
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: 2009.október 29-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi 
ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, 
Gál Tiborné képviselő Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, 
Medve Éva, Pádár István képviselők (9 fő)  
 
Igazoltan távol maradt: Magyar Vilmosné képviselő (1 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                        Toldi Ernő CCsKö elnönke 
                                                        Balázs Gábor GYÖNGYTÓ KFT vezetője, 
                                                        Dr.Vass Gabriella pályázati tanácsadó 
                                                        
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. Megállapítja, hogy 
a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra 
az alábbi határozatot hozza: 
 
59/2009.(X.29.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ A belső ellenőr 2010.évi munkatervének jóváhagyása.    
      Előadó: Novák Lajos belső ellenőr  
 
2./ Aktuális pályázatok megtárgyalása 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
3./ Egyebek 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
60/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja  a Novák 
Lajos belső ellenőr által készített és ezen jegyzőkönyv 1. számu mellékletét képező 2010.évi 
belső ellenőrzési programot. 
 
A képviselőtestület kéri a program következetes végrehajtását és kéri, hogy a program 
végrehajtásáról 2010.év végén a belső ellenőr számoljon be. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester, 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 
2.napirendi pont tárgyalása 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a LEADER negyedik tengelye is elérhetővé 
válik a községeknek. Ez turisztikai programok támogatását jelenti.  A vidékfejlesztési célok 
megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP fejlesztési forrásokat biztosít. 
A fejlesztési elképzelések kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER 
megközelítés, ami a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek 
együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által stratégiába foglalt, 
alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti. 
Ezen program keretében fejlesztési lehetőséget kínál a kulturális turizmus fejlesztésére. 
Településünk ezen program keretében kíván pályázatot benyújtani a Zagyvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési stratégiájának „Kulturális 
turizmus fejlesztése” c. célterületére. A település fontosnak tartja a hagyományt teremtő, 
helyi értékekhez kapcsolódó rendezvény megszervezését és lebonyolítását, mely erősíti az 
emberek identitástudatát, javítja életminőségüket. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy amennyiben a projektet támogatják úgy Simon Attila 
mérnök vállalkozót bízza meg a pályázat elkészítésével. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést 
a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
A polgármester javaslatával egyetért. Javasolja a képviselő társainak, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel és pályázzanak  a lehetséges támogatás lehívására. Ez nemcsak rendezvény 
szervezést tenne lehetővé de lehetőség nyílna arra, hogy a település közösségi életének 
központját az iskola mellett található iskolaparkot, vagy templomkertet az ott található 1848-
as emlékművel megújítsák.  Egyet ért továbbá azzal is, hogy Simon Attilát bízza meg a 
testület a pályázat előkészítésével. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri, hogy szavazzanak a kulturális turizmus fejlesztése 
pályázaton való részvételről. 
 
Csány község önkormányzatának képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatokat hozza: 
 
61/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2007-2013-as programévre 
meghirdetett  LEADER IV. tengely EU-s közösség támogatási programban a „Kulturális 



turizmus fejlesztése” c. célterületére nettó 4.990.000 Ft bruttó 6.237.500 Ft összegben 
pályázatot nyújt be. 
 
62/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER IV. tengely közösségi 
programfejlesztés keretében benyújtandó pályázat elkészítésére és a projekt lebonyolítására 
Simon Attila mérnök vállalkozót bízza meg. Az elkészített pályázatot a testületnek köteles 
bemutatni. 
 
Felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős :  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Heves Megye Fejlesztéséért  Közalapítvány 
pályázati felhívást tett közzé 2009.évre. A pályázati felhívás települési lakókörnyezet 
települési arculatjavításra vonatkozik. Ez közterek, parkok, sportpályák, temetők rendezése, 
növénytelepítés, játszóterek, útmeneti facsoportok kialakítására vonatkozik. Részletesen 
ismerteti a pályázati kiírást. 
Elmondja, hogy Csányon  a Szabadság tér (templomkert) hrsz 727 található közpark 
felújításra szorul (fásítás, padok javítása). Felújításra szorul továbbá az 1848-as emlékmű is. 
Javasolja ezért a képviselőtestület tagjainak, hogy az ezen pályázaton az önkormányzat 
vegyen részt. 
 
Csány község önkormányzatának képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatokat hozza: 
 
63/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Heves Megye Fejlesztéséért 
Közalapítvány 2009.évi pályázati felhívásán ( települési lakókörnyezet, települési 
arculatjavítása) részvételi szándékát nyilvánítja ki. Az önkormányzat sikeres pályázat esetén 
az önkormányzat tulajdonában lévő Csány, Szabadság tér (templomkert) hrsz: 727 területen 
lévő közpark felújítását tervezi. A felújítás a  parkban található 1848-as emlékmű  
felújítására,  padok javítása és a  növényzet pótlására vonatkozna. A képviselőtestület   
sikeres  pályázat esetén  a pályázati önrészt (50 %) biztosítja. A képviselőtestület felhívja a 
polgármester figyelmét a pályázat elkészítésére és a közalapítvány részére történő 
megküldésre. 
 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős :   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Hatvani Volán Zrt megkereste az 
önkormányzatot azon hozzájárulás végett. A Hatvani Volán Zrt  az ÉMOP 2009-5.12. 
Közösségi Közlekedés Infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot készít, mely keretében a 
honossági területükön lévő települések főbb megállóiba elektronikus menetrendi utas-
tájékoztató táblát kíván kiépíteni a régi táblák helyén vagy a váró közvetlen közelében. A 
pályázathoz szükséges az érintett önkormányzatok és szakhatóságok hozzájárulása. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljanak ehhez hozzá. 



Csány község önkormányzatának képviselőtestülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatokat hozza: 
 
64/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,  hogy a Hatvani 
Volán Zrt által – az ÉMOP 2009-5.12. Közösségi Közlekedés Infrastrukturális fejlesztése  
pályázaton - a település főbb megállóiba elektronikus menetrendi utas tájékoztató tábla 
létesítésére sor kerülhessen. A képviselőtestület megbízza a polgármestert az 
engedélyeztetéshez és a pályázaton való részvételhez szükséges dokumentáció 
beszerzésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy megkereste az önkormányzatot a Kaiser und 
König 2007. Ingatlanközvetítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság. A társaság vételi ajánlatot tett 13.200,-Ft/m2/ÁFA összegben az 
önkormányzat résztulajdonát képező Siófok 7452 hrsz-ú ingatlanra. Mivel a képviselőtestület 
2008.11.25-én az ingatlan vételi árát 50.000,-Ft/M2-ben határozta meg, erről tájékoztatta az 
ajánlattevőt. Kéri a képviselő-testületet, hogy vegyék ezt tudomásul. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 
 
 
Meggyes Attiláné képviselő: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a település lakóira fokozott veszélyt jelent a 
településen fellépő deviáns viselkedés. Ennek során jogosítvány és érvényes műszaki nélkül 
randalíroznak emberek a településen. Éves óta problémát jelent Nagy Ferenc Csány, Budai 
N.A. u. 8.sz.a. lakos magatartása. A fiatal ember jogosítvány és érvényes műszaki vizsga 
nélkül motorozik fekete sportmotorral ( Kawasaki)  és korábban piros Cross motorral (KTM). 
A településen senki nincs biztonságban tőle. Legalább 100 km/órás sebességgel 
száguldozik fel-alá belterületen. Ez mellett a lakosságot azzal is ijesztgeti, hogy az utcán 
szabályosan kerékpározóra ráhúzza nagy sebességgel a motort. Ez történt 2009.október 22-
én délután is amikor a kerékpáron közlekedő fiát (Meggyes Milán)és két éves unokáját 
ijesztette meg. A kislány sokkot kapott. Az apukája hangos szóváltásba keveredett  Nagy 
Ferenc apjával, miután az ámokfutót nem érte utol. Nagy Ferenc miután apjától megtudta, 
hogy Meggyes Milán kereste felhívta telefonon és közölte vele, hogy még aznap megverik, 
mert zaklatta az apját. Aznap este Meggyes Milánék háza előtt Nagy Ferenc és Rácz László 
elrejtőztek, majd a hazaérkező Meggyes Milánt megtámadták. A Meggyes család felhívta a 
rendőrséget, ahol azt a elvilágosítást kapták, hogy a verekedéshez embert nem tudnak 
kiküldeni. Miután ők választották szét a verekedőket Nagy Ferencék a helyszínről távoztak. A 
mintegy két órával később kiérkező járőr elmondta, hogy feljelentést tehetnek, de ezzel saját 
magukat is bajba sodorhatják, mert Nagy Ferencnek is keletkezhettek sérülései.  
Kéri képviselőtársait hassanak oda, hogy a település idősebb lakóit rettegésben tartó 
bandával a rendőrség végre lépjen fel és végre a megtámadottak védelmére keljen. 
 



Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőnek, hogy Nagy Ferenc és bandája magatartása az egész települést 
irritálja. Úgy érzi most jött el az idő, hogy a testületnek is fel kell ellene lépni, mert vérszemet 
kapva és a méltán megérdemelt büntetést folyamatosan elkerülve pokollá teszi a település 
lakóinak életét. Ezért javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Hatvan Városi 
Rendőrkapitányhoz forduljanak erőteljesebb rendőri fellépést követelve a település 
nyugalmát  és az itt élőket veszélyeztető felelőtlen személyek ellen. 
 
 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
65/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete megkéri Dr. Gyetvai Tibor Hatvan Város Kapitányát, hogy 
tegyen hathatósabb intézkedést arra vonatkozóan, hogy Csány településen már hónapok óta 
szokássá és gyakorlattá vált motorosok (Nagy Ferenc  szül: Hatvan,1978.09.08. an: 
Várkonyi Erzsébet Csány, Budai N.A.u. 8.sz.a.lakos  és Rácz László szül:Hatvan, 
1969.09.27., an: Csámpai Rozália Csány, Budai N.A. u. 36.sz.alatti lakos) okozta 
rendzavarás megszűnjön. 
Megszűnjön továbbá az a rendőri intézkedésből adódó furcsa helyzet is ami nem mindig a 
renitens elkövető személyének (fent nevezettek) elmarasztalására irányul, hanem éppen a 
megtámadott személyt fenyegeti meg azzal, hogy önbíráskodás, rendzavarás, garázdaság 
elkövetéséért feljelentik és jogtalan rendőri intézkedés kérése miatt megbüntetik. 
 
Sajnos az ilyen visszás rendőri intézkedésekből adódóan (pld. 2009.október 22-én este) 
kapnak vérszemet az amúgy is törvényellenes viselkedésű elkövetők, amit közösen 
összefogva lehet meggátolni, megakadályozni.  
A képviselőtestület előre köszönetét fejezi ki a kapitány úrnak a tett intézkedéséért és 
munkájához sikereket, erőt, egészséget kíván. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét a határozat kivonatnak a kapitány 
részére történő megküldésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2009.évi költségvetés terhére lehetőség nyílik 
járulékmentes utalvány kiadására az intézmények dolgozóinak. Az utalvány karácsonyi 
ajándékként kerülne kiutalásra. A törvény szabályainak betartásával két alkalommal, 
összesen 14.300,-Ft/fő (44 dolgozó esetén) kerülne megrendelésre az utalvány. Kéri a 
testületet, hogy támogassák előterjesztését. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
66/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
A képviselőtestület egyetért a polgármester előterjesztésében foglaltakkal, miszerint a 
2009.évi költségvetés terhére, adó-és járulékmentesen, ajándékutalványt kapjanak a hivatal 
és intézmény dolgozói. Az utalvány karácsonyi ajándékként kerül kiosztásra, a törvényi 
szabályoknak betartásával két alkalomnak megfelelő összeg meghatározása mellett: 



14.300,-Ft/fő/44 dolgozóval számolva. A testület felhívja a polgármester figyelmét az 
utalvány megrendelésére és annak időbeni kiosztására. 
 
Határidő: 2009.december 15. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az árvíz- csúcs csökkentő  gátrendszer 
kiépítésére (1 km hosszú) pályázati lehetőség nyílik. Az árvíz- csúcs csökkentő Európa 
Uniós alapból  önrésszel kerülne megpályáztatásra. Ismerteti a pályáztatás feltételeit. 
Elmondja, hogy a tervek szerint az önerő biztosítása szintén pályázatból az önerő alapból 
kerülne biztosításra. A gát üzemeltetését az önkormányzat a tervek szerint vagy önállóan, 
vagy egy külső cég megbízásával látná el. A gát fontos szerepet töltene be a leendő ipari 
park védelmébe is. Kéri ezért a testület tagjait, hogy támogassák  a javaslatot. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
67/2009.(X.29.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata  az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében 
ÉMOP-2009-3.2.1.D kódszámom kiírt pályázati konstrukcióra projektjavaslatot nyújt be. A 
pályázati útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és elfogadta.  
A benyújtott pályázatban foglalt projekt megvalósításához szükséges önerőt az 
Önkormányzat biztosítja.  
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
benyújtásához szükséges lépéseket megtegye.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
 
Megköszöni a megjelenést és mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a testületi 
ülést 15.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 
Kmft. 

 
 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 

 


