
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott  megtartott képviselőtestületi 

               ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor 

László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, 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, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 megválasztott 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 2004.I.félévi költségvetés végrehajtásáról az I.félévi előirányzatok  

     módosításáról. 

     Előadó: dr.Balázs László jegyző, 

                  Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

 

3./ Indítványok, bejelentések 

 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 

hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2004.I.félévében engedélyezett központi 

pótelőirányzatokról, átvett pénzeszközökről, valamint  saját hatáskörű előirányzat 

módosításról szóló tájékoztatót és a 2004.év I.félévi költségvetési és adóügyi feladatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Megkapták 

továbbá a testület tagjai a fentiekkel kapcsolatos rendelet tervezetet és határozati javaslatot is. 

Elmondja továbbá, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és a beszámolót és 

alkalmasnak találta arra, hogy az a képviselőtestület elé kerüljön megtárgyalásra. 

 



 

Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatban a 

bizottság állásfoglalását. 

 

Hubainé Szabó Margit Pénzügyi Biz.elnöke: 

 

A bizottság nevében megköszöni az anyag precíz összeállítását. Az áttekinthetően 

összeállított anyagból a bizottság tagjai azt a következtetést vonták le, hogy a bevételek és a 

kiadások teljesítése mutat ugyan némi lemaradást a kiadási oldalon, de összességében az 

időarányos teljesítés megtörtént. A kiadási oldalon mutatkozó lemaradásnak az oka, hogy 

bizonyos feladatok a II.félévre tevődnek át és az önkormányzatnál már megszokott óvatos 

gazdálkodás miatt bizonyos kifizetések a II.félévben történnek. 

A bizottság továbbra is problémásnak találja a magas adóhátralékokat, kérik ezért a behajtás 

hatékonyabbá tételét. 

A maga és a bizottság részéről a tájékoztatót és a beszámolót jónak találja, elfogadásra 

javasolja a testület tagjainak. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének a hozzászólását. A maga részéről is úgy érzi, 

hogy magas a kintlévőségek összege, de itt változatlanul problémát jelent, hogy a volt Tsz 

felszámolása még most sem fejeződött be és a kintlévőség több millió forint. Ez valószínűleg 

behajthatatlan lesz. Kéri továbbá a testület tagjait, hogy a bírósági végrehajtóval a 

kintlévőségek behajtására kötendő szerződést vegyék tudomásul, mivel az önkormányzati 

adóhatóság már ezen kívül az összes végrehajtásra igénybe vehető eszközt foganatosította.  

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt félévben is probléma 

mentes volt, az intézmények zavartalan működésének maradéktalanul sikerült eleget tenni.  

Összességében eredményesnek ítéli az I.félévi gazdálkodást, kéri ezért a képviselőtestület 

tagjait, hogy a tájékoztatót, valamint beszámolót változtatás, módosítás nélkül fogadják el.  

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

25/2004.(IX.14.) RENDELETE 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, saját 

hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítás tudomásul vételével az államháztartásról 

szóló 1992.évi XXXVIII.tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998.(XII.30.) kormányrendelet alapján a 7/2004.(II.10.)rendelete az önkormányzat 

2004.évi költségvetéséről  és az ezt módosító 17/2004.(IV.24.) rendeletének módosítására az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 

az önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményekre terjed ki.  

 



2.§ 

 

(1) A képviselőtestület, a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2004.évi 

költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 3.941 e/Ft-tal növeli. 

    

         Ebből: 

         - Központi pótelőirányzat                   87 e/Ft 

         - Átvett pénzeszközök                    2.263 e/Ft 

         - Saját hatáskörű előirányzat 

                  módosítás                                    1.591 e/Ft 

               Ennek megfelelően a 2004.évi költségvetés bevételi-kiadási fő összegét  

               271.061 e/Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi- kiadási előirányzatokat forrásonkénti, 

intézményenkénti részletezésben az 1-5 számu mellékletek tartalmazzák. 

 

(1) A 2004.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a támogatás előirányzatát 87 

e/Ft-tal módosítja, módosított előirányzatát 106.124 e/Ft-ban állapítja meg. 

 

Ebből: 

- Önkormányzatok költségvetési támogatása 87 e/Ft-tal módosul,  

Módosított előirányzata  106.124 e/Ft 

 

                                                           módosítás összege       módosított előir. 

                                                                     e/Ft                         e/Ft 

- Központosított előirányzatok                        82                           82 

      - Normatív kötött felhasználásu 

        támogatás                                                       5                      34.557 

      állapítja meg az 1, 3.számú melléklet szerint 

 

(4) A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát                                   4.542 e/Ft 

 

     ebből :                                                    módosítás összege      módosított előir. 

                                                                              e/Ft                        e/Ft 

- Működési célu pénzeszköz 

Átvétel ÁHT-on kívülről                                     2                            2 

- Működési célu pénzeszköz 

Átvétel ÁHT-on belülről                                 2.261                    4.540 

 

állapítja meg az 1, 3.számú melléklet szerint. 

 

(5) Pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát                                           21.883 e/F 

 

      Ebből:                                                       módosítás összege       módosított előir. 

                                                                                  e/Ft                          e/Ft 

        

- Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele                                                    1.591 E/Ft               21.883 e/Ft 

 

 



    (6)A 2004.évi költségvetési kiadások előirányzatán belül a működési kiadások  

       előirányzatát                                                                                    191.213 e/Ft 

 

       Ebből:                                                      módosítás összege          módosított előir. 

                                                                                   e/Ft                           e/Ft 

      - Személyi juttatások 

             előirányzata                                                      3.538                      104.894 

           - Munkaadókat terhelő 

             járulékok előirányzata                                       1.261                        35.351 

           - Dologi kiadások előir.                                          443                       49.919 

           - Egyéb folyó kiad.előir.                                           58                         1.049 

 

             állapítja meg a 2, 4, 5.számú melléklet szerint. 

 

   (7)A működési és felhalmozási célu végleges pénzeszköz átadás előirányzatát    2.284 e/Ft 

 

        Ebből:                                                           módosítás összege           módosított előir. 

                                                                                        e/Ft                             e/Ft 

 

        - Felhalmozási célu pe.  

           Átadás ÁHT-on kivülre                                          82                                82 

          

          Állapítja meg a 2, 4.számu melléklet szerint. 

 

   (8) A társadalom és szociálpolitikai juttatás előirányzatát                                 40.483 e/Ft, 

 

         Ebből:                                                            módosítás összege          módosított előir. 

                                                                                          e/Ft                           e/Ft 

    

         - Mozgáskorlátozottak közl.tám.                                810                          810 

 

          állapítja meg a 2, 4.számu melléklet szerint 

 

(9) A céltartalék összegét 3.426 e/Ft-tal csökkenti. 

   Módosított előirányzatát                                                                               6.608 e/Ft 

    Állapítja meg a 2, 4.számu melléklet szerint 

 

(10) Az általános tartalék előirányzatát 1.175 e/Ft-tal növeli. 

      Módosított előirányzatát                                                                            6.904 e/Ft 

      Állapítja meg a 2, 4, számu melléklet szerint. 

 

3.§ 

 

A jelen rendelet 2.§-a alapján a 2004.évi költségvetést megállapító 7/2004.(II.10.)számú 

rendelet, illetve a 17/2004.(IV.27)számu rendelet 2.§-át módosítja úgy, hogy a: 

 

- 7/2004.(II.10)számu rendelet 

 

1.számu mellékelte helyébe a jelenlegi 1.számu, 

2.számu melléklete helyébe a jelenlegi 2.számu, 



3.számu melléklete helyébe a jelenlegi 3.számu, 

5.számu melléklete helyébe a jelenlegi 4.számu, 

6.számu melléklete helyébe a jelenlegi 5.számu, 

 

 

- 16/2004.(IV.27.)számu rendelet 

 

1.számu melléklete helyébe a jelenlegi 2.számu, 

2.számu melléklete helyébe a jelenlegi 4.számu, 

3.számu melléklete helyébe a jelenlegi 5.számu 

 

melléklet lép. 

 

4.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Csány,2004.szeptember 14. 

 

                                           Morvai István                              dr.Balázs László 

                                            polgármester                                       jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Felkéri a testület tagjait, hogy a 2004.I.félévi költségvetési feladatok végrehajtásával 

kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

A maga részéről is támogatja a beszámoló elfogadását és reméli, hogy a polgármester úr által 

bejelentett végrehajtóval kötendő szerződés eredményeként csökkennek az önkormányzatnál 

felhalmozódott adóhátralékok.  

Javasolja a testület tagjainak a beszámoló elfogadását. 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

Támogatja a beszámoló elfogadását, de ő is szeretné ha a kintlévőségek csökkennének, ezért 

kéri a végrehajtóval kötendő minél gyorsabb szerződést. Megállapítja, hogy a költségvetés 

időarányosan lett teljesítve, ezért javasolja a testület tagjainak annak elfogadását. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólásokat és felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak a 

beszámolóval kapcsolatban. 

A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozzák: 



 

39/2004.(IX.14.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2004.I.félévi költségvetési beszámolóról szóló 

tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7.számú 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 

                   2004,december 31. 

Felelős:      Morvai István polgármester     

 

 

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy Kerepesi Béla1039.Budapest, Szent János 

u.1.sz.a.lakos a Csány, Arany J.u. 15.sz.alatti lakóházra (volt napközi otthon) vételi ajánlatott 

adott be. Kéri a testület tagjait foglaljanak állást a kérdésben, szem előtt tartva az ingatlan 

rossz állapotát és kihasználatlanságát. Elmondja továbbá a képviselőtestület tagjainak, hogy 

az ingatlan értékbecslését a polgármesteri hivatal ismételten elvégeztette, és az értékbecslő 

által megállapított 3,3 millió forintért javasolja az értékesítést. 

Kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék az ingatlan eladását. 

 

Hozzászólások: 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy értékesítse az ingatlant, mivel annak állaga nagyon 

leromlott és az önkormányzatnak nincs anyagi eszköze az épület felújításához. 

Felhívja továbbá a testület figyelmét, hogy a településen az ingatlan árak rendkívül 

alacsonyak, ezért a 3,3 millió Ft-os vételár megítélése szerint az önkormányzat számára 

kedvező. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák az eladást. 

       

Morvai István polgármester: 

 

Mivel más kérdés, más hozzászólás nem hangzott el kéri a képviselőtestület tagjait, hogy 

szavazzanak az előterjesztésről. 

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2004.(IX14)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Csány, 

Arany J. u.15.sz.alatti (723/2 hrsz-u) volt iskolai napközi otthonos lakóház és udvar 

megnevezésű ingatlan elidegenítése tárgyában elhangzott előterjesztést, amely Kerepesi Béla 

1039.Budapest, Szent János u.1.sz.alatti lakos kérelme alapján történt. 



Az ingatlan eladását a képviselőtestület támogatja, annak elidegenítéséhez hozzájárul. 

 

Az ingatlan eladási ára az értékbecslő által megállapított 3,3 millió forint, azaz : hárommillió-

háromszázezer forint. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét az ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    Morvai István polgármester, 

                  Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy  Eger Megyei Jogú Polgármestere megkereste a 

testületet azért mert újabb 34 település kíván csatlakozni a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Mivel a társulási szerződés a társuláshoz való 

csatlakozások tekintetében előírja a tagönkormányzatok testületeinek támogató döntését, azért 

kérte megyei jogú város polgármestere a település önkormányzatát, hogy fogadja el az 

újonnan csatlakozó települések társuláshoz való csatlakozását. Szó szerint ismerteti a 

polgármester megkeresését. 

Felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2004.(IX.14.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbiakban felsorolt települések 

csatlakozási szándékát elfogadja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz: 

 

      Önkormányzat                Hivatali cím                 Ir.sz.          Polgármester neve 

1.  Abasár                               Fő  tér 1                        3261         Dr.Lénártné Bene Anikó  

2.  Adács                                 Szabadság tér  1.           3292         Fodor Lajos 

3.  Atkár                                  Fő u. 70.                       3213         Bene Bertalan 

4.   Buják                                 Kossuth u. 9.                3047         Kodák Csaba 

5.   Detk                                  Árpád u.16.                   3275         Pelle Sándor 

6.   Domoszló                          Petőfi u.5.                     3263         Gyurkó Béla 

7.   Egyházasdengeleg              Rákóczi u. 79.              3043         Kovács Tibor 

8./  Erdőkürt                             Kossuth u. 51.              2176         Paszterovics János 

9./   Erdőtarcsa                         Iskola u.1.                     2177          Mészáros László  

10./ Gyöngyös                          Fő tér 13.                      3200          Hiesz György 

11./ Gyöngyöshalász                 Fő u.49.                        3212         Kohári István 

12./ Gyöngyösoroszi                 Kossuth u. 147.            3211          Tóth Tiborné 

13./ Gyöngyöspata                    Fő u. 65.                      3035.         Molnár Károly 

14./ Gyöngyössolymos              Szabadság u. 139.       3231          Lukács László  

15./ Gyöngyöstarján                  Jókai M.tér 3.              3036         Szamosvölgyi Péter 

16./ Halmajugra                        Kossuth u. 163.            3273         Somodi Tiborné 

17./ Héhalom                             Petőfi u.1.                    3041          Szilágyi Albert  

18./ Kálló                                  Kossuth u.16.               2175          Babecz Jánosné 



19./ Karácsond                          Szent István u.42.          3281          Debrei Mátyás 

20./ Kisbágyon                          Szabadság u.21.             3046          Orszáczky Ferenc 

21./ Kisköre                              Széchenyi u. 24.             3384          Szén József 

22./ Kisnána                              Szabadság u. 3.              3264          Koncsos Sándor 

23./ Ludas                                 Fő tér 1.                         3274          Somlai György 

24./ Markaz                               Fő u.136.                       3262          Potoczki László 

25./ Mátraszentimre                  II.Rákóczi F.u.16.          3235         Stuller András 

26./ Nagyfüged                          Kossuth u.15.                3282          Juhász Jánosné 

27./ Nagyréde                            Fő út 4.                          3214          Balázs József 

28./ Palotás                                Kossuth u. 1.                  3042         Szabó Mihály 

29./ Szarvasgede                        Kossuth u.119.               3051          Tóth Jánosné 

30./ Szirák                                  Petőfi u.31.                    3044          Mátis András 

31./ Vámosgyörk                        Petőfi S.u.25.                3291          Toma István 

32./ Vanyarc                              Veres Pálné u. 54.          2688          Kollár András 

33./ Vécs                                    Kossuth u.47.                3265          Buzás István 

34./ Visonta                                Hősök tere                     3271          Ambrusz Józsefné 

                                                                                                            Bernáth Mária 

 

A képviselőtestület felhívja polgármester  figyelmét arra, hogy a határozat kivonat egy 

példányát küldje meg az illetékes önkormányzat polgármesterének. 

 

Határidő: azonnal, 

                 2004.szeptember 30. 

Felelős:   Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, a 

képviselőtestületi ülést 11,30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

             Morvai István                                                                dr.Balázs László 

             polgármester                                                                             jegyző 

 


