
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: 2006.szeptember 12-én de.10.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor, Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar György, Magyar 
Vilmosné, Pádár István képviselők ( 9 fő ). 
 
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné képviselő (1 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Gergely Árpádné óvoda vezetője, 
                                                       Deák Tiborné iskola igazgató 
 
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 testületi határozatok 
     végrehajtásáról.                                       Morvai István polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2006.I.félévi előirányzatok     
     módosításáról, a 2006.I.félévi költségvetés 
     végrehajtása.                                         dr.Balázs László jegyző 
                                                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
3./ Az alsófokú oktatási intézményben 
    beindított 2006-2007-es tanévről 
    tájékoztató.                                              Deák Tiborné iskola igazgató,  
                                                                    Gergely Árpádné vezető óvónő 
 
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 képviselőtestület tagjai a 2006. I.félévi 
előirányzat módosításról, valamint a 2006. I.félévi költségvetési és adóügyi feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a meghívóval együtt megkapták. Megküldésre 
került az ezekhez kapcsolódó rendelet tervezet és határozat tervezet is. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a tájékoztató és a beszámolót megtárgyalta és 
alkalmasnak ítélte a testület elé terjesztésre. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét a 
bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja, hogy az anyag áttekinthető és  pontosan lett összeállítva. Elégedetten 
állapítja meg, hogy az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van. Itt ragadja 
meg az alkalmat, hogy a Pénzügyi Bizottság nevében köszönetet mondjon a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak a négy évben számukra nyújtott precíz munkáért 
és segítségért. Reméli, hogy ez a precizitás és pontosság a jövőben is megmarad, 
ezzel biztosítva az új felálló pénzügyi bizottság munkájának eredményességét. 
Javasolja a testületnek a tájékoztató, valamint a beszámoló módosítás nélküli 
elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el 
javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a rendelet tervezetet mondja ki 
rendeletté, a beszámolót pedig fogadja el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja:          
 
           
 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
15/2006. (IX.12) számú rendelete 

az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 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) Korm. rendelet alapján 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 14), az ezt módosító 
5/2006. (III.28), 14/2006. (VI.27).számú rendeletének módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi költségvetését 
          285.918 eFt bevétellel, 



          285.918 e Ft kiadással, 
 
     a kiadási előirányzatokon belül: 
     - működési kiadást                      211.524 eFt-ban, 
       . személyi juttatásokat                                124.047 e Ft-ban, 
       . munkaadókat terhelő járulékokat                             39.514 eFt-ban, 
       . dologi kiadásokat                                                      46.297 eFt-ban, 
       . egyéb folyó kiadásokat                                               1.666 eFt-ban, 
     - támogatás értékű kiadásokat                                                              1.727 eFt-ban, 
        . támogatás értékű működési célú kiadást                      321 e Ft-ban, 
        . támogatás értékű felhalmozási célú kiadást              1.406 eFt-ban,  
     - véglegesen átadott pénzeszközöket                                                   1.359 eFt-ban, 
        . működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre    1.318 eFt-ban, 
        . felh.célú p.e. átadás ÁHT-on kívülre                              41 eFt-ban 
     - társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást               41.941 eFt-ban, 
     - felhalmozási kiadásokat                                                                    19.502 eFt-ban, 
       . felújítási kiadásokat                                                    17.615 eFt-ban, 
       . beruházási kiadásokat                                                   1.897 eFt-ban, 
     - pénzügyi befektetések kiadásait                                                          1.554 eFt-ban, 
        . részvények vásárlását                                                   1.554 eFt-ban, 
      - tartalékot                                                                                            8.311 eFt-ban,   
      - a költségvetési létszámkeretet                                                            61.4  főben 
       

      állapítja meg. 
 

2. § 
 
A jelen rendelet 1. §-a alapján a 2006. évi költségvetést megállapító 3/2006. (II. 14) 
számú rendelet 3. §-át és az ezt módosító 5/2006. (III. 28), 14/2006. (VI. 27) számú 
rendeletének 1. §-át módosítja úgy, hogy a: 
 
 
 
 

- 3/2006. (II. 14) 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,  
7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    számú, 
 

- 5/2006. (III. 28) számú rendelet 
l.     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,  
7.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    számú, 
 



- 14/2006. (VI. 27) számú rendelet 
l.     számú melléklete helyébe a jelenlegi l.     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 4.    számú, 
4.    számú melléklete helyébe a jelenlegi 6.    számú 
 

       melléklet lép.      
                                                              3. §. 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
      Csány, 2006. szeptember 12. 
 
 
 
                Morvai István                                                         Dr. Balázs László  
                 polgármester                                                                    jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a féléves beszámolóval kapcsolatosan is. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:    
 

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
41/2006. (IX. 12) SZÁMÚ HATÁROZATA 

A 2006. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2006. 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. 
                2006. december 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
                                Morvai István                                          Dr. Balázs László    
                                 polgármester                                                      jegyző 
 
 



3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az alsófokú oktatási intézményekben 
beindított 2006/2007-es tanévről készült tájékoztatót  - a csányi általános iskola és 
csányi napközi otthonos óvoda vezetői által készített – megkapták.  
Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Gergely Árpádné vezető óvónő: 
 
Megköszöni a képviselőtestületnek az elmúlt négy évben az intézményének nyújtott 
támogatását. A választásokhoz mindenkinek sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
Deák Tiborné igazgató: 
 
Maga és kollégái nevében köszönetet mond a képviselőtestület tagjainak azért, hogy 
az elmúlt négy évben az intézmény zavartalan zökkenőmentes működését 
biztosították. Az iskola eredményei magukért beszélnek. Ezen eredmények alapja 
pedig az a nyugalom amit a képviselőtestület tagjai az itt dolgozóknak biztosítottak. A 
választásokhoz sok sikert kíván mindannyiuknak. 
 
Morvai István polgármester: 
 
A testület valamennyi tagja nevében megköszöni az intézmény vezetők 
felelősségteljes, áldozatos munkáját, amit a képviselőtestület a „Csányért kitüntetés” 
adományozásával jutalmazott. 
 
Kéri a testület tagjait, hogy a tájékoztatókat vegyék tudomásul.  
A testület tagjai a tájékoztatót tudomásul veszik. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a 2/2006.(I.19.)rendelet 2006.június  30-án 
lejárt.  
Kéri a testület tagjait, hogy a rendelet helyébe új rendeletet alkossanak, amely 
biztosítja ezen gyermekek 2006.12.31-ig történő étkeztetését. A rendelet tervezetet a 
meghívóval együtt megkapták.. 
 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 
                        Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének  



                                             16/2006 (IX.12.) rendelete        
           
   a 2006. 09. 01. és 2006.12.31 közötti időszakban az 1-4 évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásba részt vevő tanulók  -   tízórai  étkeztetésének  
valamint déli többfogásos meleg főétkezésének az intézmény által szervezett 
keretek közötti biztosítása -étkeztetésének szociális célú további  
támogatásáról 
 
 
 Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.  29. § (1) -(2) bek 131. § (1) bek. 
(továbbiakban : Gyvt. ) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtható 
pénzbeni és természetbeni ellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
                                       A rendelet célja  hatálya 
 
                                                          1.§  
 
A rendelet célja , hogy a 6/2005. (VI. 20. ) ICSSZEM -BM -PM együttes rendeletben 
Csány települési önkormányzat részére szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott 
támogatás felhasználása a helyi sajátosságok figyelembe vételével a leginkább  
rászoruló  1-4. évfolyamra járó  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
általános iskolai  tanulók étkeztetése céljából történjen. 
 
                                                           2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csány község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező 1-4 . évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
általános iskolai tanulókra , akiknek a Gyvt. 19. § -a szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak  vagy akik 3 vagy többgyermekes 
családban élnek vagy akik az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi , érzékszervi , értelmi , beszéd v. más fogyatékosnak 
minősülnek.  
 
 

Az  iskolai étkeztetésre vonatkozó rendelkezések 
 
                                                        3. §  
 
(1) Csány község Önkormányzatának képviselőtestülete ezen rendeletének 2. §-
ában meghatározott tanulók részére a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
nyújtott tízórai és   déli többfogásos meleg főétkezésnek  az intézmény által 
szervezett keretek közötti biztosításánál  a gyermekétkeztetés térítési díjait elengedi. 
 
(2)Ezen tanulók gyermekétkeztetési térítési díjának szociális alapon történő 
elengedése tanulónként egyedi határozattal történik. A határozat  tartalmazza  a 
2006. január  1. és 2006. június 30. közötti időszak étkezési napjainak a számát havi 
bontásban valamint az étkeztetés hónapokra lebontott költéségét. 
 



 
Záró rendelkezések 

 
4. § 

 
( 1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2006. 09. 01-
től  kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet 2006-12-31-én hatályát veszti. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2006-09-12. 
 
 
                 Morvai István                                                         Dr. Balázs László 
                 polgármester                                                                      jegyző  
 
 
dr.Balázs László jegyző: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy lezárult a 2006.10.01-re kitűzött 
önkormányzat választásokra a jelölt állítás. Ez némi átrendezést eredményez a 
szavazatszámláló bizottságok tagjainál. Egy bizottsági tag ugyanis úgy döntött, hogy 
képviselőjelöltként is megméretteti magát. Nagyné Juhász Mária – képviselőjelölt-  
helyett az 001.sz.körbe SZSZB tagnak Budai Istvánné Csány, Bartók B.u. 8.sz.alatti 
lakost javasolja. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a testület tagjait, hogy a jegyző úr javaslatát fogadják el, és immáron a végleges 
a három szavazókör SZSZB tagjairól döntsenek. 
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
42/2006.(IX.12.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen működő három 
szavazókörben, a szavazást végző és lebonyolító szavazatszámláló bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 
001.szavazókör: 
 
Tag   :          Bánkuti Lászlóné Csány, Major u. 31. 
                    Molnárné Pádár Hajnalka Csány, Bartók Bu.12. 
                   Józsa János Gyuláné Csány, Móricz Zs.u.6. 
Póttag:        Budai Istvánné               Csány, Bartók B. u. 8 
                    Csordás Józsefné Csány, Rákóczi u. 46. 



 
002.szavazókör: 
 
Tag    :        Nagyné Tóth Ágnes Csány, Malom u. 14. 
                    Patainé Guba Katalin Csány, Ady E.u. 94. 
                   Imréné Gál Gabriella Csány, Tanyai u. 1. 
Póttag :       Zölei Sándorné Csány, Bartók B.u. u.2. 
                   Gáspár Istvánné Csány, Nagy u.54. 
 
003.szavazókör: 
 
Tag      :       Gergely Árpádné Csány, Gyöngyösi u.7. 
                     Bódi Gyuláné Csány, Monostori u. 10.   
                     Kerek Attila Csány, Kossuth u.16. 
Pótag:          Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u.3. 
                     Horváthné Tóth Irén Csány, Rákóczi u. 13/A. 
 
 
A szavazatszámláló bizottság felkészítéséért 
és működtetéséért felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
1155/1 hrsz-ú sportpálya állagmegóvása érdekében szükséges talajmunkálatok – 
talaj elsimítás  és feltöltés – elvégzése. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 
tartalék előirányzat terhére a felmerült dologi kiadás fedezetére a sportpályán 
végzendő munkálatokra biztosítson 100 ezer forintot. 
 
A fentiekhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület  9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
43/2006.(IX.12.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő, - Csány 1151/1 hrsz.alatt lévő – sportpályán végzendő talajmunkálatokra 
(feltöltés, talajsimítás) a tartalék előirányzat terhére a felmerült dologi kiadások 
fedezetére 100.000,-Ft-ot, azaz: egyszázezer forintot biztosít. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
A képviselőtestület tagjainak megköszöni a négy év munkáját. Elmondja, hogy 
szeretet ezzel a képviselőtestülettel dolgozni, mert mindannyiban a falu érdekeit 
tartották szem előtt. Nagyon sikeres négy évet zártak, mindannyian büszkék lehetnek 



erre a négy évre. Reméli, hogy a következő ciklusban is találkozni fog a 
legtöbbjükkel, amihez sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 11.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft. 
 
 

 
         Morvai István                                                                          dr.Balázs László 
         Polgármester                                                                                     jegyző 
 
 


