
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, Gál 
Tiborné, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar  Vilmosné, Medve Éva, Pádár István, 
Szabó Margit  képviselők (10 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt:  
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 teljes létszámban megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják 
meg, melyek a következők: 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Morvai István polgármester 

 

2./  A 2010. év MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása. 
      Előadó: Morvai István polgármester                    
                     
 
3./ A 2009.évi költségvetés IV.negyedévi saját hatáskörű előirányzatának módosítása.                
      Előadó: dr. Balázs László jegyző 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea.               
 
                       
4./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 
hozzászólás nem hangzott el,  azt a képviselőtestület tudomásul veszi. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen kerül elfogadásra a képviselőtestület 
2010.évi munkaterve. Ennek tervezetét a képviselők a meghivóval együtt megkapták. Kéri, hogy azt 
változtatás, módosítás nélkül fogadják el. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. 
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73/2009.(XII.15.) önkorm.képv.test.határozat: 
 

A képviselőtestület megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadta a 2010.évi munkatervét: 
 

TESTÜLETI ÜLÉSEK 
I. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2010.február   09.   14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt testületi határozatok végrehajtásáról 

                       Előadó: Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2010.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 
                                       
                                  
                   3./ Indítványok, bejelentések 
 

II. 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2010 március 30. 14.00 óra 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó:Morvai István polgármester 
 
                   2./ Beszámoló a 2009.IV. negyedévi  ei.módosításról. 
                        (központosított előirányzatok, illetve átvett pénzeszközök). 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
 
                   3./ Indítványok, bejelentések 

 
    III. 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2010.április 27.     14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 
                        Előadó: Morvai István polgármester, 
                                     Dr.Balázs László jegyző 
 
                   3./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 
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                        Előadó: Józsa Gyuláné gyermekvédelmi  és 
                                      Nagyné Zsilinyi Ildikó 
 
 
                   4./ Indítványok, bejelentések 
 
 
 

IV. 
 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2010.június 29.     14.00 óra 
 
 
Napirend:  1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                         Előadó: Morvai István polgármester 
 
                    2./ Tájékoztató jelentés a helyi polgárőrség és a körzeti megbízott által 
                         Végzett feladatok ellátásról. 
                         Előadó: Vígh István kmb-s, 
                                       Micskó Tibor polgárőrség pk. 
 
                    3./ Felkészülés a napköziotthonos óvoda 2010-2011.évi átszervezésére.  
                         Előadó: Morvai István polgármester, 
                                       
                    4./ Indítványok, bejelentések 

 
 

    V. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2010.szeptember  14.    14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó: Morvai István polgármester 
 
                  2./ Beszámoló  a 2010 I.félévi előirányzat módosításáról 
                       Előadó: dr.Balázs László jegyző,  
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                  3./ Beszámoló a 2010.I.félévi költségvetés végrehajtásáról.                                   
.                      Előadó:  Dr.Balázs László jegyző,       
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea.          
                                        
                  4./ A belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása, elfogadása. 
                       Előadó: dr. Balázs László jegyző 
 
                 5./  Indítványok, bejelentések 
 
 
 

VI. 
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Testületi ülés időpontja: 2010.november 30.   14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó:polgármester 
 
                   2./ A 2010. III.negyedévi költségvetés  módosítása. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                   3./ A 2010.évi költségvetési feladatok III.negyedévi értékelése. 
                        Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                     Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
                                                       
                  4./ Indítványok, bejelentések 
 

 
VII. 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2010.december 21.      14.00 óra 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
                        Előadó: polgármester 
 
                  2./ A 2010.évi költségvetés IV.negyedévi saját hatáskörű előirányzat 
                       módosítása. 
                       Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
        3./ A 2011.évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 
                        Előadó: polgármester 
 
                  4./  2011.évi MUNKATERV megtárgyalása, jóváhagyása. 
                        Előadó: polgármester 
 
                  5./  Indítványok, bejelentések 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan év vége lévén most 
jelenleg is sort kellett keríteni a tárgyévi utolsó negyedéves – saját hatáskörű – előirányzat 
módosítására. 
A módosítás azoknak a feladatoknak a végrehajtását tartalmazza, amelyek az utolsó 
negyedévben a jóváhagyott költségvetésen kívül került bevételre, vagy esetleg kiadásra. 
Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet arról, hogy a pénzügyi bizottság a napirendi ponttal 
kapcsolatos  és a meghívóval együtt kiküldött tájékoztatót megtárgyalta és azt alkalmasnak 
itélte meg arra, hogy a képviselőtestület azt elfogadja, jóváhagyja. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
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Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
A 2009. IV.negyedévben saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítást a pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, megvitatta és megállapítást nyert, hogy a jelentés mellékletei forint 
pontosságra tartalmazza azokat a tételeket, amelyek átcsoportosításra kerültek. Javasolja a 
képviselőtestület tagjainak, hogy a pénzügyi tájékoztatóban foglaltakat módosítás, kiegészítés 
nélkül fogadja el. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel kérdés és további hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 
2009.IV.negyedévi előirányzat módosítást rendeletben fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a jegyzőkönyv 1. 
sz.mellékletét képező 12/2009.(XII.15.) rendeletet  a: „Az önkormányzat 2009.IV.negyedévi 
előirányzat módosításáról” 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az általános iskola alapító okiratában történt változások 
végett szükséges az iskola szervezeti és működési szabályzatának átdolgozása. Ez az iskola részéről 
megtörtént. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy hagyja jóvá az iskola nevelő testülete által 2009. 
szeptember 22.napján elfogadott szervezeti és működési szabályzatot. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
74/2009.(XII.15.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
által működtetett  a Csányi Általános Iskola (Csány, Arany J.u. 6.) - nevelőtestülete által 
2009.szeptember 22-én  elfogadott  - szervezeti és működési szabályzatát. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét az ezen határozat megküldésére az intézmény 
felé. 
 
Határidő: azonnal, 2009.december 31. 
Felelős :  Morvai István polgármester 
                Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a jövő évi víz-és csatornadíj megállapításáról kell dönteniük. Az 
ezzel kapcsolatos javaslatot a vízmű megküldte. Felolvassa a javaslatot. 
Elmondja továbbá, hogy az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ha a javasolt összegtől kevesebb 
összeget fogadott el az önkormányzat, akkor a különbözetet a szolgáltatónak  az önkormányzat 
térítette meg a lakosság helyett. Kéri ezért vízmű által javasolt vízdíjak első változatának elfogadását. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal,  egy tartózkodással, kettő ellenszavazattal a jegyzőkönyv 2. sz. 
mellékletét képező 13/2009.(XII.15.)rendeletet alkotja a: „Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- 
és csatornadíjért fizetendő díjak megállapításáról.” 
 
Morvai István polgármester: 
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Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyi adót érintő változások végett szükségessé vált az 
önkormányzat adórendeletének módosítása. Az ezzel kapcsolatos tervezetet a testület tagjai 
megkapták. Kéri, hogy azt változtatás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 3. sz.mellékletét képező 
14/2009.(XII.15.) rendeletet alkotja : „ A helyi iparűzési adóról szóló 13/2003(XI.27) rendelete 
módosításáról.” 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szennyvízüzemeltető Költségvetési Szerv Alapító Okiratát a 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 
értelmében módosítani szükséges. A tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt 
megkapták. Kéri, hogy a tervezetet módosítás nélkül fogadják el. 
 
Az alapító okiratok egységes szerkezetben ezen jegyzőkönyv  4. sz.mellékletét képezik. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 

 
 
75/2009.(XII.15.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat Vámosgyörk és Térsége 
Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 
módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

 A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 
Költségvetési Intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

 „9. A költségvetési szerv alaptevékenységei 

 

370000 Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elvezetése” 
 
 
A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 
Költségvetési Intézmény alapító okiratát módosításokkal és az ezen jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét 
képező egységes szerkezetben elfogadja. 

 
Vámosgyörk Község Önkormányzat Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 
Részben Önálló Költségvetési Intézmény Alapító Okiratának módosítása 2010. január 1-én lép 
hatályba. 

 
 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalására, és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
  Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
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Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  a 2010.évre vonatkozóan megkereste az 
önkormányzatot a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Csány, Csillag u. 27.). A megkeresés  
az önkormányzatnál RÁT-on lévő személyek közül maximum 5 főnek biztosítana munkát. Az ezzel 
kapcsolatos szerződés tervezetet a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezt 
változtatás, módosítás nélkül fogadják el. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
76/2009.(XII.15.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az ezen 
jegyzőkönyv 5.sz.mellékletét képező – a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthonánál történő 
foglalkoztatás(Csány, Csillag u. 27.) - közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladat ellátási 
megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

A munkaterv szerint ez év folyamán az utolsó képviselőtestületi ülésre került sor, a képviselőtestület 
tagjai és rajtuk keresztül családtagjaiknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog új évet kíván. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 15.45 órakor bejezettnek 
nyilvánítja. 

 
 

 
 

Kmft. 
 

 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 

 


