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Készült: 2008.szeptember 9-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester,  Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medves 
Éva képviselők ( 8 fő ). 
 
Igazoltan távolmaradt:    Meggyes Attiláné,  Pádár István képviselők (2 fő)    
                                 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnök, 
                                                       Dr.Gyetvai Tibor r.őrnyag Hatvani 
Rk.rendőrkapitánya 
                                                                                                       
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 8 fő 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 2008.I.félévi előirányzat módosításáról.                  
    Előadó: dr. Balázs László jegyő 
                  Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ Beszámoló a 2008.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: 



 
A napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a 2008.I.félévben végrehajtott 
központi előirányzatról, átvett pénzeszközökről, saját hatáskörben történt előirányzat 
módosításról a képviselőtestület  a beszámoló a meghívóval együtt a testületi tagok 
teljes terjedelemben megkapták. A beszámolóhoz a mellékletek elkészültek, amelyek 
az írásbeli beszámolót hivatott kiegészíteni. Elmondja azt is, hogy a tájékoztató 
jelentést a képviselőtestület mellett működő pénzügyi bizottság megtárgyalta és úgy 
foglalt állást, hogy az minden tekintetben alkalmas arra, hogy az a testület elé 
kerüljön elfogadás céljából. 
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a beszámolóhoz van-e kérdés, hozzászólás? 
 
A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
Elmondja, hogy a 2008.I.félévben végrehajtandó központi előirányzatok, átvett 
pénzeszközök, s ezzel kapcsolatos saját hatáskörű módosítások megtörténtek, 
azokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási előadói pontosan és precízen 
tájékoztató jelleggel a képviselőtestület részére össze is állítottak. 
Megállapítható az, hogy a fentiekkel kapcsolatos végrehajtást elvégezték, semmiféle 
hiányosságot a bizottság részéről nem tapasztaltak, így javasolja a képviselőtestület 
részére annak módosítás és kiegészítés nélküli elfogadását. 
 
Novák Lajos belső ellenőr: 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen volt és hasonló véleménnyel van a pénzügyi 
bizottság elnökével, hiszen a II.félév során kötelező pénzügyi előírásokat pontosan 
betartották és az időarányos gazdálkodást biztosították. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
 
Megköszöni a hozzászólást, kiegészítést és elmondja, hogy a zökkenőmentes 
gazdálkodást a bevételek biztosították, azonban visszafogottan és meggondoltan 
kellett költekezni ahhoz, hogy az átvett pénzeszközökből és a központi 
pótelőirányzatokból gazdálkodni tudjanak. 
Javasolja a képviselőtestület részére, hogy a tájékoztató jelentést fogadja el és 
annak megfelelően hozza meg módosító rendeletét. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

10/2008. (IX.9.) számú rendelete 



az önkormányzat 2008. 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 2008 évi költségvetéséről 

szóló 2/2008.(II. 12.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

1. §. 

 

(1.) Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az 

      önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  

      296.068 eFt-ban határozza meg. 

 

     A kiadási előirányzatokon belül: 

     - Működési kiadást                                                                                 213.707 eFt-ban 

       • Személyi juttatásokat                                               109.958 eFt 

       • Munkaadókat terhelő járulékokat                             36.494 eFt 

       • Dologi kiadásokat                                                     55.750 eFt 

       • Egyéb folyó kiadásokat                                             11.505 eFt, 

     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                 3.544 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                             544 eFt 

       • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                    3.000 eFt 

     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                         1.085 eFt-ban                
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül        1.085 eFt 

     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást              50.076 eFt-ban 

     - Felhalmozási kiadásokat                                                                           1.230 eFt-ban 

        • Beruházási kiadásokat                                             1.230eFt 

      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                              1.686 eFt-ban            

        • Részvények vásárlása                                              1.686 eFt 

     - A tartalékokat                                                                                           24.740 eFt-ban 

     - A költségvetési létszámkeretet                                                                      51,2  főben 

     állapítja meg. 

 

 

2. §. 

 

(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegét 629 eFt-ban állapítja       

meg. 

     

(2.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének 

       - Működési kiadásait                                                                                       558 eFt-ban, 

         • Személyi juttatásokat                                                           26 eFt-ban, 

         • Munkaadókat terhelő járulékokat                                       14 eFt-ban, 

         • Dologi kiadásokat                                                             503 eFt-ban, 

         • Egyéb folyó kiadásokat                                                       15 eFt-ban 



      - Pénzforgalom nélküli kiadás                                                                           71 eFt-ban                    
• Működési cétartalék                                                              71 eFt-ban 

      hagyja jóvá, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozó határozatának  megfelelően. 

 

 

Az önkormányzat összesített bevételei 

 

3.§. 

(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008.I.félévi költségvetésének összesített bevételi     

főösszegét 296.697 eFt-ban határozza meg az 1, 2/a, 2/b. 

számú melléklet szerint.  

(2.) Az egy bekezdésben megállapított bevételeket intézményenként (címenként) a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat összesített kiadásai 

 

4.§. 

(1.) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó   

költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 296.697 eFt-ban 

határozza meg. 

      Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet tartalmazza. Kiemelt 

      előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(2.) Az önkormányzat összesített létszámkeretét és kapcsolódó személyi juttatások           

előirányzatát az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(3.) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített beruházási kiadásait és pénzügyi 

befektetéseit feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

Általános és céltartalék 

5.§. 

(1.)  A Képviselő-testület az önkormányzat összesített általános tartalékát 11.550 eFt. 

összegben hagyja jóvá az évközi nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések 

ellentételezésére, továbbá normatív támogatások lemondása miatt kieső bevétlek 

pótlására. 

(2.) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített céltartalékát 13.261 eFt. összegben 

az alább felsorolt célokra állapítja meg: 

*   Működési céltartalék:                                                               3.840 eFt. 

=Önkormányzat és intézményeinél                             3.769 eFt. 

    -Közcélú foglalkoztatás                                             2.903 eFt. 

    -Gyermekjóléti szolgálat                                              866 e Ft. 

 =Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                71 eFt. 

   Feladatalapú támogatás pályázatában foglalt célokra a CKÖ határozata alapján. 

 *  Fejlesztési céltartalék:                                                               9.421 eFt. 

   Az önkormányzat és intézményeinél évközi pályázati lehetőségeknél önrész 

    biztosítására. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§. 



(1.)A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2008. évi költségvetést megállapító 2/2008. (II. 12.) 

számú rendelet 3-5. §-át módosítja úgy, hogy az 

 

- 2/2008. (II. 12.) 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, 

         melléklet lép. 

 

 

7. §. 

 

         (1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Csány, 2008. szeptember 9. 

 

 

 

                             Morvai István                                                          Dr.Balázs László  
                                       polgármester                                                                                       jegyző  

 

 

3.napirendi  pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
beszámolóban foglaltak áttekintése és megismerése azt bizonyítja, hogy az I.félévi 
gazdálkodás teljesítése időarányos gazdálkodást tükröz. A féléves gazdálkodás 
során hiányosság nem merült fel azonban itt is el lehet mondani a visszafogottságot, 
mivel az éves költségvetés csak a kötelező fenntartást képes biztosítani. 
A pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta, és hasonlóan az első napirendi 
ponthoz úgy ítélte meg, hogy az alkalmas arra, hogy a képviselőtestület elé kerüljön 
megtárgyalásra, elfogadásra. 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 



Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a napirendi ponttal kapcsolatos pénzügyi 
beszámolót megtárgyalta, javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2008.I.félévi 
költségvetési feladatok végrehajtásáról előterjesztett beszámoló fogadja el. 
 
Morvai István  polgármester: 
 
Megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének hozzászólását és megkéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

43/2008.(IX.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008.I.félévi költségvetési 
beszámolóról szóló tájékoztatót – szöveges értékelés és a melléklet 1-6 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, 
               2008.december 31. 
 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a volt Hatvani Rendőrkapitányság 
kapitányságát a közelmúltban állásából felmentették és helyette a Heves Megyei 
Rendőrfőkapitány dr.Gyetvai Tibor r.őrnagy urat bízta meg a feladat ellátásával. A 
megbízást 2008.szeptember 1-i hatállyal kapta és ebből az alkalomból tisztelettel 
köszönti a meghívott és megjelent kapitány urat. 
 
A Heves Megyei Rendőrfőkapitány által írt javaslatot minden testületi kap megkapott, 
de ennek ellenére kivonatosan ismerteti a jelenlévőkkel.  
Kéri a kapitány urat, hogy személyesen is mutatkozzon be a képviselő testületnek. 
 
 
Dr.Gyetvai Tibor r.őrnagy: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait és ismerteti életpályáját, iskolai végzettségét, 
mikor hol dolgozott és milyen beosztásból került a kapitányi székbe. Igéri, hogy a 
települések segítségére lesz és megtesz mindent az un. megelőzés érdekében, hogy 



a településen lakók nyugalma biztosítva legyen és minél kevesebb panasz érkezzen 
hozzá. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni kapitány úrnak a bemutatkozását és megkérdezi a testület tagjait, hogy 
kérdés, hozzászólás van-e? 
 
 
Kérdés: 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
A körzeti megbízott közelmúltban szintén távozott nyugdíjba vonulása miatt, így az a 
kérdése, hogy hamarosan pótolva lesz-e ez az állás, hiszen a körzeti rendőri jelenlét 
nagyon sokat számít, főleg ezen a településen ahol a lakosság összetétele igen 
sokrétű. 
 
Válasz: 
 
Dr. GyetvaiTibor r.őrnagy: 
 
Válaszában elmondja, hogy már most dolgoznak azon, hogy Csány településnek és 
azon kistérségi településnek ahol körzeti megbízott oda mielőbb biztosítsanak. 
A településről két rendőr jár be a Hatvanba dolgozni és az a tervük, hogy az egyiket 
rábírják arra (ha vállalja), hogy a feladatot záros határidőn belül fogadja és lássa el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a kapitány úr által elmondottakat és munkájához sok sikert, erőt, 
egészséget és kitartást kíván. 
 
Kéri a képviselőtestületet, hogy a hatvani rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos 
véleményét, egyetértését határozatban fejezze ki. 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
44/2008.(IX.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Gyetvai Tibor r.őrnagy  úr 
2008.szeptember 1-i hatállyal történő - a Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjének 
való  -kinevezésével egyetért, azt támogatja. A testület a kapitány úrnak munkájához 
sok sikert és jó egészséget kíván. 
A határozat kivonat egy-egy példányát küldjék meg a Heves Megyei 
Rendőrfőkapitány, illetve a Hatvani Rendőrkapitányság részére. 
 
Határidő: 2008.szeptember 30. 
Felelős :  Morvai István polgármester 
 



Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy Torma László Csány, Budai N.A. u. 
5/A.sz.alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestület felé, miszerint a Csány, Ady 
E. uton lévő 1297 hrsz-ú ingatlant szeretné megvásárolni. Az ingatlan az 
önkormányzat tulajdona, így a képviselőtestület feladata az, hogy annak eladási árát 
határozzák meg m2-ként. 
Kérem a képviselőtestületet, hogy tegyenek javaslatot az árra.  
A javaslatok és az egyeztetések alapján  a képviselőtestület 275,-Ft m2-kénti 
összegen állapította meg az ingatlan árát. Ennek megfelelően javasolja az összeg 
elfogadását és aki egyetért kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület az előterjesztéssel egyetért 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 
45/2008.(IX.09.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának képviselőtestülete Torma László (szül: Hatvan, 
1966.04.02., an: Balogh Irén) Csány, Budai N.A.u. 5/a.sz. alatti lakos által beadott 
kérelemben foglaltakat elfogadja. 
A Csány 1297 hrsz.alatt lévő 1461 m2 területű, természetben Csány, Ady E. úton 
lévő – önkormányzat tulajdonát képező- ingatlan eladási árát 275,-Ft/m2, vagyis 
401.775,-Ft  azaz. négyszázegyezer-hétszázhetvenöt forint összegben állapítja meg. 
 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy az adásvétellel kapcsolatos adás-vételi szerződést a 
vevővel készítessék el, majd a vételár összegét az önkormányzat költségvetési 
számlájára fizetessék be. 
 
Határidő: 2008.október 31. 
Felelős  :  Morvai István polgármester, 
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a siófoki 7452 hrsz-ú ingatlanra vételi 
szándékkal kérelmet nyújtott be a DESSERT Ingatlanforgalmazó és 
Bútorkereskedelmi Kft. A vételi árat 12.500,-Ft/m2 összegben határozta meg, 
amelyet nem javasolunk elfogadásra, mivel már korábban ettől magasabb összeget 
határozott meg a képviselőtestület a 32/2003.(IV:30.) testületi határozatával. 
Az előterjesztést a képviselőtestület megvitatta és úgy foglalt állást, hogy leveszi 
napirendről ezt az ügyet, és majd újra tárgyalni fogja akkor, amikor közösen 
meggyőződnek arról, hogy az ingatlan fekvése milyen és forgalmi értéke Siófok 
vonatkozásában hogyan alakul. 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a fentieken kívül van-e még bejelentése, 
indítványa. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 



Kéri a tisztségviselőket, hogy szólítsák fel azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek 
a házuk előtt a járda gazos, koszos és amennyiben felszólításra sem teszik rendbe a 
jegyző büntesse meg őket. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
A felvetést jogosnak ítéli meg és a felszólításokat, figyelmeztetéseket az 
érintetteknek kiküldik. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy az önkormányzat számára ez évben is lehetőség 
lenne a Bursa Hungarica programhoz csatlakozni. Ismerve azonban az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetét erre nincs valós lehetőség.  
Kéri ennek tudomásul vételét a testülettől. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom 
elrendelésére, mivel a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban 
van. A rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták.  
Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
                            CSÁNY KÖZSÉG KÖNYKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
                                  11/2008.(IX.9.) R E N D E L E T E 

változtatási tilalom elrendeléséről 
 

1.§ 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete al község közigazgatási 
területének belterületi részére – a mellékletben felsorolt helyrajzi 
számú ingatlanok kivételével – az 1997.évi LXXVIII.törvény 
21.§.(1)bekezdésben biztosított joggal élve, Csány község szabályozási 
tervének és helyi építési szabályozásának módosítása miatt, változtatási 
tilalmat rendel el. 
 

2.§ 
A változtatási tilalom alá eső ingatlanokon csak az Ét. 22.§ (1) bekezdés 
szerinti munkálatok végezhetők. 
 

3.§ 
(1)Jelen rendelet a kihirdetéssel  lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 



(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2005 (X. 25. ) rendelete 
a változtatási tilalom elrendeléséről . 
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről Csány község jegyzője  az SZMSZ-ben 
előírt módon  gondoskodik. 
 
 
                         Morvai István                            Dr. Balázs László 
                         polgármester                                      jegyző 
 
 
 
   1.sz. melléklet a 11/2008.(IX.9.) 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. 

104 470 Lakóház udvar Csány Gyöngyösi út 66 

105 1148/1 Lakóház udvar Csány Nagy út 59/A 

106 345 Lakóház udvar Csány Rákóczi út 4 

107 675 Lakóház udvar Csány Madách út 13 

108 924 Lakóház udvar Csány Honvéd út 9 

109 530 Lakóház udvar Csány Rákóczi u. 41. 

110 678 Gazdasági épület Csány Felszabadulás u. 16 

111 1000 Lakóház, udvar Csány Tinódi út 11. 

112 370 Lakóház, udvar Csány Rákóczi u. 25. 

113 946 Lakóház, udvar Csány Tinódi út 41. 

114 944 Lakóház, udvar Csány Honvéd u. 8. 

115 310 Kereskedelmi 
egység 

Csány Kossuth L. út 4. 

116 1048 Lakóház, udvar Csány Csokonai  Vitéz M. út  16 

117 1028 Lakóház , udvar Csány Budai N. A. út 14 

118  182 Lakóház, udvar Csány Vasút út 19. 

 
 

Záradék:  
SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2008.09.09-én! 
 
Csány, 2008. 09.09.  
 
                                                              Dr.Balázs László  
                                                                        Jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi 
Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a 



meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt a határozati javaslatban szereplők 
szerint fogadják el. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést. 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
46/2008.(IX.09.)sz.önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalt a Többcélú 
társulás Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálatát. A felülvizsgált közoktatási 
intézkedési tervvel egyetért, megvalósítását támogatja. 
Az intézkedési terv időbeli hatálya: 2008.szeptember 1-től 2013.augusztus 31-ig szól. 
Gördülő tervezéssel évente, minden év december 31-ig, első alkalommal 
2008.december 31-ig értékelésre felülvizsgálatra kerül. 
 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős:    a társulás elnöke a munkaszervezet igazgatója útján 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.50 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
                                                                 Kmft. 
 
 
            Morvai István                                                             Dr.Balázs László 
            polgármester                                                                     jegyző 
 


