JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2005.szeptember 13-án de. 90 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 képviselők ( 9 fő ).
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző,
Novák Lajos belső ellenőr
Igazoltan távol maradt: Pádár István képviselő
Morvai István polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10
képviselő közül 9 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 a 2005.I.félévi előirányzatok módosításáról, a 2005.I.félévi
költségvetés végrehajtásáról
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.
2.napirendi pont tárgyalása:
Morvai István polgármester:
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a képviselőtestület tagjai a 2005. I.félévi
előirányzat módosításáról, valamint a 2005. I.félévi költségvetési és adóügyi
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót a testület tagjai a meghívóval együtt
megkapták.
Megkapták továbbá a testület tagjai az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot és
rendeletet tervezetet.

Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót és a beszámolót
megtárgyalta és alkalmasnak találta a képviselőtestület elé való terjesztésre.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök:
Elmondja, hogy az anyag áttekinthetően és nagyon részletesen lett összeállítva,
amely nagyon megkönnyítette a bizottság munkáját. A beszámolóból kiderül, hogy az
önkormányzat feladatait összességében időarányosan teljesítette. A bizottság
továbbra is problémának tartja a nagy összegű adóhátralékot. Igaz, hogy a
végrehajtóval kötött szerződés némi pozitív irányú változást jelent.
Javasolja a testületnek a tájékoztató, valamint a beszámoló elfogadását.
Morvai István polgármester:
Megköszöni a hozzászólást.
Elmondja, hogy egyetért azzal, hogy magas az adóhátralék, de reméli, hogy a tsz.
Felszámolásának befejezésével lehetőség nyílik több millió forint törlésére.
Pozitívnak tartja az adómorál szempontjából a végrehajtó tevékenységét is és reméli,
hogy ennek eredményeként jelentősen csökken a kintlévőség. Igaz azonban, hogy a
végrehajtás lassú, tehát eredményei csak hosszú hónapok múlva lesznek
látványosak. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez képest
mindent megtett annak érdekében, hogy a kintlévőségek csökkenjenek. Az igénybe
vett behajtási eszközökön kívül más eszközei már nincsenek.
A település
összetételéből következően hátralék mindig lesz, ezért a cél csupán az lehet, hogy
ez az összeg minél alacsonyabb legyen.
Összességben eredményesnek ítéli az I.félévi gazdálkodást, ezért javasolja a
tájékoztató és a beszámoló elfogadását.
Novák Lajos belső ellenőr:
Nagyon gondos munkának tartja az elkészített tájékoztatót és beszámolót. A
teljesítés a költségvetés egészéhez nézve arányosan megtörtént. Igaz, hogy van
néhány területen lemaradás, de ez a költségvetés egészéhez elenyésző. Ezért
javasolja a testület tagjainak, hogy mind a tájékoztatót, mind a beszámolót
változtatás nélkül fogadják el.
Morvai István polgármester:
Megköszöni a hozzászólásokat kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a
tájékoztatóról.
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2005.(IX.13.) 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
az
1/2005.(II.15.)számu rendelete az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről és az ezt
helyesbítő 5/2005.(III.29.)számu 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 2005.évi
költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 42.926 e/Ft-tal növeli
Ebből:
- Központi pótelőirányza
- Átvett pénzeszközök
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás

40.433 e/Ft
2.493 e/Ft
5.531 e/Ft

Ennek megfelelően a 2005.évi költségvetés bevételi – kiadási fő összegét 395.700
e/Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi – kiadási előirányzatokat forrásonkénti,
intézményenkénti részletezésben az 1-5.számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A 2005.évi költségvetési bevételi előirányzatokon belül a támogatás előirányzatát
39.301 e/Ft-tal módosítja, módosított előirányzatát 160.742 e/Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
-

Önkormányzatok költségvetési támogatása 39.301 e/Ft-tal módosul,
módosított előirányzata
160.742 e/Ft
Központosított előirányzatok módosításának
összege 39.301 e/Ft,
Módosított előirányzata 40.263 e/Ft
állapítja meg az 1., 3.sz.melléklet szerint.

(4) A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát 2.493 e/Ft-tal
Ebből:
módosítás
összege

módosított
előir.

e/Ft
-

Működési célu pénzeszköz átvétel
ÁHT-on belül

2.493

e/Ft

5.176

Állapítja meg az 1., 3.számú mellékelt szerint
(5) Pénzforgalom nélküli bevételi előirányzatát

1.132 e/Ft

Ebből:
módosítás
összege
e/Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.132

módosított
előir.
e/Ft
26.478

(6) A 2005.évi költségvetési kiadások előirányzatán belül a működési kiadások
előirányzatát
395.700e/Ft
Ebből

módosítás
összege
e/Ft

- személyi juttatások előirányzata
5.037
- munkaadókat terhelő járulékok előir.
1.670
- dologi kiadások előirányzata
149
állapítja meg a 2., 4., 5 számu mellékletek szerint

módosított
előir.
e/Ft
114.955
38.071
44.342

(7) A működési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás
előirányzatát
39.301e/Ft
Ebből:

módosítás
összege
e/Ft

- Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás ÁHT-on kivülre
állapítja meg a 2., 4.számu mellékletl szerint

39.301

(8) A társadalom és szociálpolitikai juttatás előirányzatát
Ebből:
módosítás
összege
e/Ft
- Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
806
állapítja meg a 2., 4.számu melléklet szrint
(9) A céltartalék összegét 4.037 e/Ft-tal csökkenti.
Módosított előirányzatát
Állapítja meg a 2., 4.számu melléklet szerint

módosított
előir.
e/Ft

104.372
806 e/Ft
módosított
előir.
e/Ft
806

15.440 e/Ft-ban

3.§
A jelent rendelet 2.§-a alapján a 2005.évi költségvetést megállapító
1/2005.(II.15.)számú rendelet és az ezt helyesbítő 5/2005.(III.29)számú rendelet 2.§át módosítja úgy, hogy a:
- 1/2005.(II.15) rendelet
1.számu melléklete helyébe a jelenlegi 1.számú,
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,
- 5/2005.(III.29.)rendelet
1.számu melléklete 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
melléklet lép.
4.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Csány, 2005. szeptember 13.
Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

Morvai István polgármester:
Felkéri a testület tagjait, hogy a 2005.I.félévi költségvetési feladatok végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék mg.
Kérdések:
Gál Tiborné képviselő:
Jónak tartja a beszámolót, de úgy ítéli meg, hogy az alapítványi támogatásokat az I.
félévben ki lehetett volna fizetni. Miért nem került erre sor?
Válasz:
Morvai István polgármester:
Válaszában elmondja, hogy az alapítványi támogatások kifizetésére hagyományosan
az év második felében kerül sor. A második félévben történő kifizetés oka az is még,

hogy azon alapítványok által szervezett rendezvények amelyek támogatásban
részesülnek szeptember hónaptól az év végéig kerülnek megrendezésre. Azon
támogatások amelyek működést érintenek folyamatosan lettek fizetve. Lásd:
polgárőrség.
Megköszöni a kérdést, és mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
javasolja a testület tagjainak, hogy szavazzanak a beszámolóval kapcsolatban.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2005.(IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2005.I.félévi költségvetési beszámolóról szóló
tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7 számu 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
2005.december 31.
Felelős: Morvai István polgármester

3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések
dr.Balázs László jegyző:
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy 2005.november 1-én bevezetésre kerül
a KET. A testület tagjai a jogharmonizáció során találkoztak a fogalommal, így annak
ismertetésétől eltekint.
Elmondja, hogy ennek bevezetése jelentős többletmunkát okoz a hivatal
dolgozóinak, de reméli, hogy ennek is eleget fognak tudni tenni.
A mai ülésen átvizsgálásra kerülnek az alábbi rendeletek:
1.

19/2004.(IV.27.)

2.
3.
4.
5.
6.

20/2004.(IV.27.)
21/2004.(IV.27.)
22/2004.(IV.27.)
23/2004.(IV.27.)
26/2004.(XI.03.)

A települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb
juttatásokról.
A közterületek használatáról
A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról
A sportról
A temetőről és a temetkezésről
A helyi hulladékgazdálkodásról

Ezen rendeletek az Áe.hatályon kívül kerülése nem érinti, így változtatásra,
módosításra nincs szükség.

A mai ülésen módosításra kerül a 27/2004.(XI.03) a Képviselőtestület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzata. A módosítás során meg lesz vizsgálva, hogy
szükség lenne-e a jogharmonizáció érdekében módosításra.
A mai ülés témája lesz még a helyi szociális rendelet egységese szerkezetbe
foglalása, amely így a jogharmonizáció szempontjainak is megfelel.
Ezen az ülésen tehát befejeződik az a 2005-től folytatott tevékenység, amelynek
eredményeként a testület valamennyi rendeletét felülvizsgálta és megállapította,
hogy az összhangban van a KET-el.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatok működését
szabályozó jogszabályok kötelezővé teszik a testület számára, hogy a belső
ellenőrzést az SZMSZ-ben szabályozza. További kötelezettséget ró a testületre,
hogy a polgármesteri hivatal önálló SZMSZ-el is rendelkezzen. Ennek
szabályozására szintén az SZMSZ-ben kerül sor.
A képviselőtestület tagjai az SZMSZ módosításáról szóló helyi rendelet tervezetet
megkapták a meghívóval.
Felkéri a jelenlévő belső ellenőrt, hogy ismertesse az SZMSZ mellékletét képező
kockázatkezelési szabályzatot, ellenőrzési nyomvonalat, és a szabálytalanságok
kezelésének eljárási rendjét, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.
Novák Lajos belső ellenőr:
Felolvassa ezen jegyzőkönyv mellékletét képező, a fenti témában készített
összefoglalóját, amelyet a testület tagjai is megkaptak.
Morvai István polgármester:
Megköszöni az értékes összefoglalót és mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem
hangzott el szavazásra tesz fel a kérdést.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen
jegyzőkönyv mellékletét képező 14/2005.(IX.13.)rendelete a Képviselőtestület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a polgármesteri hivatalnak a KET-el
kapcsolatban - ellenkező szabályozás hiányában – kötelezettsége lenne az
elektronikus ügyintézés bevezetése. A technikai feltételek hiánya azonban ezt nem
teszi lehetővé. A polgármesteri hivatalnak mind a mai napig csupán analóg vonal áll
rendelkezésére az internet kapcsolatra. Ez sem nem biztonságos, sem nem alkalmas
nagyobb mennyiségű információ cseréjére. Ezért az elektronikus ügyintézést
mindaddig bevezetni nem lehet míg ISDN, vagy ADSL nincs a településen.
Ezért kéri a testületet, hogy a megkapott rendelet tervezetet, amely határozatlan
időre elhalasztja a polgármesteri hivatalnál az elektronikus ügyintézés november 1-i
bevezetését, mondja ki rendeletté.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv mellékletét
képező 15/2005.(IX.13.)rendelete a Csány község Polgármesteri Hivatalában a
közigazgatási hatósági elektronikus úton történő intézése bevezetésének
elhalasztásáról.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 6/20105.(VI.20.) ICsSzEM-BM-PM
együttes rendelet lehetőséget ad az általános iskola 1-4 osztály szociális rászoruló
hátrányos tanulói ebédjének támogatására. Ismerteti a rendeletet és elmondja, hogy
az intézményvezetőkkel folytatott megbeszélés alapján azt javasolja, hogy a
szociálisan rászoruló 1-4 évfolyamra járó általános iskolai tanulók ebédjét 100 %-ban
támogassa az önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó rendelet tervezetet a
képviselőtestület tagjai megkapták. Kéri , hogy azt változtatás nélkül mondják ki
rendeletté.
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen
jegyzőkönyv mellékletét képező 16/2005.(IX.13.) rendelete a 2005.szeptember 1.és
2005.december 31.közötti időszakban az 1-4 évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanulók - déli többfogásos meleg főétkezésének,
az intézmény által szervezett keretek között biztosítása – étkeztetésének
szociális célú további támogatásáról.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szociális törvény változásai
szükségessé tették a helyi szociális rendelet módosítását, de mivel ezen rendelet
már módosításra került, ezért célszerű egy új szociális rendeletet elfogadni és a
régieket hatályon kívül helyezni.
A képviselőtestület tagjai a szociális rendelet tervezetét a meghívóval együtt
megkapták. Kéri, hogy azt véleményezzék.
Külön felhívja a képviselőtestület tagjainak a figyelmét, hogy a rendelet rendelkezést
tartalmaz a szociális információs szolgálat létrehozásáról a településen, amelyet
Hatvan város jegyzőjének is be kell jelenteni.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 9 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv mellékletét képező az 17/2005.(IX.13.) rendelet
egyes szociális ellátásokról.
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 és a 12/2001.(IV.21.)OM ide
vonatkozó rendelkezéseit.
Dr.Balázs László jegyző:
Ismerteti a Bursa Hungarica előírásait és kiemelten hangsúlyozza, hogy ez szociális
alapú támogatás lenne. Kiemeli az OM rendeletből, hogy ki az a hallgató aki

szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető. Úgy ítéli meg, hogy a településen élők
jó részénél a jövedelem nem mutatható ki, így ezen ösztöndíj bevezetése a település
méltán visszatetszést válthatna ki.
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.
Hubainé Szabó Margit képviselő:
Elmondja, hogy szeretné ha az ösztöndíj bevezetésre kerülne, mivel a tanulók
számára ez támogatást jelenthetne felsőoktatási tanulmányaikhoz. Igaz hogy a
visszaéléseket nem lehetne kizárni.
Morvai István polgármester
Megköszöni a hozzászólást és szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az önkormányzat
ne vezesse be a Bursa Hungarica ösztöndíjat 2005/2006-os tanévben.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozza:
38/2005.(IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2005/2006-os tanévben a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerben nem kíván részt venni.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 36/2005.(VIII.23.)önkorm.képv.test.
határozatban a testület a bankváltásról 2005.október 1-vel rendelkezett.
2005.augusztus 31-ig azonban nem sikerült elkészíteni azt a szerződést amelyet a
MÁK felé be kellett volna küldeni, hogy az ide vonatkozó kormányrendelet szerint a
bankváltás október 1-vel megtörténhessen. Ezért a MÁK-al és a Commerzbank- kal
folytatott egyeztetés alapján a 2005.november 1-i időpont, ami technikailag is
kivitelezhető a bankváltásra. Ehhez azonban szükség lenne, hogy a képviselőtestület
hozzon egy új határozatot, amely a bankváltás időpontját 2005.november 1-vel
rögzítené. Ismételten hangsúlyozza, hogy itt csupán technikailag volt lehetetlen az
október 1-i időpont, mivel az augusztus 23-i határozattól mindössze 7 nap állt volna
az önkormányzat és a bank rendelkezésére a szerződés aláírására. Erre az idő
rövidséges miatt nem kerülhetett sor.
Kéri a testület tagjait, hogy a bankváltással kapcsolatos időpont módosításhoz
járuljanak hozzá.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot:

39/2005.(IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2005.november 01-től
számlavezető hitelintézetévé a Commerzbank Rt-t választja. Ezzel egyidejűleg a
36/2005.(VIII.23.)önkormányzati képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2005.október
31 hatállyal bontsa fel a jelenlegi számlavezető hitelintézett - OTP és Kereskedemi
Bank Rt Északmagyarországi Régió hatvani fiók 1 (3000.Hatvani Kossuth tér 8.) kötött szerződést és kösse meg a Commerzbank Rt-vel (1054. Budapest, Széchenyi
rakpart 8.) a számlavezetési szerződést, amely teljes körű és az önkormányzat
valamennyi számlájára kiterjed.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a határozat egy példányának
megküldésével és a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt
bankszámlaszám egyidejű közlésével értesítse a Magyar Államkincstár Heves
Megyei Területi Igazgatóságát.
Felhívja továbbá a jegyző figyelmét a képviselőtestület, hogy ezen határozat egy
példányát küldje meg a jelenlegi számlavezető pénzintézetnek.
Felelős: Morvai István polgármester és
dr.Balázs László jegyző
Határidő: 2005.szeptember 30.
Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Csányi Polgármesteri Hivatalának
Köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata 2002-ben készült szükség van tehát az
időközben történt jogszabályi változások szabályzatban történő átvezetésére is.
Ezen szabályzatot Csány község Jegyzője elkészítette és a meghívó mellékletének
részét képezte.
Kéri a testület tagjait, hogy a szabályzattal kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el kéri a képviselőtestület tagjait,
hogy vegyék tudomásul a bejelentést.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
40/2005.(IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúlag tudomásul veszi
és elfogadja ezen jegyzőkönyv mellékletét képező Csány község Jegyzőjének
1/2005.(IX.13.)szabályzatát
„A Csányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
Közszolgálati Szabályzatáról”

Morvai István polgármester:
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Szabó Krisztina Csány, Arany J.u.
2.sz.a.lakos azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy részére bérbe adja a Csány ,
Úttörő u. 4.sz.alatt lévő lakást.
Felolvassa a kérelmet, és kéri a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan foglaljanak
állást.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
41/2005.IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő Csány, Úttörő u.4.sz.alatti önkormányzati tulajdonú lakást
2005.október 1-től bérbe adja Szabó Krisztina Csány, Arany J.u.2.sz.alatti lakosnak.
A bérbeadás határozatlan időre szól azzal a feltétellel kiegészítve, hogy a bérlő
vállalja, hogy a lakást 30 napon belül kiüríti és azt az eredeti állapotnak megfelelően
visszaszolgáltatja a bérbeadónak, amennyiben az a lakást szolgálati lakás céljára az
önkormányzat, vagy valamelyik önkormányzati intézmény dolgozójának bérbe
kívánja adni, vagy ha a lakást az önkormányzat elidegeníti.
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződést a
hatályos önkormányzati rendeletek alapján ezen határozatban foglalt feltétellel
kiegészítve kösse meg.
Határidő: 2005.szeptember 30.
Felelős: Morvai István polgármester
Morvai István polgármester:
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a szennyvíztisztító átadása megtörtént.
Az éles rákötések 2005.szeptember 12-től megindulhatnak.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a próbaüzem idejére – 6 hónapra – meg kell
határozni a szennyvízelvezetési díj mértékét. A díj mérték 1.000,-Ft+15 % ÁFA/hó
összegben javasolja megállapítani ezen időszakra.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
42/2005.(IX.13.)önkorm.képv.test.határozat:
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött a szennyvízelvezetési
díj mértékéről.
A díj mértéke 1.000,-Ft + 15 % ÁFA/hó, a próbaüzem idejére (várható időtartam: 6
hónap).
A szennyvízelvezetési díj beszedésére a Vámosgyörk és Térsége Viziközmű
Társulat jogosúlt.

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Morvai István polgármester
Morvai István polgármester:
Megköszöni a képviselőtestületnek az ülésen való részvételt, valamint minden
testületi tagnak a Falunap lebonyolításában való közreműködést..
Mivel továbbá kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 12.45
órakor befejezettnek nyilvánítja.
Kmft
Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

