
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 
Készült: 2009.november  24-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Medve Éva, Pádár István 
képviselők (8 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Gál Tiborné és Magyar  Vilmosné képviselők ( 2 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                         Toldi Ernő CCsKÖ elnöke 
                                                        
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 8 fő 
megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 
tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Morvai István polgármester 

2./  A 2009. III.negyedévi költségvetés módosítása. 
      Előadó: dr. Balázs László jegyző                       
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ A 2009.évi költségvetési feladatok III.n.évi értékelése.                                          
      Előadó: dr. Balázs László jegyző 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea.               
 
4./ A 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása. 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                  Dr.Balázs László jegyző 
                         
5./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 
hozzászólás nem hangzott el,  azt a képviselőtestület tudomásul veszi. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
 



Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  megkapták a III.n.évi előirányzat módosításról 
a rendelet tervezetet és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket. Kéri, hogy véleményezzék azt. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1.sz.mellékletét képező 9/2009.(XI.2.) rendeletét 
alkotja az önkormányzat 2009.III.negyedévi előirányzat módosításáról. 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a beszámolót annak mellékleteivel a III.n.évi 
költségvetés végrehajtásáról megkapták. Kéri, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre. Az önkormányzat 
gazdálkodása egyensúlyban van. Sajnos a gazdasági válság elérte a települést is, az 
emberek elszegényednek. Ez látszik a kintlévőségeken is. Javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, 
kérdés nem hangzott el a képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
68/2009.(XI.24.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. III. negyedévi költségvetési beszámolóról szóló 
tájékoztatót – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-7. számú táblázat alapján – az abban 
foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly biztosítása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint. 
                 2009. december 31. 
 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
 



 
 
4.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívóval együtt megkapták a 2010.évi 
koncepció tervezetét. Sajnos az állami támogatások a 2010-évben ismét jelentősen 
csökkennek. Ez az önkormányzatot rákényszeríti arra, hogy fejlesztéseit visszafogja. Sajnos 
a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében ez sem elég. Szükség van az 
önkormányzat működésében további kiadás csökkentésre. Ezekre a kiadás csökkentésekre 
tartalmaz alternatívát a koncepció. Kéri, hogy a koncepcióval kapcsolatos állásfoglalásaikat  
tegyék meg. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Medve Éva képviselő: 
 
Azzal a feltétellel tudja támogatni a koncepciót, hogy a tervezett intézmény összevonásra 
2010-ben nem kerül sor. Mivel az óvoda az ahol jelentős hiány mutatkozik ezért az ott 
tervezett csoport összevonást szükséges rosszként támogatja. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri a képviselőket, hogy a koncepciót a Medve Éva 
képviselő általi elmondottakkal kiegészítve fogadják el. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
69/2009.(XI.24.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztését 
tudomásul veszi. 
A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséhez az alábbiak végrehajtását tartja 
szükségesnek: 
 
I./ A bevételek növelése érdekében szükséges a: 
     - teljes körű számbavétel. 
 
II./ Kiadások tervezése: 
     1./ Működési kiadások 
     a. /Személyi juttatások 
         - Az előirányzata a törvényi előírásoknak megfelelően változik. A kafetéria rendszer  
          alkalmazásával, ami nem más mint egy válaszható elemekből összeállított juttatási  
          csomag. 
 
    b./ Dologi kiadások 
          - Automatizmussal nem kell számolni egyetlen jogcímnél sem, de a 2010. évi  
            előirányzaton kerüljön átvezetésre a koncepcióban számolt változás. 
          - Az élelmezési kiadásoknál 5%-os mértékű norma emelés kihatásával kell számolni. 
 



  a./ Egyéb folyó kiadások 
        Előirányzata a rehabilitációs hozzájárulás és a cégautó adó változás összefüggésével  
        változik. 
 
 
  2./ Társadalom- és szociálpolitikai juttatások az öregségi nyugdíj minimum és az 
ellátotti 
       létszám változással összefüggésben emelkednek. 
 
 
3./ Véglegesen átadott pénzeszközök 
      Az előirányzat a koncepcióban javasoltaknak megfelelően változik, amennyiben azt a  
      végleges számítások lehetővé teszik. 
 
 
4./ Felújítások 
     Végleges számítások alapján az önkormányzat gazdasági programját figyelembe véve  
     szükséges megállapítani. 
 
5./ Felhalmozási kiadások 
     A végleges eredeti előirányzat megállapításánál alkalmazni kell a 4. pontban leírtakat. 
      
 
6./ Az általános tartalék előirányzata 
     Minimum 10.000 eFt legyen. 
 
 
7./ A hiány megszüntetésére és a bevételek-kiadások egyensúlyban tartása érdekében 
a 
    2010. évi költségvetési év folyamán gondoskodni kell a szükséges intézkedések 
    meghozataláról. 
 
 
8./A közoktatási ágazatban a működési kiadások további csökkentése érdekében a  
   - pénzügyi  helyzethez igazodóan-  szükséges a napközi otthonos óvoda 
    átszervezésről intézkedni  2010/2011. tanévtől a  csoportok összevonásával, amely 
   egyben a dolgozói létszám csökkentését is eredményezheti. 
 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy az intézményvezetők felé tegyék 
meg a szükséges intézkedést a határozatban foglaltaknak megfelelően, a 2010. évi 
költségvetési tervezet elkészítése céljából. 
 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr. Balázs László jegyző 
Határidő: 2009. december 31. 
 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2010.évi hulladékszállítási díjak 
megállapítása tárgyában a díjakkal kapcsolatos indítványt a képviselőtestület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt a testület tagjai véleményezzék. Sajnos az 
éves emelés ismét bekövetkezett. Ez a lakosság számára további megszorításokat 
eredményez. Az önkormányzat számára a kintlévőségek kezelése fokozott feladatot fog 
eredményezni. Mivel az önkormányzat a lakosságtól a díj fizetést átvállalni nem tudja ezért 
javasolja, hogy a testület tagjai az itt megállapított díjtételeket fogadják el. 
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat a 14/2003.(XI.27.) helyi rendeletében biztosított 
díjmentességet is módosítsa a képviselő testület. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 6 igen szavazattal, 
2 tartózkodással a jegyzőkönyv 2.sz.mellékletét képező 10/2009.(XI.24.) rendeletét alkotja 
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatása tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.) helyi 
rendelet módosításáról. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Cothec Engergetikai Üzemeltető Kft elkészítette 
az önkormányzat intézményeinél a fűtéskorszerűsítési ajánlatot. Az ajánlatot a képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy véleményezzék azt. 
 
 
Ködmön Levente Gergely képviselő: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a fűtés korszerűsítést támogatja. Ez nemcsak 
megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak, de a fűtés is jobb lehet ezáltal. Tapasztalta, 
hogy a tornaterem fűtése a jelenlegi feltételekkel és eszközökkel szinte megoldhatatlan. 
Ezért is támogatja a korszerűsítést.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
70/2009.(XI.24.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Cothec 
Energetikai Üzemeltető Kft  ajánlatát az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos 
hőszolgáltatási árajánlatát. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a tisztségviselőket az ezen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét 
képező  hőszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2009.december 15. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a KET változása miatt szükségessé vált az 
önkormányzat 18/2005.(X.25.) rendelete a „Közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről” idejét múlt és ellentétes az elektronikus ügyintézés kizárása a 
jogszabállyal. Ezért szükséges annak hatályon kívül helyezése. 



Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ezen rendeletet helyezze hatályon kívül. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét 
képező  11/2009.(XI.24.) rendeletét alkotja a Közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről szóló 18/2005.(X.25.) hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az óvod alapító okiratában történt változások 
végett szükséges az óvoda szervezeti és működési szabályzatának átdolgozása. Ez az 
óvoda részéről megtörtént. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy hagyja jóvá az óvoda nevelő 
testülete által 2009. szeptember 21.napján elfogadott szervezeti és működési szabályzatot. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
71/2009.(XI.24.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat által működtetett napközi otthonos óvoda (Csány, Malom u. 1.) - 
nevelőtestülete által 2009.szeptember 21-én  elfogadott  - szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét az ezen határozat megküldésére az 
intézmény felé. 
 
Határidő: azonnal, 2009.december 15. 
Felelős :  Morvai István polgármester 
                Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009.évi költségvetés terhére lehetőséget lát 
a Táncsics út teljes szakaszának a felújítására, hiszen az a falu központjába van és igen 
elhanyagolt állagú. 
Árajánlatot kért róla, de az még jelenleg nincs kézbe, nem érkezett meg, így annak a 
kivitelezési költsége ismeretlen. 
Amennyiben kedvező árajánlat érkezik, úgy javasolja az út saját erőből történő felújítását. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2009.(XI.24.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának képviselőtestülete a polgármester által tett javaslattal 
egyetért és kéri, hogy amennyiben az árajánlat kedvező lesz, úgy a Táncsics úti 
munkálatokat rendeljék meg, és azt még a tél beállta előtt végeztessék is el, mivel az idei 
költségvetést még 1- 1,3 millió forinttal meg lehet terhelni. 
 
Határidő: 2009.december 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr. Balázs László jegyző 
 
 
 



Morvai István polgármester: 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e a jelenlévőknek további bejelentése, 
kérdése, hozzászólása. 
 
Barna Zoltán képviselő: 
 
Köszönetét fejezi ki az ott lakók nevében is a polgármesternek a Bajcsy Zs., Dózsa Gy., 
valamint a Móricz Zs. út rendbetételéért. 
 
 
Morvai István képviselő: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.30 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 

 
Kmft. 

 
 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


