
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007.november 27-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, 
                                                       Ézsiás Tiborné gazd.ea. , 
                                                        Novák Lajos belső ellenőr, 
                                                        Gergely Árpádné óvoda vezető, 
                                                        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 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./ A 2007.III.negyedévi költségvetés módosítása, illetve a költségvetési feladatok  
     háromnegyedévi értékelése.                                            
     Előadó:  Dr.Balázs László jegyző 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./A 2008.évi költségvetési koncepció megtárgyalása.                                                                               
   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 2.napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a 
2007.évi III.n.évben végrehajtandó saját hatáskörű előirányzat módosításról szóló 
tájékoztatót a rendelet tervezettel együtt megkapták. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy változtatás, módosítás nélkül mondják ki 
rendeletté. 
 
A képviselőtestület 10 ige szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 

 
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

11/2007. (XI. 27.) számú rendelete 
az önkormányzat 2007. III. negyedévi 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.) és az ezt módosító 9/2007.(IX. 11.) számú rendeletének módosítására 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
1. §. 

 
(1.) Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az 
      önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  

      294.010 eFt-ban határozza meg. 
 
     A kiadási előirányzatokon belül: 
     - Működési kiadást                                                                                 205.127 eFt-ban 
       • Személyi juttatásokat                                               115.081 eFt 
       • Munkaadókat terhelő járulékokat                             37.479 eFt 
       • Dologi kiadásokat                                                     50.517 eFt 
       • Egyéb folyó kiadásokat                                              2.050 eFt, 
     - Támogatás értékű kiadásokat                                                                 2.323 eFt-ban        
       • Támogatás értékű működési kiadást                             323 eFt 
       • Támogatás értékű felhalmozási kiadást                    2.000 eFt 
     - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                         1.316 eFt-ban                

• Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül        1.288 eFt 
        • Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül     28 eFt 
     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást              50.843 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                                                                                           19.299 eFt-ban 
     - A költségvetési létszámkeretet                                                                      54,2  főben 
     állapítja meg. 
 
 
 
 



2. §. 
(1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és 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 határozatának  megfelelően. 
 
 

Az önkormányzat összesített bevételei 
 

3.§. 
(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összesített bevételi     
főösszegét 294.777 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 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó   

költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 294.777 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. 

 
 

Általános és céltartalék 

 
5.§. 

(1.)  A Képviselő-testület az önkormányzat összesített általános tartalékát 11.513 eFt. 
összegben hagyja jóvá az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek 
pótlására. 

(2.) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített céltartalékát 7.786 eFt. összegben 
az alább felsorolt célokra állapítja meg: 
= Működési céltartalék:                                                                 2.786 eFt. 
    -Közcélú foglalkoztatás                                                              1.506 eFt. 
    -Kiegészítő hj. Sajátos nevelési igényű gyermekek után 
      2007.09.01-től  2007.12.31-ig                                                  1.280 eFt. 
= Fejlesztési céltartalék                                                                5.000 eFt. 
    évközi pályázati lehetőségeknél önrész biztosítására. 
 
 



Záró rendelkezések 
 

6.§. 
(1.)A jelen rendelet 1. §.-a alapján a 2007. évi költségvetést megállapító 1/2007. (II. 13.) 
számú rendelet 3- 4. §-át módosítja úgy, hogy az 

 
- 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, 
       melléklet lép. 
 
(2.)A jelen rendelet 1.§-a alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló 
      9/2007. (IX.11.) számú rendelet 1-2.§-át módosítja úgy, hogy a  
       
      -9/2007.(IX.11.) 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, 2007. november 27. 
 
 
 
                             Morvai István                                                       Dr.Balázs László  
                              polgármester                                                               jegyző 
 
 

 

Morvai  István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2007.évi háromnegyedéves 
költségvetési beszámoló a határozati tervezettel együtt a testület tagjai megkapták. 
A pénzügyi bizottság alkalmasnak talált a képviselőtestület elé való terjesztésre. 
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság beszámolóval 
kapcsolatos állásfoglalását. 
 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 



 
Megerősíti a polgármester által elmondottakat. Javasolja a testületnek a beszámoló 
változtatás, módosítás nélküli elfogadását, mivel az önkormányzat gazdálkodása 
továbbra is egyensúlyban van. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és szavazásra teszi fel a háromnegyedéves 
gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
43/2007.(XI.27.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. III. negyedévi 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 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2008.évi koncepcióval kapcsolatos 
előterjesztést és határozati javaslat tervezetet a meghívóval együtt a 
képviselőtestület tagjai megkapták. Elmondja, hogy kilenc éves polgármestersége 
legszomorúbb költségvetési koncepciója készült. A számok világosan mutatják, hogy 
az önkormányzat működése 2008.évben csak létszám leépítéssel biztosítható. 
A koncepció tervezetét mindazok véleményezték, akikre a rendelkezések 
vonatkoznak és akiknek a jogszabályok szerint véleményezési joguk van. Így 
véleményezte az iskolaszék, a közalkalmazotti tanács, a diákönkormányzat és a 
szülő munkaközösség is. A létszámleépítésekkel senki nem ért egyet, de tudomásul 
vették. 
 
A koncepció rá vonatkozó rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is 
megtárgyalta és tudomásul vette a koncepcióban szerepelteket, vagyis a 2008-dik 
évben Csány község Önkormányzata anyagilag nem tudja támogatni a szervezetet. 
 



Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy lelkiismeretesen és a képviselői felelősséghez 
méltóan hozzák meg döntésüket és az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a koncepciót megtárgyalta és nehéz szívvel bár 
de az önkormányzat zavartalan működésének további biztosítása végett elfogadta és 
a tervezett létszámleépítéseket tudomásul veszi. 
Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását. 
 
 
Pádár István képviselő: 
 
A koncepcióval kapcsolatos véleményét írásban is benyújtja és kéri annak a 
jegyzőkönyvhöz történő csatolását. 
A koncepciót elfogadni nem tudja ennek indokait írásban adta elő. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Pádár István képviselőt megkéri, hogy járuljon hozzá, hogy az írásban előadott 
véleményét a képviselőtestületi ülésen  megválaszolja, természetesen amennyiben a 
képviselő kéri, természetesen írásban is választ ad. 
 
Pádár István képviselő: 
 
Nem kéri az írásban történő válaszadást, hozzájárul, hogy a polgármester most 
szóban válaszoljon a beadványára. 
 
Morvai István polgármester: 
 
A képviselői indítványra az alábbi válaszokat adja: 
 
- az önkormányzat a költségvetési koncepcióban tovább csökkenti a működési 
kiadásokat, amely még a működést nem veszélyezteti, 
-  a bírságok növelése és kintlévőségek behajtása nem biztosítja a 
létszámcsökkentés nélküli továbbműködést, 
-   a köztartozások megfizetésének a lehetőségekhez képest az önkormányzat eddig 
is érvényt szerzett, 
-  az önkormányzat vagyonának eladása  csak átmeneti - pár hónapra  - megoldást 
jelentene az év egy részére, 
- az adható javadalmak jórészt már az elmúlt évben is megvonásra kerültek az 
önkormányzatnál, 
-  a bérek további csökkentésére az önkormányzatnál nincs lehetőség, ugyanis a 
magas infláció végett a bérek reálértéke így is jelentős mértékben csökken, 
-  az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról történő lemondás szintén csak egy-két 
hónappal biztosítaná tovább az önkormányzat működőképességét, 



- az elbocsátások azokon a területeken következnek be amely területeken az 
önkormányzat már nem tudja kigazdálkodni az ott dolgozók bérét, a nyugdíj pedig 
olyan jövedelem amelyért az arra jogosult évtizedeken át dolgozott, 
-  a költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása vagy elutasítása szigorúan a 
képviselőtestület át nem ruházható hatásköre, tehát az ezzel kapcsolatos  falugyűlés 
sem dönthetne ebben a kérdésben. 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van- e valakinek kérdése hozzászólása. 
 
Medve Éva képviselő: 
 
Az iskolánál tervezett létszámcsökkentés megoldható lenne-e a 2007-2008.tanév 
végével. 
 
Morvai István polgármester: 
 
A tervezett létszámcsökkentésre  sajnos a költségvetés egyensúlya érdekében  
történne. Tehát annak elodázása csak az önkormányzat további zavartalan 
működését veszélyeztetné, ezért a létszámcsökkentést véleménye szerint minél 
gyorsabban meg kell tenni, tehát ezzel kapcsolatosan is javasolja az előterjesztésben 
szereplők elfogadását. 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
A koncepciót nyugodt lelkiismerettel elfogadni csak úgy tudja, ha meghallgatja a 
testület a két intézmény vezetőt (iskola, óvoda), hogy a tervezett létszámleépítés az 
intézmény működését nem veszélyezteti. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Felkéri a jelenlevő Deák Tiborné iskola igazgatót és Gergely Árpádné óvoda vezetőt 
válaszoljanak a képviselőasszony által feltett kérdésre. 
 
Deák Tiborné iskola igazgató: 
 
Ismerteti a költségvetési koncepció elkészítésének folyamatát az intézménynél. 
Sajnálattal állapítja meg, hogy az intézmény működésénél keletkezett hiányt 
létszámcsökkentés nélkül már nem lehet kezelni. A létszámcsökkentés további 
súlyos feladatokat ró az intézmény dolgozóira. Az intézmény vezetőinek felelőssége 
pedig azt jelenti, hogy az intézmény működőképességét biztosítania kell. Az 
intézménynél működő testületek a koncepciót megtárgyalták és az abban szereplő 
létszámcsökkentéssel nem értettek egyet, de azt tudomásul vették. 
 
Gergely Árpádné vezető óvónő: 
 
Az intézménynél a dolgozói létszámcsökkentés sokkolólag hatott, de úgy ítéli meg, 
hogy az intézmény működése, ha rendkívül feszítetten is, de biztosított lesz.(Mint 
intézményvezető azon lesz, hogy az intézmény eleget tudjon tenni feladatainak.) 
 
Morvai István polgármester: 



 
Megköszöni az hozzászólásokat és kérdéseket, és mivel több kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el a 2008.évi koncepcióval kapcsolatosan szavazásra teszi fel az 
előterjesztést. 
 
A képviselőtestület  nyolc igen, egy nem és egy tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 
 
                                                                                                                                
44/2007. (XI. 27.) önkorm.képv.test. határozat: 
 
Csány Önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési koncepció előterjesztését 
tudomásul veszi. 
A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséhez az alábbiak végrehajtását tartja szükségesnek: 
 
I./ A bevételek növelése érdekében szükséges a: 
     - teljes körű számbavétel, 
     - a lakbér bevételek, 
     - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti dijának  
     10 %-kal történő megemelése. 
 
II./ Kiadások tervezése: 
     1./ Működési kiadások 
          a./ Személyi juttatások 
               - 2008. évi költségvetési koncepció kiadásaiban szereplő működési előirányzatnál a  
                  személyi juttatások keretén belül  
                  * a polgármesteri hivatalnál  
                      2008. 02. 01-től                                                     0,2 fő     igazgatási előadó, 
                      2008. 02. 10-től                                                     0,8 fő     igazgatási előadó, 
                  * részben önálló intézményeknél 
                     - napközi otthonos óvodánál                           
                        2008. 01. 01-től                                                   1,0 fő     technikai dolgozó, 
                     - konyhánál                                                     
                       2008. 05. 22-től                                                    1.0 fő     konyhai dolgozó, 
                     - általános iskolai oktatásnál                                  2,0 fő     pedagógus 
                        2008. 01. 21-től. 
                       Létszámleépítéssel kell számolni. 
                       Összesen:                                                              5,0 fő 
                         
 
                 - 2008. évben a személyi juttatások végleges tervezésénél csökkenő tényezőként  
                    kell figyelembe venni azokat az adható juttatásokat, amelyek eddig az  
                    önkormányzati szinten biztosítottak voltak.                  
                     
                    Így az 
                    - étkezési hozzájárulás közalkalmazottaknál, Munka Törvénykönyve hatálya alá  
                       tartozó foglalkoztatottaknál, 
                     - ruházati pénzbeli hozzájárulás szintén az előző foglalkoztatotti körben, 
                     - jutalom előirányzat valamennyi foglalkoztatotti körben, 
          
 
 
       - A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az 
                     - óvodai nevelésnél (konyhánál) a túlóra és helyettesítés előirányzata kerüljön  
                        elvonásra, 
                      
                     - az általános iskolánál: 
                       • a túlóra előirányzata a tantárgyi felosztásnak megfelelően kerüljön  
                         megállapításra, 



                      • a helyettesítés előirányzata kerüljön csökkentésre 45.000 Ft/hó összeget  
                         figyelembe véve 10 hóra. 
                      • etnikai tanulók oktatására megigényelt támogatás 50 %-a legyen biztosítva a  
                         feladat végzésével kapcsolatban felmerülő túlmunkára. 
 
     b./ Dologi kiadások 
          - Automatizmussal nem kell számolni egyetlen jogcímnél sem. 
          - Az élelmezési kiadások kizárólag az ellátott létszám változással összefüggésben  
            változnak. 
          - Az óvoda és általános iskola vezetőjének javaslata kerüljön figyelembe vételre. 
             (csökkentések) 
 
   c./ Egyéb folyó kiadások 
        Előirányzata a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési hozzájárulás miatt fizetendő  
        kamatkiadással összefüggésben változik. 
 
   d./  A működési kiadások  
         további csökkentése érdekében feladat megszüntetés Általános Iskolai oktatásnál, tanulók 

napköziotthoni ellátása 2008. 01.21.-től 
 
 
2./ Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokon belül 
      a./ Megszűnik a: 
           - természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás, 
           - köztemetés előirányzata. 
 
       b./ A tanulók tankönyvvásárlás támogatásán belül az önkormányzati keret 310 eFt-tal  
            csökken. 
 
       c./ A közgyógyellátás előirányzata 504 eFt-tal csökken. 
 
 
3./ Véglegesen átadott pénzeszközök 
      Az előirányzat a koncepcióban javasoltaknak megfelelően változik, amennyiben azt a  
      végleges számítások lehetővé teszik. 
 
 
4./ Felújítások 
     Végleges számítások alapján az önkormányzat gazdasági programját figyelembe véve  
     szükséges megállapítani. 
 
5./ Felhalmozási kiadások 
     A végleges eredeti előirányzat megállapításánál alkalmazni kell a 4. pontban leírtakat. 
     Eszközbeszerzésre konyhánál 200 eFt előirányzat legyen. 
 
6./ Az általános tartalék előirányzata 
     Minimum 6.000 eFt legyen. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy az intézményvezetők felé tegyék meg a 
szükséges intézkedést a határozatban foglaltaknak megfelelően, a 2008. évi költségvetési tervezet 
elkészítése céljából. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr Balázs László jegyző 
Határidő: 2007. december 15. 
 

 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 



 
Ismerteti a Csányi Általános Iskola kérelmét, amely maximális osztálylétszám 
túllépésére kér engedélyt a fenntartótól. 
 
Mivel a fentiekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
45/2007.(XI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 
törvényben kapott felhatalmazás alapján engedélyezi a Csányi Általános Iskolában 
(Csány, Arany J.u.6.) a maximális osztálylétszám túllépését az általános iskola 2. és 
4. osztályban. 
Ezen hozzájárulás a képviselőtestület az általános iskola alábbi kimutatásai alapján 
az alábbi feltételekkel  adja meg: 
A közoktatási törvény 3.sz.melléklete az általános iskolák 
- átlaglétszámát: - az 1-4.évfolyamon 21 főben 
 - az 5-8.évfolyamon 23 főben határozza 
meg. 
- maximális létszámát: - az 1-4.évfolyamon 26 főben 
 - az 5-8.évfolyamon 30 főben határozza 
meg. 
 
 
Iskolánkban: - a második osztály létszáma: 28 fő  
            számított       létszáma: 29 fő 
                                                                 - a negyedik osztály létszáma: 27 fő 
             számított      létszáma: 33 fő 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai  István polgármester: 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a jövő évi  belső ellenőrzési  program 
tervezetét a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri annak tudomásul vételét. A programot a Pénzügyi Bizottság és a belső ellenőr 
már megtárgyalta ezért javasolja, hogy azt változtatás és módosítás nélkül fogadják 
el. 

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

 

46/2007.(XI.27.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
Novák Lajos belső ellenőr  által készített  és ezen jegyzőkönyv mellékletét képező 
2008.évi belső ellenőrzési programot.  



A képviselőtestület kéri a program következetes végrehajtását és kéri, hogy a 
program végrehajtásáról 2008.év végén a belső ellenőr számoljon be.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős: Morvai István polgármester 

              Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a jövő évi víz-és csatornadíj megállapításáról kell 
dönteniük. Az ezzel kapcsolatos javaslatot a vízmű megküldte. Felolvassa a 
javaslatot. 
Elmondja továbbá, hogy az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ha a javasolt összegtől 
kevesebb összeget fogadott el az önkormányzat, akkor a különbözetet a 
szolgáltatónak  az önkormányzat térítette meg a lakosság helyett. Kéri ezért a 
javasolt vízdíj emelés elfogadását azért is, mert úgy ítéli meg, hogy a tervezett vízdíj 
emelés a tervezett infláció körül van. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül az alábbi rendelet 
alkotja: 
 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

12/2007.(XI.27.) 
R E N D E L E T E 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíjért fizetendő díjak  
megállapításáról. 

 
1.§  

 
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Rt által Csány község területén végzett 
közszolgáltatásra érvényes. 
 
1./ Az ivóvíz:                             nettó: 221,- Ft/m3        bruttó: 265,20,- Ft/m3 
2./ Csatornadíj:                         nettó: 184,- Ft/m3        bruttó: 220,80,- Ft/m3      
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2008.janur 1-én lép hatályba. 
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2006.(XI.28.) rendelete „ A közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról”,  
 
Csány,2007. november 27. 
 



                             Morvai István                             dr.Balázs László 
                             polgármester                                        jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatot megkereste a BDT 
Környezetvédelmi KFt a 2008.évi díjtételek megállapítása végett.  Az ajánlat a 
meghívóval együtt kiküldésre került.  
 
Kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék azt. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
13/2007.(XI.27.) RENDELETE 

  
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatása  

tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi rendelet módosításáról. 
 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2003.(XI.27.) rendelete 
1.sz.mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép: 
 

1. §. 
 
1.sz.melléklet: díjtáblázat 
lakásonként a 2008.évi díjtétel egy gyűjtőedényt figyelembe véve  - 110 liter 
űrtartalommal – heti nettó:    136,-Ft/gyűjtőedény 
Ez negyedévente nettó    : 1.768,-Ft/gyűjtőedény 
Évente                 nettó     : 7.072,-Ft/gyűjtőedény 
 
Ezen összeg lakásonként egy gyűjtőedényt figyelembe véve heti egyszeri 
szemétszállításra lett meghatározva. 
 
Ez a rendelet 2008.január 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2006.(XI.28.) rendelete „A 
települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatása tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi 
rendelet módosításáról”. 
 
 
Csány,2007.november 27. 
 
 
                                     Morvai István                             dr.Balázs László 
                                     polgármester                                      jegyző 
 
 



Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 12,40 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
 

                                     Morvai István                              dr.Balázs László 
                                      polgármester                                       jegyző 
 


