(16) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző 
gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad. 
 
                                                    8.§ 
                              A R. 61.§-a helyébe a következő lép 
 
61. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők 
közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület 
hivatalának dolgozója , a települési kisebbségi önkormányzat elnöke  nem lehet a 
bizottság elnöke, tagja. 
(2) A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást 
nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a 
szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. 
 
                                                    9.§ 
                              A R. 102.§-a helyébe a következő lép 
 

                                             X. Fejezet 

                            Helyi Kisebbségi Önkormányzat                                                   

 



102.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete folyamatos kapcsolatot tart fenn a 
helyi kisebbségi önkormányzattal. A kapcsolattartás és a kisebbségi önkormányzat 
működését biztosító feladatokat külön együttműködési megállapodásban rögzítik. 

(2)A képviselő-testület a közvetlen kapcsolat fenntartásával a polgármestert bízza 
meg. 

(3)A kisebbségi önkormányzat elnöke a képviselő-testület ülésein a kisebbség 
szószólójaként jogosult részt venni, részére az ülések meghívóját a jelen SZMSZ 
25.§  szerint kell kiküldeni. 

(4)A helyi önkormányzat biztosítja a települési kisebbségi önkormányzati testület 
működésének feltételeit: 

a) a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosításával (A 
kisebbségi önkormányzat székhelye :Csány, Kossuth út 1. )  

b) a postai , kézbesítési , gépelési , sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó 

költségek viselése  a polgármesteri hivatal által. 

                                                              
 
                                                   10. § 
 
                                                                                                                                   
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2007. III. 27-től 
kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2007. (III. 27. ) rendeletének 
8.§;14.§;17.§;24.§;42.§;49.§;55.§;61.§;102.§-a. 
(3) A rendelet kihirdetéséről  a jegyző gondoskodik. 
 
Csány, 2007-09-11 
 
 
                        Morvai István                              Dr. Balázs László 
                        polgármester                                           jegyző 
Záradék: 
Az SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2007.09. 11-én! 
Csány, 2007-09-11 
 
                                                                          Dr. Balázs László  
                                                                                    jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőknek, hogy a hatvani kistérségben is LEADER csoport alakítása 
cél, így keresve plusz forrásokat a település fejlesztéséhez.  Átadja a szót dr. 
Eperjesi Tamás kistérségi vezetőnek. Kéri, hogy ismertesse a LEADER programot. A 
programmal kapcsolatos írásbeli tájékoztató ki lett küldve a meghívóval.  
 
 
Dr.Eperjesi Tamás: 
 



Köszönti a képviselőtestület tagjait. Reméli, hogy a jövőben gyakrabban fognak 
találkozni, mert ha elfogadják a LEADER Csoport alakítását, annak keretei között a 
képviselők munkájára is szükség lesz. Az elkövetkezendő hetek nagyon fontosak 
lesznek a programmal kapcsolatosan, hiszen ha megalakul a csoport, heteken belül 
ki kell dolgozni azokat a programokat amelyekre a LEADER csoport önkormányzatai, 
vállalkozói és non profit szervezetei pályázhatnak. Ezen programok kidolgozásához 
vár segítséget és ötleteket. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a kiegészítést és elmondja a testület tagjainak, hogy a LEADER Csoport 
megalakítása érdekében az elmúlt héten már  megkezdődtek a tárgyalások. A 
településről Simon Attila képviselte a védegyletet, mint civil szervezetet és Óvári 
Lászlóné a vállalkozói szférát. Az önkormányzat részéről a polgármester volt jelen. 
Javasolja a testület tagjainak, hogy a település lépjen be a LEADER programba mert 
a programban megfogalmazott célok pld. település szépítés, közösségi terek 
kialakítása , a település további fejlődése szempontjából létkérdés. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy programmal kapcsolatos észrevételeiket, 
kérdéseket tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
A maga részéről teljes mértékben támogatja a LEADER programban való részvételt. 
Reméli a program sikerességét, és azt, hogy a kistérség Turával kiegészülve 
sikeresen tud majd pályázni.  Pályázat eredményeként pedig Csány község is 
szépülhet. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak a 
programban való részvételről. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
33/2007.(IX.11.) önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Morvai Istvánt a 
település polgármesterét, hogy az újonnan – a kistérség településeit és Tura város 
magába foglaló – alakuló helyi vidékfejlesztési (LEADER) közösség helyi 
vidékfejlesztési csoportjának megalakulásában, nyilvántartásba vételi eljárásában 
képviselje a települést. 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a vidékfejlesztési akciócsoport 
előzetes elismerése után képviselje Csány települést a jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti forma megalakításánál. 
 



 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a gyermekjóléti feladatok ellátása az 
önkormányzat számára komoly áldozatot jelent. A feladatok ellátását anyagilag 
könnyítené ha társulásba látnák el. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a 
képviselőtestület megkapta. Kéri, hogy véleményezzék azt. 
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Csány településen nagy szükség van a szolgálatra. A feladat társulásban történő 
ellátását csak úgy tartja megvalósíthatónak, ha a feladatot jelenleg is ellátó kolléganő 
a településen maradhat, hiszen munkáját kiválóan végzi. Az intézmény jelenleg 
rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel és rendelkezik érvényes 
működési engedéllyel. 
Javasolja ezért, hogy a társulás csak  a jelenlegi dolgozó helyben maradásával jöjjön 
létre és ez a  megállapodásba is bele foglaltassék.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és teljes mértékben egyetért azzal, vagyis javasolja, 
hogy a társulás csak akkor jöjjön létre, ha a gyermekjóléti feladatokat ellátó kolléganő 
helyileg a településen maradhat. Ezzel a kiegészítéssel kéri, hogy a  testület tagjai 
szavazzák meg az előterjesztést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
34/2007.(IX.11.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a gyermekjóléti 
feladatokat 2008.január 1-jétől intézményfenntartó társulási szerződéssel látja el, és 
egyben felhatalmazza Csány község polgármesterét a társulási szerződés aláírására 
azzal a feltétellel, hogy a Csány községben jelenleg működő, érvényes működési 
engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálat munkatársa a társulást követően is 
helyben teljes munkaidőben kerüljön foglalkoztatásra.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy évről-évre lehetőség nyílna, hogy az 
önkormányzat részt vegyen a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton. Évek óta a 
testület ezzel kapcsolatosan nemleges határozatot hozott. 



Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a pályázatot. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Ismerteti a Bursa Hungarica előírásait és kiemelten hangsúlyozza, hogy ez szociális 
alapú támogatás lenne. Úgy ítéli meg, hogy a településen élők jó részénél a 
jövedelem nem mutatható ki, így ezen ösztöndíj bevezetése a település méltán 
visszatetszést válthatna ki. További problémát jelent az önkormányzat nehéz anyagi 
helyzete is. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy egyetért a jegyző által elmondottakkal. 
A visszaélések megelőzése érdekében ő sem támogatja az ösztöndíj bevezetését  a 
településen. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az 
önkormányzat ne vezesse be a Bursa Hungarica ösztöndíjat 2007/2008-as tanévben. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
35/2005.(IX.11.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007/2008-os tanévben a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerben nem kíván részt venni. 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkeresés érkezett Tassy Mária és 
Medve Éva Csány , Gyöngyösi u. 3.sz.a.lakosoktól, akik a szolgálati lakásukra 
redőnyt szeretnének szereltetni. 
Kérik, hogy a szerelés költségeit a lakbérükből lelakhassák. 
Kéri a testületet, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, hozzászólásaikat tegyék 
meg. 
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Javasolja, hogy az épület állagmegóvásának érdekében is járuljanak hozzá, hogy 
mindkét lakás bérlője elkészítesse a redőnyöket, melyek bekerülési költségét azután 
lelakhassák. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérelmet. 
 



A képviselőtestület 9 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 
 
36/2007.(IX.11.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Csány, Gyöngyösi u. 3/a, és 3/c lakások bérlői a lakásukra - amely önkormányzati 
tulajdonban van - redőnyt szereltessenek. A testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy 
ennek bekerülési költségeit a lakók 100 %-ban a lakbérből levonhassák. 
A testület felhívja a lakók figyelmét a legköltségkímélőbb megoldás választására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy Oktatási Minisztérium meghirdette még 
2005.évben a „Szemünk Fénye” világítási és fűtéskorszerűsítési programot. Az 
általános iskola, a napköziotthonos óvoda, és a polgármesteri hivatal világítás 
korszerűsítésével kapcsolatosan ajánlat érkezett a SZA-CO Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT-től. Részletesen ismerteti az előzményeket és az ajánlatot. Sajnos 
megítélése szerint az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 
programban való részvételt, mivel a világítás korszerűsítéssel történő megtakarítás 
nem fedezi a korszerűsítés költségeit. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy véleményezzék az ajánlatot. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
37/2007.(IX.11.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Szemünk 
Fénye” világítási és fűtéskorszerűsítési programban való részvétel lehetőségeit. Ez 
alapján a képviselőtestület úgy dönt, hogy nem vesz részt, mivel ezt anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy elkészült az önkormányzat Web oldala a 
www.csany.hu cím alatt. A web oldal feltöltéséhez kéri a lakosság aktív részvételét. 
Elmondja továbbá, hogy a településen dolgozó fogorvos kisbabát vár, ezért az 
önkormányzat vezetése a helyettesítéséről történő gondoskodás végett a szomszéd 
településen (Hort) dolgozó fogorvossal vette fel a kapcsolatot. A tárgyalások 
folyamatban vannak. Reméli, hogy a következő testületi ülésen már pozitív 
eredményekről tud beszámolni. 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselőtestület tagjait, hogy a Falunap a településen 
sikeresen lezajlott. Az ebben résztvevő valamennyi képviselőnek köszönetet mond. 
 

http://www.csany.hu/


Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 12.10 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
                                                              Kmft. 
 
 
 
                          Morvai István                                    dr.Balázs László 
                          polgármester                                            jegyző 
 


