
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: 2010. október 18-án du. 14.00 órai kezdettel megtartott alakuló 
képviselőtestületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Medve István polgármester,  Gál Tiborné, Józsa Zsolt József, Juhász 
Dávid, Dr.Ködmön  Levente Gergely,  Medve Éva, Szabó Margit (7 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                   Magyar Ottóné Vál.Biz.Elnöke 
                                                   Dr. Bakos Batu  
                                                   Hummel Gizella 
                                                   Harsányi Jenő 
 
Gál Tiborné korelnök: 
 
Az alakuló ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt köszönti a megjelenteket és 
köszönetet mond  a Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok 
tevékenységéért. 
Köszönetet mond a jelenlévőknek és rajtuk keresztül a lakosságnak a szavazás 
napján tett támogatásukért és megválasztott testületi tagoknak gratulál, erőt, 
egészséget kíván. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképest, mivel mind a 7 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 
57/2010.(X.18.)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:  Magyar Ottóné HVB elnök 



 
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele                     
     Előadó: Magyar Ottóné HVB elnök   
                           
3./ A polgármesteri program ismertetése.                                       
     Előadó: Medve István polgármester 
                                              
4./ A polgármester illetményének (tiszteletdíjának)   megállapítása 
     Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
 
5./ SZMSZ felülvizsgálata, módosítása                                           
     Előadó: Medve István polgármester 
 
6./ Bizottságok megválasztása.                                                       
     Előadó: Medve István polgármester 
 
7./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt  
     ülésen, eskütétele.  
     Előadó: Medve István polgármester      
                                            
8./ Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása                   
     Előadó: Medve István polgármester 
 
9./ Egyebek                                                                                      
     Előadó: Medve István polgármester    
 
1. napirendi pont tárgyalása: 
 
Gál Tiborné  korelnök: 
 
Felkéri  Magyar Ottónét a Választási Bizottság elnökét, hogy a választással 
kapcsolatos  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. 
Megköszöni a maga és a szavazásban közreműködők nevében az elismerő 
szavakat. Felkéri a jegyzőt ,hogy a nevében  ismertesse ezen jegyzőkönyv 1. sz. 
mellékletét képező helyi választási bizottság tájékoztatóját a választás eredményéről. 
Gratulál a polgármesternek és név szerint külön-külön a megválasztott 
képviselőknek. Átadja a megbízóleveleket és munkájukhoz sok sikert és jó 
egészséget kíván.  
 
 
 
Gál Tiborné 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: 
 
Gál Tiborné  korelnök: 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy az esküt elsőként a  polgármester majd 
a  képviselőtestület tagjai  tegyék le úgy, hogy a választási bizottság elnöke az eskü 
szövegét előolvassa a polgármesternek majd ezt követően a polgármester olvassa 
elő a képviselőknek.  
 
Magyar Ottóné Vál.Biz.Elnök: 
 
 
Az esküt a polgármestertől  kiveszi, az 1994. évi LXIV tv mellékletében  leírt eskü 
teljes  szövegét felolvassa. 
Ezt követően a polgármester veszi ki az esküt a képviselőtestület tagjaitól. 
A felkértek az esküt állva leteszik , ezt követően aláírják az ezen jegyzőkönyv 2. sz. 
mellékletét képező eskütételi okmányokat. 
 
Medve  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, de mielőtt rátérne  a következő napirendi pont 
tárgyalására köszönti a Szent Korona Lovarendje tagjait. 
A lovagok a koronánk mását hozták el, hogy a képviselők arra is letegyék esküjüket. 
Kéri Dr. Bakos Batut tartsa meg ezzel kapcsolatos előadását. 
 
Dr. Bakos Batu nagymester: 
 
Az eskütétel a koronára kapcsán elmondja,hogy a Szent Korona minden tagjának 
(membra Sacrae Regni Coronae )kötelessége a történelmi alkotmányunk 
jogfolytonosságának helyreállítása, mert a törvénysértés jogot nem alapít. Az 
alkotmányozásban az egész magyar nemzet érdekelt. A biztos jövőben remélő élő hit 
mellett tegyünk meg mindent, hogy mielőbb  jogaiba helyezzük a Szent Koronát, 
helyreállítsuk a Regnum Marianumot. Ennek első lépése a lovagrend által 
országszerte szervezett eskütételek a Szent Koronára (a másolat jelenlétében), 
becsületünk, tisztességünk és magyar hazánk megóvása, keresztény hitünk védelme 
érdekében. 
Múltunk, hagyományaink köteleznek a közös értékek megóvására esetleges 
ellentétes nézeteink dacára. Valamennyien, akik csatlakozunk ezen eskühöz Szent 
István szellemében az ország érdekét tartjuk elsődlegesnek. Azt kívánjuk szolgálni 
és megvédeni. Elítéljük az emberi méltóságot sértő vitákat, felesleges pártoskodást 
tiszteletben tartva minden építő megnyilvánulást bárhonnan jönne. Hazánkat 
kívánjuk szolgálni eskünkkel, összetartásunk, felülemelkedésünk megvallásával. Ez 



a magatartásunk nincs és nem is, lehet ellentétben párthűségünkkel, illetve 
függetlenségünkkel. 

  
Lovagrendünk vallási és politikai különbségekre tekintet nélkül mindenki számára – 

anyagi eszközei által elérhető helyszínen- biztosítja a Szent Korona mérethű 
másolata előtti eskütételt. Azt méltó körülmények között, a főhatalomnak kijáró 

tisztelet mellett a Szent Korona minden tagja részére elérhetővé teszi. 
  

Az eskü  szövege: 
  
Én………………. esküszöm, hogy a Szentkoronához Szent István Intelmeinek 
szellemében hű leszek, ahogy azt hős elődeink közül többek között maga Szent 
István 1038-ban, Károly Róbert 1317-ben, őseink 1693-ban Buda felszabadulása 
után, 1896-ban a milleneumkor, s végül, de nem utolsóként II. János-Pál 1991. 
augusztus 20-án a Hősök terén a magyar nép nevében megfogadta. Engedelmes 
leszek Magyarország örökös égi és földi Királynőjének a Boldogasszonynak. 
  
Isten engem úgy segéljen és Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária! 
  
A szöveg a történeti kapcsolódásokból sorol fel néhányat, s jelzi, hogy a múltunkat 
ismerjük el. Ismételjük azt a fogadalmat, amit őseink sokszor megtettek. Világos, 
hogy közvetlen, vagy pártpolitikai vonatkozása nincs.  
A Boldogasszony, más néven Babba Mária, vagy Magyarok Nagyasszonya vallási 
különbségeinken felül emelkedik. (Lásd Csíksomlyó!) 
Az eskü vége pedig megegyezik a katolikus házassági szertartás esküjének 
szövegével  
 
Kéri a képviselőtestület tagjait ,hogy aki az elmondottakkal egyetért az tegye le a 
koronára is a fenti esküt. 
Szabó Margit képviselő  miután már letette a képviselői esküt újabb esküt nem kíván 
tenni. A képviselőtestület többi tagja a fenti esküt leteszi. 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve István polgármester 
 
Elmondja, hogy a programjának  teljes szövege részletesen megtalálható a csany.hu 
honlapon. 
Elmondja továbbá ,hogy a település lakossága előtt ismert a programja hiszen azt 
több fórumon is ismertette , ezért az idő szűkössége miatt jelenleg csak annak 
sarokpontjaira hívja fel a képviselők figyelmét.  

- önfenntartó faluközösség kiépítésére irányuló  tervek kidolgozása 
- önkormányzati alapítású és tulajdonú szervezetek létrehozása 
- transzparencia  
- közösségi élet feltételeinek megteremtése a településen 

~rend és közbiztonság 
      ~köztisztaság , faluszépítés 
      ~úthálózat , járdák  karbantartása , építése 
- önkormányzati intézmények működési feltételei nem romolhatnak 



      -   a magyar nemzethez való tartozás és dicső őseinkkel való kontinuitás 
erősítése 

 
Ehhez a programhoz kéri a települési képviselők és  Csány minden lakójának 
támogatását. 
 
 
 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása. 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Mielőtt felkérné a napirendi pont előadására   a jegyzőt bejelenti a személyes 
érintettségét a napirenddel kapcsolatosan és kéri szavazzanak a kizárásával 
kapcsolatosan . 
A képvselőtestület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
58/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai alakuló ülés 4. 
napirendjének tárgyalásából és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki 
Medve István polgármestert. 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Felkéri a jegyzőt a napirend ismertetésére 
 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Ismerteti a képviselőtestület tagjaival a polgármesteri illetmény megállapításának – 
az 1994.évi LXIV.tv. – szabályait. 
Elmondja továbbá ,hogy Medve István  kérte ,hogy az előző polgármester illetményét 
állapítsák meg számára , mert munkáját  legalább úgy vagy attól  jobban  szeretné 
végezni, Morvai István illetménye 401800 Ft volt . Ez 10,4-es  szorzószámmal lett 
megállapítva. 
A polgármester kérte továbbá a  illetménye 20%-ának költségátalánykénti 
megállapítását is.  
Kéri ,hogy ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat módosító javaslataikat tegyék meg. 
 
Szabó Margit képviselő: 
 
Nem támogatja az előterjesztést és kéri ,hogy a minimális összeg kerüljön 
megállapításra, mert az önkormányzat anyagi helyzete ezt teszi lehetővé . Ha ez 
változik a későbbi emelésre még mindig lesz lehetőség. (Javasolja tehát ,hogy a 
szorzószám 8,5 legyen .) 



 
 
 
Medve Éva képviselő: 
 
Támogatja az eredeti előterjesztést , azért is mert tudomása szerint a polgármester 
illetménye egy részét a létrehozandó Csányért a Faluközösségért Alapítványba 
kívánja befizetni.  
 
Juhász Dávid képviselő: 
 
Köztes megoldásként javasolja ,hogy 9,7-es sorzószámmal legyen az illetmény  
megállapítva. 
 
 
Medve István polgármester : 
 
Kéri ,hogy szavazzanak a képviselőtestület tagjai az előterjesztésekről, először a 
módosításokról. 
 
A képviselőtestület 3 igen 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozza: 
 
59/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el Szabó Margit 
képviselő módosító indítványát ,hogy a polgármester illetménye a minimális 8,5 –ös 
szorzóval kerüljön megállapításra. 
 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal  1 tartózkodással , ellenszavazat nélkül  az 
alábbi határozatot hozza: 
 
60/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Juhász Dávid  
képviselő módosító indítványát és az 1994.évi LXIV.tv. 3.§-a alapján 2010.október 
4.napjától Medve István polgármester havi illetményét 374.900,-Ft-ban azaz:  
háromszázhetvennégyezer-kilencszáz  forintban állapítja meg. 
Továbbá megállapít a polgármester részére  testület költségátalány címén havonta  
az illetményének 20 százaléklát vagyis 74.980 – azaz hetvennégyezer-
kilencszáznyolcvan – forintot. 
Felhívja a figyelmet az illetmény megállapítással kapcsolatos adminisztratív feladatok 
elvégezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Balázs László jegyző 
 
Medve 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  a jegyzőt. 
Felkéri továbbá a testület tagjait , hogy bízzák meg a jegyzőt az alakuló ülésen 
érintettek SzMSz-ben történő átvezetésére. A képviselőtestület tagjai a bejelentést 
egyhangúlag tudomásul veszik . 
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a törvény alapján a kötelező bizottságok közül a településre 
vonatkozóan Pénzügyi Bizottságot kell választani, a többi bizottság megválasztása 
viszont a testület döntésén múlik. 
Javasolja, hogy a képviselőtestület 2 bizottságot válasszon  Pénzügyi, valamint 
Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottságát. 
Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága 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. 
A két bizottságba 1-1 külsős tag bevonását is javasolja . Ezek a 
képviselőválasztáson  a 7. és a 8. legtöbb szavazatot kapó képviselőjelöltek voltak. 
A Pénzügyi Bizottság-ba az alábbiakat javasolja :Medve Éva elnök , Juhász Dávid  
és Tóth Dóra . Az Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága elnökének 
Gál Tibornét ,tagjainak pedig Medve Évát és Mák Zsoltot javasolja. 
Kéri ,hogy hozzászólásaikat ,  módosító javaslatainak tegyék meg . 
 
Szabó Margit  képviselő: 
 
Az előterjesztést támogatni nem tudja . Megítélése szerint a választópolgárok 
döntöttek az úrnáknál, tehát külsősekre nincs szükség. 
A 2 bizottságot sem támogatja,javasolja ,hogy a régi 3 bizottságos struktúra 
működjön. Megítélése szerint a településen szükség van önálló szociális bizottságra. 
 
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő: 
 
Támogatja, hogy külsősek ne kerüljenek be a bizottságokba, javasoja továbbá ,hogy 
a pénzügyi bizottságba kerüljön be Szabó Margit, hiszen korábban is ezen a 
területen dolgozott mindenki megelégedésére. 
 
Józsa Zsolt József képviselő: 



 
Úgy ítéli meg ,hogy a régi  bizottsági tagok  ne legyen benne az új pénzügyi 
bizottságba ,hiszen sok hibás döntéshez járultak hozzá. 
 
Szabó Margit képviselő:  
 
Visszautasítja Józsa Zsolt József kijelentését és emlékezteti a képviselőtársát ,hogy 
a település életére kiható döntéseket a képviselőtestület hozza. 
 
 
Medve István polgármester : 
 
Kéri a testület tagjait elsőként arról szavazzanak legyenek-e külsős tagok a 
bizottságokban . 
A képviselőtestület 4igen szavazattal 3 nem szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
61/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el Medve István 
polgármester   indítványát ,hogy a bizottságokba külsős tagként Mák Zsolt és Tóth 
Dóra volt  képviselőjelöltek bekerüljenek. 
A képviselőtestület elfogadta Szabó Margit képviselő indítványát , hogy a 
képviselőtestület bizottságaiba csak megválasztott képviselők kerülhetnek. 
 
 
Medve István polgármester :  
Kéri képviselőtársait szavazzak Dr. Ködmön Levente Gergely előterjesztéséről , 
vagyis arról, hogy a  pénzügyi bizottságba Szabó Margit tagként bekerüljön. 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
62/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Dr. Ködmön Levente 
Gergely    indítványát ,hogy a megválasztandó pénzügyi bizottságba  Szabó Margit 
képviselő is bekerüljön. 
 
 
 
Medve István polgármester :  
Kéri képviselőtársait szavazzak előterjesztéséről , vagyis arról, hogy a  pénzügyi 
bizottság elnöke Medve Éva legyen , tagjai pedig Juhász Dávid és Szabó Margit 
képviselők legyenek. 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal 2 nem  szavazattal 1 tartózkodással  a 
következő határozatot hozza: 
 
 
63/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Medve István 
polgármester indítványát és a  pénzügyi bizottság elnökévé illetve tagjaivá az alábbi 
képviselőket választja: 
 
elnök: Medve Éva 
          Juhász Dávid 
          Szabó Margit 
 
 
Szabó Margit képviselő: 
 
Bejelenti lemondását a pénzügyi bizottsági tagságáról. 
 
 
Medve István polgármester :  
Kéri képviselőtársait  a pénzügyi bizottságba a lemondott 3. tag helyére Dr. Ködmön 
Levente Gergely képviselőt válasszák meg kéri ,hogy egyúttal újból erősítsék meg a 
pénzügyi bizottság elnökéről és tagjairól szóló döntést. előterjesztéséről . A  pénzügyi 
bizottság elnöke Medve Éva l , tagjai pedig Juhász Dávid és Dr. Ködmön Levente 
Gergely  képviselők legyenek. 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal  1 tartózkodással  a következő határozatot 
hozza: 
 
64/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Medve István 
polgármester indítványát és a  Pénzügyi Bizottságba a lemondott Szabó Margit 
helyére Dr. Ködmön Levente Gergely képviselőt   választja.  
Ez alapján a Pénzügyi Bizottság  létszáma és összetétele az alábbi: 
 
elnök: Medve Éva 
 tagjai:Juhász Dávid 
           Dr. Ködmön Levente Gergely  
 
 
 
Medve István polgármester : 
 
Kéri a testület tagjait szavazzanak Szabó Margit előterjesztés módosításáról vagyis  
arról ,hogy a képviselőtestület a régi bizottsági formákban működjön tovább , vagyis 
pénzügyi , ügyrendi és szociális bizottságot működtessen. 
Kéri képviselőtársait egyúttal arról is szavazzanak ,hogy a Pénzgyi Bizottság mellett 
még egy bizottság álljon fel. Ez a bizottság az  Ügyrendi kérdések és Társadalmi 
Ügyek Bizottsága. Ennek elnökévé Gál Tibornét tagjainak pedig Medve Évát és Dr. 
Ködmön Levente Gergelyt jelöli . 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
65/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el Szabó Margit 
képviselő  módosító  indítványát ,hogy a képviselőtestület  a kötelezően felállítandó 
Pénzügyi Bizottság mellett Ügyrendi és Szociális Bizottságot is létrehozzon.  
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Medve István 
polgármester  előterjesztés , hogy a kötelezően működő Pénzügyi Bizottság mellett 
az Ügyrendi kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága kerüljön felállításra : 
Ennek elnöke : Gál Tiborné 
              tagjai:  Medve Éva 
                          Dr. Ködmön Levente Gergely  
 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak és elnököknek, munkájukhoz sok sikert 
és jó egészséget kíván . 
 
Medve István polgármester : 
 
Kéri a testület tagjait szavazzanak arról ,hogy legyen-e tiszteletdíj megállapítva a 
képviselőknek. 
Javasolja ,hogy tiszteletdíj megállapítására ne kerüljön sor. Az így megmaradt 
összeg felhasználásáról a képviselőtestület majd eseti jelleggel döntsön. 
Kéri , hogy tegyék fel ezzel kapcsolatosan kérdéseiket , hozzászólásaikat . 
 
Szabó Margit képviselő: 
 
Nem támogatja az előterjesztés és elmondja ,hogy a tiszteletdíj a képviselői 
munkának szerény elismerése, véleménye szerint arra szükség van. 
 
Medve István polgármester : 
Kéri képviselőtársait szavazzanak az előterjesztéséről  
A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
66/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el Szabó Margit 
képviselő  módosító  indítványát ,hogy a képviselőtestület  tiszteletdíjat állapítson 
meg tagjai számára .  
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Medve István 
polgármester  előterjesztését , hogy a képviselőtestület tagjai számára – az 
alpolgármester kivételével – ne kerüljön sor tiszteletdíj megállapítására . 
 
 
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy tartsanak egy 10 perces szünetet, majd a 
szünet után az alpolgármester megválasztására kerül sor. 
 
 
7. napirendi pont tárgyalása: 



 
Medve  István polgármester: 
 
Az Ötv. 34.§.(1)bek.alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással 
alpolgármestert kell választani társadalmi megbízatással. 
Ennek megfelelően javasolja, hogy alpolgármesternek Józsa Zsolt Józsefet 
válasszák meg. 
 
Józsa Zsolt József képviselő: 
 
Bejelenti a személyes érintettségét a napirenddel kapcsolatosan és kéri szavazzanak 
a kizárásával kapcsolatosan . 
A képvselőtestület 5 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 
 
67/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai alakuló ülés 7. és 8. 
napirendjének tárgyalásából és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki  
Józsa Zsolt József képviselőt. 
 
 
 
Medve István polgármester : 
  
Kéri képviselőtársait döntsenek arról ,hogy elfogadják-e Józsa Zsolt József jelölését 
az alpolgármesteri tisztségre. 
A képviselőtestület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek  és 6 igen szavazattal, egy 
tartózkodással alábbi határozatot hozza: 
 
 
68/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a polgármester által 
az alpolgármester személyére tett javaslatot, melynek alapján Józsa Zsolt József 
képviselőt jelöli meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
 
Felhívja az Ügyrendi kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága  figyelmét a titkos 
szavazással kapcsolatos teendők elvégzésére, vagyis a szavazólapokat a 
szavazásra jogosult testületi tagoknak való átadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, ügyrendi bizottsági elnök 
 
 
 
 
 
Medve István polgármester:  



 
A titkos szavazás lebonyolításának idejére felfüggeszti a testületi ülést, szüntet 
rendel el. 
 
 
Gál Tiborné Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága elnök: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a Bizottság munkáját elvégezte, a 
szavazatokat összeszámlálta és a következőket állapítja meg: 
 
Az urna felbontása után 6 érvényes igen szavazat és 1 tartózkodás volt, amelyel  
Józsa Zsolt Józsefet  választották meg alpolgármesternek. 
A titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének 
3.sz. mellékletét képezi . 
 
Medve István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottak alapján Józsa Zsolt József 
alpolgármesterré választását határozatban mondják ki. 
A képviselőtestület 7  igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
69/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete titkos szavazással Józsa Zsolt 
József  képviselőt 6 igen szavazattal 1 tartózkodással  társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Gratulál a megválasztott alpolgármesternek és kéri ,hogy valamennyien álljanak fel , 
ezt követően az alpolgármesteri esküt  kiveszi. (Az  1994. évi LXIV tv mellékletében  
leírt eskü teljes  szövegét felolvassa .) 
Az alpolgármester  az esküt állva leteszi , ezt követően aláírja az ezen jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét képező eskütételi okmányokat. 
 
8. napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve István polgármester: 
 
Kéri a testület tagjait,hogy   határozatban az alpolgármester tiszteletdíjáról is 
döntsenek , ezt követően pedig   módosítsák  a fentieknek megfelelően az SzMSz-t 
és a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról 
szóló19/2004.(IV.27.) rendeletet.  
Javasolja, amennyiben írásban hozzájárul az alpolgármester úgy  a korábbi 
alpolgármester Meggyes Attiláné tiszteletdíjával legyen azonos tiszteletdíja, vagyis 
27300 Ft. kerüljön megállapításra részére. 
 



Ismerteti az 1994. évi LXIV. Tv. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény ide 
vonatkozó rendelkezéseit. 
Elmondja továbbá ,hogy a törvényben előírtaknál kevesebb tiszteletdíj 
megállapításához az alpolgármester írásban is hozzájárult. Nyilatkozott továbbá arról 
is , hogy költségátalányra  nem tart igényt. Ez ezen jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét 
képezi.  
 
A képviselőtestület 6  igen  szavazattal  és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 
 
70/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete titkos szavazással Józsa Zsolt 
József  képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Tiszteletdíját 27.300,-Ft, azaz:huszonhétezer-háromszáz forint összegben állapítja 
meg. (Ez a köztisztviselői illetményalap  0,7 százaléka.) 
 
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a megválasztással kapcsolatos 
adminisztráció elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Józsa Zsolt József  alpolgármester: 
 
Megköszöni az alpolgármesterré való megválasztását a képviselőtestületnek és 
reméli, hogy a jövőben munkájával  tudja megszolgálni a bizalmat. 
 
Medve István polgármester: 
Ismételten kéri a képviselőket ,hogy az ülésen hozott döntéseknek megfelelően 
módosítsák a már említett két rendeletet , vagyis  az SzMSz-t és a tiszteletdíjakról 
szóló helyi rendeletet . 
 
A képviselőtestület 6  igen  1 nem szavazattal    elfogadja az ezen jegyzőkönyv 6.  
sz. mellékletét képező  8/2010.(X.18) rendeletét  , a kéviselő-testület és  szervei  
szervezeti és működési  szabályzatáról  szóló   4/2007 (III. 27. ) rendeletének 
módosításáról  
 
A képviselőtestület 6  igen  1 nem szavazattal    elfogadja az ezen jegyzőkönyv 
 7. sz mellékletét képező 9/2010.(X.18)rendeletet, a települési képviselők 
tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló19/2004.(IV.27.) rendeletének 
módosításáról 
 
9. napirendi pont tárgyalása: Egyebek  
 
 
Medve 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. 
 
Felhívja a testület tagjait vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére.  
(A megbízólevél átvételét követő 30 napon belül illetve ezt követően minden év 
január 1-től számított 30 napon belül .) 
A szükséges formanyomtatványok átadásra kerülnek. 
 
Medve István polgármester : 
 
Elmondja a testület tagjainak ,hogy a mai ülésen kell még dönteniük a volt főállású 
polgármesternek a végkielégítésen felül  adható plussz 3 havi juttatásról. A 
kötelezően adandó 3 havi illetmény – végkielégítés -  már kifizetésre került. 
Morvai István a plussz  juttatás feltételeinek megfelel, ennek ellenére nem javasolja a 
plussz 3 havi illetmény kifizetését . 
Kéri ezzel kapcsolatos kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Nem támogatja az előterjesztést és a 3 havi adható juttatás kifizetését javasolja ,mert 
a volt polgármester minden nyugdíjba vonulót megbecsült és kiadta minden 
járandóságukat.  
 
Szabó Margit képviselő: 
 
Támogatja az adható juttatás kifizetését , mert 37 évi szolgálat után ezt megérdemli a 
leköszönt polgármester. 
 
Dr. Ködmön Levente Gergely képviselő: 
 
Elmondja , hogy szíve szerint dupla ennyit is adna , de az utóbbi négy év folyamatos 
pénzhiánya miatt nem tudja támogatni , hogy a volt polgármester még plussz juttatást 
kapjon a kötelezőn felül. 
 
Medve István polgármester : 
 
Kéri képviselőtársait szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselőtestület 5  igen 2 nem  szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
71/2010.(X.18.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasítja Gál Tiborné és 
Szabó Margit képviselők módosító indítványát , hogy a volt polgármester Morvai 
István részére kifizetésre kerüljön a már kifizetett végkielégítésén felül további három 
havi juttatás. 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestület jóváhagyja Medve István 
polgármester előterjesztését és nem állapít meg  Morvai István volt polgármesternek 
a már kifizetésre került végkielégítésén felül további háromhavi juttatást. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester  figyelmét ezen határozatnak az érintett 
részére történő megküldésére. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Medve István polgármester 

 
 
Medve István polgármester: 
 
Bejelenti a testület tagjainak , hogy a jövőben a  rendes  képviselőtestületi ülések 
időpontja – előzetes egyeztetések alapján-  kedd 14 órára . 
A képviselőtestület a polgármester bejelentését tudomásul veszi. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

 
 
 

Kmft 
 

 
 
                   Medve  István                                              dr.Balázs László 
                   polgármester                                                       jegyző 
 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 1.sz. melléklete 

                                                   TÁJÉKOZTATÓ 
 ( A  2010 10.03. napján megtartott önkormányzati  és kisebbségi önkormányzati választás eredményéről .) 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmányának III. fejezet 30/A.§ (1) bek. d) pontja kimondja , hogy a helyi 

önkormányzati általános választásoknak időpontját a köztársasági elnök tűzi ki. Ez az időpont 2010-ban október  

3 .napja volt. 

Csány községben három szavazókör és egy kisebbségi szavazókör volt. 

A községben a szavazókörök a választás napján reggel 6.00 órakor nyitottak és este 19.00 órakor zártak. 

A nap folyamán semmiféle rendkívüli esemény nem történt. 

Az  1855  választópolgár közül 1002 jelent meg a szavazókörökben . ( Ez 54,2  %-os részvételt jelentett. A 

kisebbségi önkormányzatnál ez az arány  74,07 %  vagyis az 54 választásra jogosultból 40-en jelentek meg.) 

A településen 6 polgármester ,24 képviselő-jelölt és 13 kisebbségi képviselőjelölt indult. A helyi választási 

bizottság a polgármesterek és valamennyi képviselőjelölt jelölését elfogadta, mivel a jelöltek leadták a jelöléshez 

szükséges számú érvényes ajánló szelvényt vagyis megfeleltek a jelöléshez szükséges feltételeknek. 

A kisebbségi jelöltek esetén pedig a jelölésre jogosult társadalmi szervezet volt a jelölő és a jelöltek a kisebbségi 

névjegyzékben szerepeltek. 



A választás eredményéről a helyi választási bizottság nevében az alábbi tájékoztatást adom :  

 

Csány települési választás eredményei 

Polgármester 
választás 

  

A polgármester  

Medve István 

FÜGGETLEN 

jelölt lett 

 

Képviselő testület választása 
  

 

A települési képviselőtestület 

tagjainak száma : 

6 fő 

 

 

Az önkormányzat összetétele :Név Jelölő szervezet(ek)   

Szabó Margit 
FIDESZ 

KDNP 
  

Gál Tiborné FÜGGETLEN    

Józsa Zsolt József FÜGGETLEN    

Juhász Dávid FÜGGETLEN    

Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN    

Medve Éva FÜGGETLEN    

  

 

Csány polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

1 855 0 1 855 

Szavazóként 



megjelent 
választópolgárok 

száma 

D 

1 002 

54,02 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

1 000 -2 
9 

0,90 % 

991 

98,90 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Juhász Dávid FÜGGETLEN 64 6,46 

2 
Dr. Ködmön Levente 

Gergely 
FÜGGETLEN 190 19,17 

3 Medve István FÜGGETLEN 483 48,74 

4 Nagy Edit FÜGGETLEN 163 16,45 

5 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
72 7,27 

6 Szabó László FÜGGETLEN 19 1,92 

A választókerületben a választás eredményes.  

 

  

Csány egyéni listás választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 



1 855 0 1 855 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

1 002 

54,02 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

1 002 0 
14 

1,40 % 

988 

98,60 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

  

1 Barkóczi Attila Gábor JOBBIK 111   

2 Barkócziné Cseh Katalin JOBBIK 182   

3 Barna Zoltán 
FIDESZ 

KDNP 
217   

4 Csomor Csaba JOBBIK 112   

5 Fábián Sándor FÜGGETLEN 181   

6 Gál Tiborné FÜGGETLEN 290 Képviselő 

7 Józsa Zsolt József FÜGGETLEN 243 Képviselő 

8 Juhász Dávid FÜGGETLEN 244 Képviselő 

9 Juhász Zoltánné JOBBIK 116   

10 Kovácsné Tóth Dóra FÜGGETLEN 235   

11 
Dr. Ködmön Levente 

Gergely 
FÜGGETLEN 398 Képviselő 

12 Magyar Vilmosné FÜGGETLEN 153   

13 Mák Zoltán László JOBBIK 193   

14 Mák Zsolt Sándor FÜGGETLEN 228   

15 Medve Éva FÜGGETLEN 332 Képviselő 

16 Meggyes Attiláné FÜGGETLEN 215   

17 Molnárné Pádár Hajnalka FÜGGETLEN 190   

18 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
196   

19 Pádár Tibor Sándor FÜGGETLEN 125   



20 Szabó Margit 
FIDESZ 

KDNP 
259 Képviselő 

21 Tassy Mária Anna FÜGGETLEN 223   

22 Toldi Ernő FÜGGETLEN 139   

23 Torma László FÜGGETLEN 111   

24 Vidák Lajos Dezső FÜGGETLEN 100   

A megválasztott képviselők száma : 6 

A választókerületben a választás eredményes.  

 

Szavazóköri eredmények 

Sorsz TEVK Cím Megjegyzés 

    

1 00 Idősek klubja Csány, Malom út. 1.   

2 00 Általános Iskola Csány Arany J. út 6.   

3 00 Kulturotthon Csány Szövetkezet út 2. 

Települési 

cimmel 

rendelkezők 

  

  

Csány 1. szavazókör polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

648 0 648 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

326 

50,31 % 

http://valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk3/10/szk100191.htm
http://valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk3/10/szk100192.htm
http://valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk3/10/szk100193.htm


b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

326 0 
5 

1,53 % 

321 

98,47 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Juhász Dávid FÜGGETLEN 17 

2 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 59 

3 Medve István FÜGGETLEN 175 

4 Nagy Edit FÜGGETLEN 31 

5 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
32 

6 Szabó László FÜGGETLEN 7 

  

 

Csány egyéni listás választás 
1. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

648 0 648 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

326 

50,31 % 



b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek 

számától 
(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazatok 

száma 

E F G H J 

326 0 
5 

1,53 % 

321 

98,47 % 
1 577 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Barkóczi Attila Gábor JOBBIK 44 

2 Barkócziné Cseh Katalin JOBBIK 61 

3 Barna Zoltán 
FIDESZ 

KDNP 
70 

4 Csomor Csaba JOBBIK 29 

5 Fábián Sándor FÜGGETLEN 67 

6 Gál Tiborné FÜGGETLEN 83 

7 Józsa Zsolt József FÜGGETLEN 95 

8 Juhász Dávid FÜGGETLEN 80 

9 Juhász Zoltánné JOBBIK 37 

10 Kovácsné Tóth Dóra FÜGGETLEN 77 

11 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 115 

12 Magyar Vilmosné FÜGGETLEN 43 

13 Mák Zoltán László JOBBIK 76 

14 Mák Zsolt Sándor FÜGGETLEN 84 

15 Medve Éva FÜGGETLEN 118 

16 Meggyes Attiláné FÜGGETLEN 78 

17 Molnárné Pádár Hajnalka FÜGGETLEN 74 

18 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
78 

19 Pádár Tibor Sándor FÜGGETLEN 37 

20 Szabó Margit 
FIDESZ 

KDNP 
91 

21 Tassy Mária Anna FÜGGETLEN 70 

22 Toldi Ernő FÜGGETLEN 30 

23 Torma László FÜGGETLEN 27 

24 Vidák Lajos Dezső FÜGGETLEN 13 

  



  

 

Heves megyei közgyűlés választás 
Csány 1. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

648 0 648 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

326 

50,31 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

326 0 
24 

7,36 % 

302 

92,64 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 FIDESZ-KDNP 129 

2 MSZP 58 

3 JOBBIK 115 

 

Csány település 2. sorszámú szavazókörének választási eredményei 



                          Csány 2. szavazókör polgármester választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

607 0 607 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

313 

51,57 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

311 -2 
2 

0,64 % 

309 

98,72 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Juhász Dávid FÜGGETLEN 21 

2 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 90 

3 Medve István FÜGGETLEN 105 

4 Nagy Edit FÜGGETLEN 78 

5 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
10 

6 Szabó László FÜGGETLEN 5 

 

Csány egyéni listás választás 
2. szavazókör eredménye 



Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

607 0 607 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

313 

51,57 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek 

számától 
(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazatok 

száma 

E F G H J 

313 0 
4 

1,28 % 

309 

98,72 % 
1 481 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Barkóczi Attila Gábor JOBBIK 29 

2 Barkócziné Cseh Katalin JOBBIK 54 

3 Barna Zoltán 
FIDESZ 

KDNP 
68 

4 Csomor Csaba JOBBIK 39 

5 Fábián Sándor FÜGGETLEN 46 

6 Gál Tiborné FÜGGETLEN 103 

7 Józsa Zsolt József FÜGGETLEN 52 

8 Juhász Dávid FÜGGETLEN 81 

9 Juhász Zoltánné JOBBIK 34 

10 Kovácsné Tóth Dóra FÜGGETLEN 61 

11 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 155 



12 Magyar Vilmosné FÜGGETLEN 36 

13 Mák Zoltán László JOBBIK 32 

14 Mák Zsolt Sándor FÜGGETLEN 46 

15 Medve Éva FÜGGETLEN 83 

16 Meggyes Attiláné FÜGGETLEN 43 

17 Molnárné Pádár Hajnalka FÜGGETLEN 68 

18 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
49 

19 Pádár Tibor Sándor FÜGGETLEN 58 

20 Szabó Margit 
FIDESZ 

KDNP 
82 

21 Tassy Mária Anna FÜGGETLEN 82 

22 Toldi Ernő FÜGGETLEN 76 

23 Torma László FÜGGETLEN 41 

24 Vidák Lajos Dezső FÜGGETLEN 63 

  

  

  

  

  

Heves megyei közgyűlés választás 
Csány 2. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

607 0 607 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

313 

51,57 % 



b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

313 0 
17 

5,43 % 

296 

94,57 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 FIDESZ-KDNP 138 

2 MSZP 63 

3 JOBBIK 95 

Csány 3. szavazókör polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

600 0 600 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

363 

60,50 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

363 0 
2 

0,55 % 

361 

99,45 % 
 



Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Juhász Dávid FÜGGETLEN 26 

2 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 41 

3 Medve István FÜGGETLEN 203 

4 Nagy Edit FÜGGETLEN 54 

5 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
30 

6 Szabó László FÜGGETLEN 7 

  

                                                    Csány egyéni listás választás 
                                        3. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

600 0 600 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

363 

60,50 % 

 

 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek 

számától 
(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazatok 

száma 

E F G H J 



363 0 
5 

1,38 % 

358 

98,62 % 
1 735 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Barkóczi Attila Gábor JOBBIK 38 

2 Barkócziné Cseh Katalin JOBBIK 67 

3 Barna Zoltán 
FIDESZ 

KDNP 
79 

4 Csomor Csaba JOBBIK 44 

5 Fábián Sándor FÜGGETLEN 68 

6 Gál Tiborné FÜGGETLEN 104 

7 Józsa Zsolt József FÜGGETLEN 96 

8 Juhász Dávid FÜGGETLEN 83 

9 Juhász Zoltánné JOBBIK 45 

10 Kovácsné Tóth Dóra FÜGGETLEN 97 

11 Dr. Ködmön Levente Gergely FÜGGETLEN 128 

12 Magyar Vilmosné FÜGGETLEN 74 

13 Mák Zoltán László JOBBIK 85 

14 Mák Zsolt Sándor FÜGGETLEN 98 

15 Medve Éva FÜGGETLEN 131 

16 Meggyes Attiláné FÜGGETLEN 94 

17 Molnárné Pádár Hajnalka FÜGGETLEN 48 

18 Pádár István 
FIDESZ 

KDNP 
69 

19 Pádár Tibor Sándor FÜGGETLEN 30 

20 Szabó Margit 
FIDESZ 

KDNP 
86 

21 Tassy Mária Anna FÜGGETLEN 71 

22 Toldi Ernő FÜGGETLEN 33 

23 Torma László FÜGGETLEN 43 

24 Vidák Lajos Dezső FÜGGETLEN 24 

  

  

  

  

 



 

 

  

Heves megyei közgyűlés választás 
Csány 3. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 

névjegyzéken 
lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazás 
napján 

igazolás alapján 
névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 

600 0 600 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 

363 

60,50 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

363 0 
11 

3,03 % 

352 

96,97 % 
 

Érvényes szavazatok száma 

  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 FIDESZ-KDNP 147 

2 MSZP 68 

3 JOBBIK 137 

 



 Csány település kisebbségi választási eredményei 

Kisebbségi önkormányzati választás 

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások : 

CIGÁNY 

A CIGÁNY önkormányzat összetétele : 

Név Jelölő szervezet(ek)   

Bangó Lászlóné 
RPT 

RPM 
  

Bangóné Suki Mónika 
RPT 

RPM 
  

Radics Bertalanné 
RPT 

RPM 
  

Raffael Lajos 
RPT 

RPM 
  

  

 Csány CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A kisebbségi 
választói 

jegyzékben 
szereplő 

választópolgárok 
száma 

A 

54 
 

 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

D 

40 

74,07 % 
 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

40 0 
1 

2,50 % 

39 

97,50 % 
 

Érvényes szavazatok száma 



  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

  

1 Radics Bertalanné 
RPT 

RPM 
21 Képviselő 

2 Csámpai Vilmos LUNGO DROM 6   

3 Bangóné Suki Mónika 
RPT 

RPM 
21 Képviselő 

4 Szénási József FIROSZ 4   

5 Bangó Izabella EURIFE 3   

6 Vidák Józsefné LUNGO DROM 9   

7 Szénási Józsefné FIROSZ 5   

8 Bangó Lászlóné 
RPT 

RPM 
26 Képviselő 

9 Csámpai Péter LUNGO DROM 3   

10 ifj Szénási József FIROSZ 4   

11 Fehér Tamás LUNGO DROM 9   

12 Raffael Lajos 
RPT 

RPM 
19 Képviselő 

13 Szénási Márió FIROSZ 3   

A választókerületben a választás eredményes. 

  

Szavazóköri eredmények 

Sorsz TEVK Cím Megjegyzés 

    

800 00 Kossuth út 1.   

Csány CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás 
800. szavazókör eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A kisebbségi 
választói 

jegyzékben 
szereplő 

választópolgárok 
száma 

A 

54 
 

 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

D 

40 

74,07 % 
 

http://valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk3/10/szk10019800.htm


b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek 

számától 
(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazatok 

száma 

E F G H J 

40 0 
1 

2,50 % 

39 

97,50 % 
133 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Radics Bertalanné 
RPT 

RPM 
21 

2 Csámpai Vilmos LUNGO DROM 6 

3 Bangóné Suki Mónika 
RPT 

RPM 
21 

4 Szénási József FIROSZ 4 

5 Bangó Izabella EURIFE 3 

6 Vidák Józsefné LUNGO DROM 9 

7 Szénási Józsefné FIROSZ 5 

8 Bangó Lászlóné 
RPT 

RPM 
26 

9 Csámpai Péter LUNGO DROM 3 

10 ifj Szénási József FIROSZ 4 

11 Fehér Tamás LUNGO DROM 9 

12 Raffael Lajos 
RPT 

RPM 
19 

13 Szénási Márió FIROSZ 3 

 

 

Végezetül a Helyi Választási Bizottság köszönetét fejezi ki a Szavazatszámláló Bizottságokban és a Helyi 

Választási Irodában dolgozóknak .  

A megválasztott polgármesternek és képviselőknek sok sikert és jó egészséget kíván! 

Ennyiben kívántam számot adni a választás eredményéről , kérem ennek tudomásul vételét! 

 

 

                                                                                                         Tisztelettel:  

                                                                                                                               Magyar Ottóné sk. 

                                                                                                                                  HVB elnök 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 2.sz. melléklete 

 

 

C s á n y 

 

POLGÁRMESTERI ESKÜ 

 

 

Én, Medve István 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, 

annak népéhez hű leszek, 

az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, 

az állami szolgálati titkot megőrzöm, 

megbízásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, 

és legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel 

 



C s á n y 

 

település javát szolgálom. 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     polgármester 
 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Gál Tiborné 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 
 

 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Józsa Zsolt József 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 

 

 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Juhász Dávid 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 

 

 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Dr. Ködmön Levente Gergely 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 

 

 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Medve Éva 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 

 

 

 

C s á n y 

Képviselő-testület 

 

KÉPVISELŐI ESKÜ 

 

Én, Szabó Margit 

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

 

Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  



és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     képviselő 
 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 3.sz. melléklete 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2010. október 18-án du. 15.30 órai kezdettel titkos szavazással megtartott 
alpolgármester választásról  
Jelen vannak:   A szavazást lebonyolító és a szavazatszámlálást végző  
                          Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek  Bizottsága : 
                           Gál Tiborné elnök ,  Dr.Ködmön  Levente Gergely  tag 
                           Medve Éva tag 
Gál Tiborné elnök , a képviselőtestület tagjai számára 7 db. szavazólapot osztott ki. 
A szavazólapon Józsa Zsolt Józsefet  alpolgármesternek választom szerepelt. 
Erre a szavazólapon szereplő három válasz – igen, nem , tartózkodom – közül egy 
kerülhetett  kiválasztásra képviselőnként. 
Ezt követően a képviselők a szavazataikat az erre a célra kijelölt előzetesen a 
választást lebonyolító bizottság tagjai által ellenőrzött és lezárt úrnában helyezhették 
el. 
A szavazatok leadását követően a Bizottság az úrnát nyilvánosan bontotta és 
számolta össze az úrnában lévő szavazólapokat . 
Ennek eredményeként a bizottság megállapította : 

               Csány településen az alpolgármester választás eredménye: 

Alpolgármester  Józsa Zsolt József  

Szavazásra 

jogosult 

képviselők 

száma 

7 fő 



 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

7 0 0 7 
 

 

Az úrnában lévő 7 érvenyes szavazólapból 6 szavazólapon  igen , 1 szavazólapon  

tartózkodom választ  jelöltek meg  a szavazólapon lévő kérdésre . 

A Bizottság megállapította  ,hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, vagyis a 

képviselőtestület tagjai 6 igen szavazattal 1 tartózkodással Józsa Zsolt Józsefet 

alpolgármesterré választották.  

A Bizottság gratulál a megválasztott alpolgármesternek , sok sikert és jó egészséget kíván 

munkájához. 

A  szavazást lebonyolító és a szavazatszámlálást végző   Ügyrendi Kérdések és Társadalmi 

Ügyek  Bizottsága : 

                           Gál Tiborné elnök                             …………………………………. 

                           Dr. Ködmön Levente Gergely          …………………………………. 

                           Medve Éva                                        ………………………………….. 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 4.sz. melléklete 

 

C s á n y 

 

ALPOLGÁRMESTERI ESKÜ 

 

 

    Én,      JÓZSA ZSOLT JÓZSEF    

esküszöm, 

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; 

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  

 



Csány  

 

település fejlődésének előmozdítása  

és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Csány, 2010. október 18. 
 
…………………………    ……………………… 
választási bizottság elnöke     alpolgármester 
 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 5.sz. melléklete 
 

 

                                                 NYILATKOZAT  

 

 

 

 

Alulírott Józsa Zsolt József Csány, Dózsa Gy. út 14.sz. alatti lakos  

Csány község alpolgármestere hozzájárulok ,hogy a részemre megállapításra kerülő   

alpolgármesteri tiszteletdíj a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló1994. évi LXIV.  törvény ide vonatkozó 

rendelkezéseinél alacsonyabb összegben kerüljön megállapításra , vagyis a képviselőtestület 

számomra 27300 Ft. tiszeteletdíjat állapítson meg havonta. 

Nyilatkozom továbbá arról ,hogy költségtérítésre nem tartok igényt. 

 

 

 

 

 

Csány,2010-10-18 

 

 

                                                                        Józsa Zsolt József 

                                                                            alpolgármester 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 6.sz. melléklete 
 

CSÁNY KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 8/2010.(X.18) RENDELETE   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS 

SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

SZÓLÓ  4/2007 (III. 27. ) rendeletének módosításáról  

 

 

 

 

Csány  község önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször 

módosított - 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2007 (III.27.) rendeletét a képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról ( továbbiakban : R ) az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

                                          

                                                        1. §  

                            A R. 17. §-a helyébe a következő lép  

 

17. § (1) A képviselő-testület választáskori létszáma: 7 fő. 

(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van. 

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 

határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására 

újra össze kell hívni. 

(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített 

többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli 



időpontra időközi választást kell kiírni. A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló 

üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja 

hatáskörét. A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon 

belül, illetőleg a megbízatásának lejártát megelőző egy éven belül. Az időközi választás 

költségét az önkormányzat viseli. 

                                                        

                                                     2. § 

                              A R. 24.§-a helyébe a következő lép 

 

24. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy akkor 

hívja össze, ha a 21. §-ban foglalt feltételek fennállnak. 

(2) Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy a 21. § b) pontja esetében 

saját maga dönti el. 

(3) A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. 

(4) A Heves Megyei  Közigazgatási Hivatal  kezdeményezheti a képviselő-testület 

összehívását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      3.§ 

                              A R. 2.sz. melléklete  helyébe a következő lép 

 

 

                                                                                                    2.sz. melléklet 

 

 

                                                    KIMUTATÁS 

                                          A települési képviselőkről 

 

1. / Medve  István polgármester                                    Csány, Vasút u. 28. 

2./Józsa Zsolt József  alpolgármester                            Csány , Dózsa Gy.út 14. 

3./Gál Tiborné   képviselő                                            Csány, Petőfi út 31. 

4./Juhász Dávid képviselő                                            Csány, Hatvani út 1. 

5./Dr.Ködmön LeventeGergely  képviselő                  Csány, Gyöngyösi út 2. 

6./ Medve Éva képviselő                                             Csány, Gyöngyösi  út 3/c.  

7./ Szabó Margit  képviselő                                        Csány, Gyöngyösi ut. 3 

 

 

 

Csány, 2010-10-18 

 

 

                                   Medve István   sk.                  Dr. Balázs László sk. 



                                    polgármester                                         jegyző 

 

                                                                     4.§ 

                              A R. 3.sz. melléklete  helyébe a következő lép 

 

 

 

                                                                                                  3. sz. melléklet  

 

 

                                                    KIMUTATÁS 

                                          az állandó bizottságokról 

 

 

1./ ( SZMSZ 63.§.) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG  

 

2./ ÜGYRENDI KÉRDÉSEK ÉS TÁRSADALMI ÜGYEK BIZOTTSÁGA 

 

 

Csány, 2010-10-18 

 

 

                                   Medve István   sk.                  Dr. Balázs László sk. 

                                    polgármester                                         jegyző 

 

 

   

 

                                                           5.§ 

                              A R. 4.sz. melléklete  helyébe a következő lép 

 

 

                                                                                                            4. sz. melléklet 

 

 

                                                    KIMUTATÁS 

                                                       (  A  bizottsági tagokról ) 
 

                                                           I.  

 

                                           Pénzügyi Bizottság 

 

 

Elnök : Medve Éva 

Tagok : Juhász Dávid 

             Dr. Ködmön Levente Gergely 

 

 

                                                        II.  



 

                              Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága 

 

 

Elnök:Gál Tiboné 

Tagok: Dr. Ködmön Levente Gergely 

            Medve Éva 

 

 

 

 

 

Csány, 2010-10-18 

 

 

                                   Medve István   sk.                  Dr. Balázs László sk. 

                                    polgármester                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           6.§ 

                              A R. 5.sz. melléklete  helyébe a következő lép 

 

                                                                                                     5. sz. melléklet  

 

 

 

                                                     KIMUTATÁS 

                                     a bizottságok feladat – és hatásköréről 

 

 

 

 

 

- Pénzügyi Bizottság : 

Feladat és hatásköre: 

                                            - véleményezi az éves költségvetési javaslatot  

                                           - véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló előterjesztésről 

                                          - a bizottságnak véleményeznie kell az éves zárszámadásról szóló  

                                          rendelet-tervezetet, 



  -  észrevételt tehet az előirányzat- felhasználási ütemterv és   

likviditási terv adataival kapcsolatban , javaslatot tehet az abban  

                                       foglaltak módosítására, 

- ellenőrzi az adóztatási tevékenységet , különös tekintettel az 

adókintlévőségek behajtására 

- részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés 

előkészítésben 

- ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát , 

szabályszerűségét 

- az önkormányzat pénzügyi- gazdálkodási területet érintő 

rendeletei tárgyában javaslatokat tehet. 

          A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait. 

 

 

 

- Ügyrendi Kérdések és Társadalmi Ügyek Bizottsága: 

Feladat és hatásköre: 
- dönt az esetenkénti szociális segély illetve átmeneti segély megállapításáról 

- megállapítja az ápolási díjra való jogosultságot és a díj összegét ,  

az ápolási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri és a  

jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, követelheti a jogtalanul felvett 

díj visszafizetését. 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális intézmények feladatainak  

végrehajtását 

- megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának  

törvényességét, 

- közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési  

Szabályzatának felülvizsgálatában , javaslatot készít a módosításra, illetve 

új szabályzat alkotására 

- vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását 

- figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét 

- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége 

tekintetében ( javaslatot tesz az alapító okirat módosítására , kiegészítésére, 

új alapító okirat kiadására) 

- ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit  

s erről évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a képviselőtestületet. 

- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására. 

- gyűjti és nyilvántartja a képviselők és a polgármester 

vagyonnyilatkozatait. 

- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ  

és nyomtatvány biztosítása a képviselőtestület hivatalán keresztül. 

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás  

lefolytatása  

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről  

képviselőtestület soron következő ülésén való tájékoztatás. 

 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait , külön részletezve a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét , a nyilvánosság biztosítását, 

a nem nyilvános adatok védelmét , valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának 

részletes rendjét.  

  

 

Csány, 2010-10-18 

 

 

                                   Medve István   sk.                  Dr. Balázs László sk. 



                                    polgármester                                         jegyző 

 

 

 
                                              7.§ 

                              A R. 6.sz. melléklete  helyébe a következő lép 
 
                                                                                                            6. sz melléklet 

 

                                                        KIMUTATÁS 

                                         A  polgármester fogadóóráiról  

 

 

 

 

Medvei István polgármester: 

 

Fogadóórát tart  ügyfélfogadási idő alatt 8- 10 óráig 
bezárólag 
 

Csány, 2010-10-18 

 

 

                                   Medve István   sk.                  Dr. Balázs László sk. 

                                    polgármester                                         jegyző 

 

 

                                                   8. § 

 

                                                                                                                                   
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba , de rendelkezéseit 2010.10.04-től kell 

alkalmazni. 

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község Önkormányzata 

Képviselőtestülete 4/2007. (III. 27. ) rendeletének 17.§;24.§ továbbá 2. 3. 4. 5. 6. melléklete. 

(3) A rendelet kihirdetéséről  a jegyző gondoskodik. 

 

Csány, 2010-10-18 

 

 

 

                        Medve István                              Dr. Balázs László 

                        polgármester                                           jegyző 

Záradék: 

Az SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2010.10. 18-án! 

Csány, 2010-10-18 

 

                                                                          Dr. Balázs László  

                                                                                    jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.10.18-án megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 7.sz. melléklete 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
9/2010.(X.18)rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(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 képviselők és a bizottsági elnökök részére tiszteletdíjat a           
      képviselőtestület nem állapít meg .  
 
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezése  
     figyelembevételével a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított illetményalap 
    (38.650,-Ft) 0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata, vagyis 27300,-Ft/hó 
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2010.október  4-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2008.(I.15.)rendelete „ a települési 
képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.)rendeletének módosításáról.” 
 
Csány,2010.október 18. 

 
                                     Medve István                               dr.Balázs László  
                                      polgármester                                         jegyző 
 
Záradék: 

Az SZMSZ-ben előírt módon kihirdetve 2010.10. 18-án! 

Csány, 2010-10-18 

 

                                                                          Dr. Balázs László  

                                                                                    jegyző 

 

 


