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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: 2006. október 13-án de. 8.00 órai kezdettel megtartott alakuló 
képviselőtestületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve 
Éva, Meggyes Attiláné, Pádár István (10 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                   Magyar Ottóné Vál.Biz.Elnöke 
 
Morvai István polgármester: 
 
Az alakuló ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt pohárköszöntőt mond és 
megköszöni a Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság 
tevékenységét. 
Köszönetet mond a jelenlévőknek és rajtuk keresztül a lakosságnak a szavazás 
napján tett támogatásukért és megválasztott testületi tagoknak gratulál, erőt, 
egészséget kíván. 
 
Vázlatszerűen ismerteti az alakuló ülés menetét, levezetését, illetve a 
forgatókönyvben foglaltakat. 
A továbbiakban mint korelnök vezeti a testületi ülést a forgatókönyv szerint. 
 
Morvai István korelnök: 
 
 
 
Még egyszer köszönti a megjelenteket a megválasztott és a mandátumhoz nem jutott 
képviselő jelölteket.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképest, mivel mind a 10 megválasztott 
képviselő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira. 
Javasolja, hogy a kiküldött meghívón feltüntetett  9 napirendi pont kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Megkérdezi, hogy más javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e? 
Mivel más javaslat nem hangzott el kéri a képviselőtestület tagjait, mint szavazati 
joggal rendelkezőket, hogy a napirendi pontra tett javaslatát fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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44/206.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai alakuló ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1./ Ünnepélyes megnyitót követően a választási bizottság tájékoztatója a választás  
     eredményéről, megbízólevelek átadása       
     Előadó: Morvai István polgármester és Magyar Ottóné HVB elnök 
 
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele                     
     Előadó: Magyar Ottóné HVB elnök   
                           
3./ A polgármesteri program ismertetése.                                       
     Előadó: Morvai István polgármester 
                                              
4./ A polgármester illetményének (tiszteletdíjának)   megállapítása 
     Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
 
5./ SZMSZ felülvizsgálata, módosítása                                           
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
6./ Bizottságok megválasztása.                                                       
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
7./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt  
     ülésen, eskütétele.  
     Előadó: Morvai István polgármester      
                                            
8./ Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása                   
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
9./ Egyebek                                                                                      
     Előadó: Morvai István polgármester    
 
1. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István korelnök: 
 
Elmondja, hogy a választás eredményéről készített tájékoztató a meghívóval együtt 
ki lett küldve és átadja a szót  Magyar Ottónénak a Választási Bizottság elnökét, 
hogy tovább kiegészítő tájékoztatóját mondja el és adja át a megbízóleveleket a 
megválasztott képviselőknek. 
 
Magyar Ottóné Vál.Biz.Elnök:  
 
Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket és külön köszönti a megválasztott 
képviselőket.  
Elmondja, hogy a választások probléma mentesek  voltak, köszönetét fejezi ki ezért 
az abban közreműködőknek, elsősorban a szavazatszámláló bizottság tagjainak. 
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Megköszöni a maga és a szavazásban közreműködők nevében az elismerő 
szavakat. 
Gratulál a polgármesternek és név szerint külön-külön a megválasztott 
képviselőknek. Átadja a megbízóleveleket és munkájukhoz sok sikert és jó 
egészséget kíván. 
 
Morvai István korelnök: 
 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést és a bizottság munkáját és mivel kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a tájékoztatóban foglaltakat 
vegye tudomásul. 
 
2.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István korelnök: 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy az esküt a polgármester és a 
képviselőtestület tagjai egyszerre tegyék le úgy, hogy a választási bizottság elnöke 
az eskü szövegét olvassa és az én szó után mindenki a saját nevét mondja az 
olvasott esküt pedig megismétli. 
 
Magyar Ottóné Vál.Biz.Elnök: 
 
Az esküt kiveszi, a forgatókönyvben leírt eskü teljes  szövegét felolvassa. 
A felkértek az esküt állva leteszik. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a Választási Bizottság Elnökének munkáját és  újra köszönti a 
képviselőtestület tagjait és minden jelenlévőt. A továbbiakban mint polgármester 
vezeti a testületi ülést. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontok 
sorrendiségében haladjanak tovább, ezért rátér a következő napirendi pont 
tárgyalására. 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester 
 
Elmondja, hogy a program teljes szövege a meghívóhoz csatolva lett, melyet a 
testület tagjai megkaptak. 
 
Megkérdezi, hogy a porgrammal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása 
 
Hozzászólások: 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
A program jó, azonban a község kulturáltabbá való tételét minden évben jelölni, 
tervezni kellene. 
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Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Nagy jó a program, amelynek végrehajtásához sikereket és sok pénzt kíván. 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Egyetért a felszólalásokkal és kéri a testület tagjait, hogy a programot fogadják el, az 
abban foglaltakkal értsenek egyet. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
45/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester 
2006-2010 közötti időszakra megfogalmazott polgármesteri programját megtárgyalta 
és elfogadta. 
A polgármesteri program megvalósításához  sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Javasolja, hogy mielőtt tovább haladnának a napirendi pontok tárgyalásával 
tartsanak 10 perc szünetet, mivel a következő napirendi pont előterjesztésére  a 
jegyzőt  kéri fel. 
Ez a napirendi pont a polgármester illetményének megállapítására vonatkozik. 
 
Szünet után folytatódik a testületi ülés. 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása. 
 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Ismerteti a képviselőtestület tagjaival a polgármesteri illetmény megállapításának – 
az 1994.évi LXIV.tv. – szabályait. 
 
Tájékoztatja a testület tagjait a polgármester korábbi illetményének összegéről. 
Elmondja, hogy ettől a testület tagjai kevesebbet nem állapíthatnak meg. 
Javasolja tehát az előző illetmény megállapítását, mivel azt a polgármester is így 
kérte. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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46/2006.(X.13.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1994.évi LXIV.tv. 3.§-a 
alapján 2006.október 1.napjától Morvai István polgármester havi illetményét 
382.600,-Ft-ban azaz:  háromszáznyolcvankettőezer-hatszáz  forintban állapítja meg. 
Továbbá megállapít a polgármester részére  testület költségátalány címén havonta  
76.500,-Ft –ot. 
Felhívja a figyelmet az illetmény megállapítással kapcsolatos adminisztratív feladatok 
elvégezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a képviselőtestület tagjainak a megállapított illetményt. 
Javasolja, hogy térjenek át a többi napirendi pont tárgyalására. 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: 
 
A polgármester  képviselőtestület tagjainak tájékoztatást ad arról, hogy fél éven belül 
a képviselőtestületnek el kell fogadnia a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezen 
szabályzat tervezetének elkészítésére felkéri az Ügyrendi Bizottságot és a jegyzőt. A 
képviselőtestület tagjai a bejelentést tudomásul veszik. 
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a törvény alapján a kötelező bizottságok közül a településre 
vonatkozóan Pénzügyi Bizottságot kell választani, a többi bizottság megválasztása 
viszonyt a testület döntésén múlik. 
Javasolja, hogy a képviselőtestület válasszon Ügyrendi-, Pénzügyi, valamint 
Egészségügyi- és Szociális Bizottságot. 
Ügyrendi Bizottság megválasztására már az alpolgármester megválasztásánál is 
szükség van, hiszen a választás titkos szavazással történik. A képviselők és a 
polgármester vagyonnyilatkozatának kezelésére és vizsgálatára is ezt a bizottságot 
javasolja. 
A Pénzügyi Bizottság létrehozása ahogy már azt említette 2000 fő feletti településen 
kötelező. Szociális Bizottság létrehozása pedig a speciális helyi viszonyok miatt 
szükséges.( Nagyon  magas az időskorú-, a munkanélküli- és a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévők száma a településen.) 
 
Javaslatot tesz a bizottság tagjaira is. 
Ügyrendi Bizottság tagjai sorába javasolja Pádár István, Barna Zoltán és Ködmön 
Levente Gergely képviselőket. 
Pénzügyi Bizottság tagjai sorába javasolja Hubainé Szabó Margit, Magyar Vilmosné 
és Ködmön Levente képviselőket. 
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Egészségügyi- és Szociális Bizottság tagjai sorába javasolja Gál Tiborné, Juhász 
Dávid és Medve Éva képviselőket. 
 
Ezek után javasolja a testület tagjainak, hogy szavazzák meg a bizottságok számára 
vonatkozó előterjesztést úgy, hogy bizottsági elnököt is szavazzanak meg soraikból. 
A megbeszéltek alapján javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a bizottságok 
számára vonatkozó előterjesztést fogadják el. 
 
A képviselőtestület  tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 
47/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés  alapján 
három bizottságot hoz létre: 
 
Ezen bizottságok a következők: 
 

 Ügyrendi Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 Egészségügyi- és Szociális Bizottság 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a képviselőtestületnek az állásfoglalást és javasolja, hogy a bizottság 
elnökeit és tagjait külön-külön szavazzák meg. 
 
Ennek megfelelően az előzetes egyeztetést alapján javasolja, hogy az Ügyrendi 
Bizottság elnöke Pádár István képviselő, tagjai pedig Barna Zoltán és Ködmön 
Levente Gergely képviselők legyenek. 
 
A Pénzügyi Bizottság elnökének Hubainé Szabó Margit képviselőt, tagjainak pedig 
Magyar Vilmosné és Ködmön Levente Gergely képviselőket javasolja. 
 
Egészségügyi- és szociális Bizottság elnökének Gál Tiborné képviselőt, tagjainak 
pedig Juhász Dávid és Medve Éva képviselőket javasolja. 
 
A fentiek alapján a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
48/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a létrehozott három bizottsága 
az alábbi személyeket válassza meg elnöknek, illetve tagjainak: 
 
Ügyrendi Bizottság : Pádár István elnök 
 Barna Zoltán  
 Ködmön Levente Gergely 
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Pénzügyi Bizottság: Hubainé Szabó Margit elnök 
 Magyar Vilmosné 
 Ködmön Levente Gergely 
 
Szociális-és Egészségügyi Bizottság: Gál Tiborné elnök  
 Juhász Dávid 
 Medve Éva 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak és elnököknek, munkájukhoz 
eredményeket és sikereket kíván. 
 
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy tartsanak egy 10 perces szünetet, majd a 
szünet után az alpolgármester megválasztására kerül sor. 
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Az Ötv. 34.§.(1)bek.alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással 
alpolgármestert kell választani társadalmi megbízatással. 
Ennek megfelelően javasolja, hogy alpolgármesternek Meggyes Attilánét válasszák 
meg. Mint képviselőtestület tag a polgármesterrel és a képviselőkkel egyidejűleg 
letette a hivatali esküt, tehát megválasztása után nem tartja azt célszerűnek újra 
megismételni. 
 
A képviselőtestület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek  és 9 igen szavazattal, egy 
tartózkodással alábbi határozatot hozza: 
 
 
49/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a polgármester által 
az alpolgármester személyére tett javaslatot, melynek alapján Meggyes Attiláné 
képviselőt jelöli meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
 
Felhívja az Ügyrendi Bizottság figyelmét a titkos szavazással kapcsolatos teendők 
elvégzésére, vagyis a szavazólapokat a szavazásra jogosult testületi tagoknak való 
átadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, ügyrendi bizottsági elnök 
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Morvai István polgármester:  
 
A titkos szavazás lebonyolításának idejére felfüggeszti a testületi ülést, szüntet 
rendel el. 
 
 
Pádár István Ügyrendi Biz.elnök: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság munkáját 
elvégezte, a szavazatokat összeszámlálta és a következőket állapítja meg: 
 
Az urna felbontása után 10 érvényes szavazat volt, amely Meggyes Attilánét 
választotta meg alpolgármesternek. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottak alapján Meggyes Attiláné 
alpolgármesterré választását határozatban mondja ki és kéri egyben, hogy a 
határozatban tiszteletdíjáról is döntsenek. 
 
Ismerteti Csány Község Önkormányzatának többször módosított 19/2004.(IV.27.)a 
települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásairól szóló ide vonatkozó 
rendeletét. A rendelet szerint az alpolgármester tiszteletdíja a mindenkori bizottsági 
elnökök tiszteletdíjával azonos. A testületet tehát köti a rendelet, de az is igaz, hogy 
ezt a rendeletet módosíthatják. Ezt azonban nem javasolja. 
 
A képviselőtestület 8  igen szavazattal egy ellenszavazattal és egy tartózkodással az 
alábbi határozatot hozza: 
 
50/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete titkos szavazással Meggyes 
Attiláné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Tiszteletdíját 38.300,-Ft, azaz:harmincnyolcezer-háromszáz forint összegben 
állapítja meg. (Ez az alapilletmény 0,8317 szorosa.) 
 
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a megválasztással kapcsolatos 
adminisztráció elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Dr.Balázs László jegyző 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester: 
 
Megköszöni az alpolgármesterré való megválasztását a képviselőtestületnek és 
reméli, hogy a jövőben munkájával a most nem rá szavazók elismerését is kiváltja. 
 
 
8. napirendi pont tárgyalása: 
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Morvai István polgármester: 
 
Javasolja  a képviselőtestület tagjainak, hogy a képviselői tiszteletdíjak egységesen 
kerüljenek megállapításra. Az alpolgármesternek, a bizottsági elnököknek és a 
bizottsági tagoknak is egyaránt 38.300,-Ft/hó – azon hónapokra amikor testületi ülést 
tartottak -  kerüljön megállapításra. Ennek érdekében javasolja, hogy a 
19/2004.(IV.27.) önkorm.rendelet kerüljön módosításra. Elmondja továbbá azt is, 
hogy 2007-ben a képviselőtestület a költségvetés függvényében döntsön, hogy a 
tiszteletdíj fenntartható-e. 
Az ezzel kapcsolatos rendelet – tervezetet a meghívóval együtt megkapták. Kéri, 
hogy véleményezzék azt. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
17/2006.(X.13.)rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/20004.(IV.27.) rendeletének módosításáról 

 
 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi LXIV.törvény (a továbbiakban: 
Ptv.) 17.§.(1)bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Csány Község 
Önkormányzata a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint az egyéb 
juttatásokról szóló 19/2004.(IV.27.)rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint 
módosítja: 
 
 

1. §. 
 

A R.2.§-a helyébe a következő lép 
 

2.§. 
 

A tiszteletdíj 
 
 

(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezések  
     figyelembevételével 38.300,-Ft/hó 
 
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezése  
     figyelembevételével 38.300,-Ft/hó. 
 
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja 38.300,-Ft/hó. 
 
(4) Nem jár a fentiekben megállapított tiszteletdíj azokra a hónapokra, amikor a 
      testület nem ülésezik. 
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2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2006.október 1-től kell alkalmazni. 
 
 
                               Morvai István                                    dr.Balázs László 
                               polgármester                                              jegyző 
 
 
 
 
9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek  
 
Morvai István polgármester: 
 
Közli a képviselőtestület tagjaival, hogy tudomása szerint a képviselők között nincs 
olyan akinél összeférhetetlenség állna fenn. A képviselőnek azonban a jövőben is 
van olyan kötelezettsége, hogy ha időközben összeférhetetlenség merülne fel azt 30 
napon belül megszüntesse. 
 
Bejelenti a testület tagjainak, hogy az állati hulladék kezelésére kötött 
együttműködési megállapodást módosítani kell. 
 
Tájékoztatást ad az egységes szerkezetben foglalt szerződésben foglaltakról. 
Elmondja, hogy a testület már több ízben tárgyalta és elfogadta a szerződést, 
azonban most a helyhatósági választások után ezt újból meg kel tenni. Javasolja 
testületnek, hogy az abban foglaltakkal értsenek egyet és azt fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
51/2006.(X.13.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az állati hulladék 
gyűjtő-átrakó telep megvalósítására irányuló Együttműködési megállapodást. 
 
A képviselőtestület egyetért abban, hogy az állati hulladék gyűjtő-átrakó telep 
megvalósítása céljából 2005.november 28-án megkötött és többször módosított ezen 
jegyzőkönyv mellékletét képező Együttműködési megállapodás ismételt 
megerősítésével . 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert ezen  együttműködési megállapodás 
ismételt aláírásával . 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
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Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy ilyenkor illik az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről is számot adni, amelynek szöveges részét szintén megkapták a testületi 
tagok. Kéri annak elfogadását. 
 
A képviselőtestület a polgármester bejelentését tudomásul veszi. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 10.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

 
 
 

Kmft 
 

 
 
                   Morvai István                                              dr.Balázs László 
                   polgármester                                                       jegyző 
 


