
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010.december 14-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József  alpolgármester, Gál Tiborné , 
Szabó Margit, Dr. Ködmön Levente Gergely Juhász Dávid, Medve Éva képviselők (7  fő)  
 
Igazoltan távol maradt:  
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                        Bangó Lászlóné CsCKÖ elnök 
                                                                                                               
Medve István polgármester: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. Megállapítja, hogy 
a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 
tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./Jelentés a lejárt határidejű                                        Medve István polgármester 
    testületi határozatok végrehajtásáról 
      
2./2010. III. negyedévi előirányzat módosítás              Medve István polgármester 
 
3./A 2010. III. negyedévi költségvetési feladatok            Medve István polgármester 
    értékelése 
4./ A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása    Medve István polgármester 
    elfogadása 
 
5. / A 2011. évi munkaterv elfogadása                             Medve István polgármester 
 
6./ 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: 
 
Medve 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. 
 
Medve Éva Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak , hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az előirányzat módosítást. 
 
Mivel sem kérdés, sem további hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1.sz.mellékletét képező 10/2010 (XII.14.) 
rendeletét alkotja az önkormányzat 2010.III.negyedévi előirányzat módosításáról. 
 



 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve 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: 
 
Medve Éva 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. Gratulál az anyag elkészítőinek és javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, 
kérdés nem hangzott el a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
91/2010.(XII.14.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolóról szóló 
tájékoztatót – a szöveges értékelés és ezen jegyzőkönyv  2 sz. mellékletében 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. 
                 2010. december 31. 
Felelős:    Medve István polgármester 
                  Dr. Balázs László jegyző 
 
4.napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve  István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívóval együtt megkapták a 2011.évi 
koncepció tervezetét. Az állami támogatások a 2011-évben sem nőnek. 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, elsődlegesen az önkormányzat működésének stabilitását szem 
előtt tartva.  Kéri, hogy a koncepcióval kapcsolatos állásfoglalásaikat  tegyék meg. 
 
 
Hozzászólások: 



 
Medve Éva Pü.Biz. elnök: 
 
Elmondja , hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a koncepciót és úgy találta ,hogy 
takarékos , átgondolt koncepció készült. A koncepcióban szereplő számok a fennmaradás, 
létezés számai. Támogatja a bizottság , hogy hitelfelvételre nem kerül sor. Sajnálattal de 
tudomásul veszik, hogy beruházásra nem kerül sor a településen a jövő évben, felújításra 
csak a legszükségesebb- a tornaterem tetőszerkezete kerül.  
Megköszöni a készítőknek a precíz munkát, javasolja a pénzügyi bizottság nevében az 
elfogadást. 
 
Medve István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást elmondja, hogy véleménye szerint az önkormányzat anyagi – 
fejlesztési – lehetőségeit erősen korlátozza az a szerződés amit az önkormányzat kötött az 
intézményei fűtéskorszerűsítésére. (Ez évente- 12 éven keresztül- 5 millió forint többletterhet 
ró az önkormányzatra. ) Ezt az előnytelen konstrukciót át kell tanulmányozni és fel kell 
bontani.( A fűtéskorszerűsítést az előző ciklusban pályázati úton kellett volna megoldani . 
)Ennek jogi lehetőségeit tanulmányozzák a jövőben. 
 
Szabó Margit képviselő: 
 
Elmondja ,hogy a fűtéskorszerűsítési szerződés megoldotta azt a problémát, hogy az 
iskolában 14 fokban ültek a gyerekek. Elmondja továbbá , ha tanulmányozzák a számlákat 
azok nem növekedtek. Tehát alaposan meg kell  fontolni a szerződés bontást. 
 
Bangó Lászlóné CsCKÖ elnök: 
 
Elmondja a testületének , hogy a koncepciót a kisebbségi önkormányzat is véleményezte , 
az abban foglaltakat támogatni nem tudja, mivel a koncepció nem biztosít önkormányzati 
támogatást a kisebbségi önkormányzat számára . 
 
Medve István polgármester: 
 
Elmondja , hogy az önkormányzat támogatást nem tud biztosítania kisebbségi 
önkormányzatnak a forrásai szűkössége miatt. A kisebbségi önkormányzatnak a feladatait 
az állami támogatásokból   kell megvalósítania.  
Kéri , hogy a koncepciót változtatás , módosítás nélkül fogadja el a testület. 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
92/2010.(XII.14.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Önkormányzat képviselőtestülete a 2011. 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 



/Személyi juttatások 
        - a koncepcióban ismertetettek szerint illetve a törvényi előírásoknak megfelelően   
           változik.  
 
    b./ Dologi kiadások 
          - Automatizmussal nem kell számolni egyetlen jogcímnél sem, de a 2011. 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 módosulásával van  
        összefüggésben. 
 
 
  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 
     A koncepcióban szerepeltetett 2.000 e/Ft előirányzat kerüljön tervezésre, amennyiben  
     a bevételek lehetőséget biztosítanak- fontossági sorrend szerint – növelhető az  
     előirányzat. 
 
5./ Felhalmozási kiadások 
     Az eredeti előirányzat megállapításánál alkalmazni kell a 4. pontban leírtakat. 
      
 
6./ Az általános tartalék előirányzata 
     Minimum 7.000 e Ft legyen. 
 
 
7./ Az óvoda és az általános iskola részére a TÁMOP támogatásból nyújtott előleg  
    maradványát működési céltartalékként kell kimutatni , csökkentve a 2010. évi  
   felhasználással. 
 
 
8./Az óvodai nevelésnél az alapító okirat jóváhagyásáról szóló 54/2009 (IX.15.) sz.  
Önkormányzati Képviselőtestületi határozatban szerepel a Nemzeti és etnikai 
kisebbségi óvodai nevelés-, ellátás alaptevékenységként , ezért ennek megszerzését 
el kell indítani , hogy az bevezethető legyen a 2011/2012. tanévtől. 
 
9./A bevételek-kiadások egyensúlyban tartása érdekében a 2011. évi költségvetési év 
folyamán gondoskodni kell a szükséges intézkedések meghozataláról. 
 
 
Felelős: Medve István polgármester 
              Dr. Balázs László jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 
 
5. napirendi pont tárgyalása: 



 
 
Medve  István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen kerül elfogadásra a 
képviselőtestület 2011.évi munkaterve. Ennek tervezetét a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Kéri véleményezzék azt. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Javasolja, hogy 2011. február 23-án kerüljön sor 16 órakor a közmeghallgatásra, ezt 
követően 17 órakor pedig a falugyűlésre. 
Javasolja továbbá ,hogy 2011. szeptember 14-én tartandó testületi ülésen kerüljön sor  az 
iskola az óvoda beszámolójára . 
A 2011. december 21-én tartandó ülésen azon civil szervezetek beszámolóit hallgassa meg 
a képviselőtestület akiket támogatásban részesített. 
 
Juhász Dávid képviselő: 
 
Javasolja, hogy az eddigi gyakorlattal szakítva 2011-ben a pénzügyi bizottsági ülésekre a 
testület ülés előtt hétfőn 14-órakor kerüljön sor. A testületi ülések időpontjára pedig a 
szerdákat javasolja , szintén 14 órai kezdettel. 
 
Medve István polgármester: 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait ,hogy a 2011. évi munkatervet  Gál Tiborné és Juhász Dávid 
képviselők által megfogalmazottak szerint hagyják jóvá. 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 3.sz. 
mellékletét képező 93/2010.(XII.14.) önkorm.képv.test.határozat a testület 2011. évi 
munkatervéről. 
 
 
6. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Medve István polgármester: 
 
Ismerteti  a képviselőtestület tagjaival ,  a 2011.évi hulladékszállítási díjak megállapítása 
tárgyában a díjakkal kapcsolatos indítványt ,amellyel a szolgáltató AVE kereste meg az 
önkormányzatot. 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 lényeges többletmunkát fog eredményezni, 
mivel az önkormányzat a lakosságtól a díj fizetés egy részét sem tudja átvállalni . 
Ennek ellenére nem támogatja a szolgáltató által kezdeményezett drasztikus áremelést 
amely 65 %-os. Véleménye szerint ilyen mértékű áremelést semmi nem indokol. 
Javasolja a testületnek , ne fogadja el az áremelést , kezdeményezzen további 
tárgyalásokat. 
 
Gál Tiborné Képviselő: 
 
Elmondja , egyetért  a polgármesterrel és az ekkora mértékű áremelést nem tudja támogatni. 
Felhívja a polgármester figyelmét  tárgyalások kezdeményezésére a szolgáltatóval új 
díjtételek megállapításáról, ami a lakosság terheit nem növeli ilyen mértékben. 
 
Dr. Balázs László jegyző: 



 
Elmondja a testületnek , hogy a díjak emelését amennyiben az önkormányzat nem fogadja el 
, és nem tud megegyezni a szolgáltatóval , az bírósági úton érvényesítheti az 
önkormányzattal szemben indokolt költségeit. Ez az önkormányzat rendkívül feszes 
költségvetése számára akkora terhet jelentene amit nem szabad felvállalni. (Az 
önkormányzat fizetésképtelenné is válhat egy esetleges számára kedvezőtlen bírói döntés 
után.) Javasolja ezért azonnal további tárgyalások folytatását a szolgáltatóval.  
 
Medve István polgármester : 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem hangzott el a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
94/2010.(XII.14.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestület megtárgyalta az AVE Hevesi 
Városfenntartó Kft. (3360 Heves, Károlyi M. út 15. )  által – továbbiakban szolgáltató-  a 187-
449/2010. sz. alatt  Csány község Önkormányzata részére megküldött , a települési szilárd 
hulladékok begyűjtésére , szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 2011. évi 
díjkalkulációt. 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a szolgáltató által meghatározott 
2011. évi díjtételeket nem fogadja el,  mivel a szolgáltató által meghatározott  
díjemelést  sem a lakosság sem az önkormányzat kifizetni nem tudja  . 
Az önkormányzat kezdeményezi a szolgáltatónál, hogy dolgozzon ki Csány településre a  
települési szilárd hulladékok begyűjtésére , szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan a  
2011. évre új díjtételeket , amelyek a lakosság terhelhetőségét is figyelembe veszik. 
A képviselőtestület felhívja  a polgármester figyelmét a 2011.évi díjtételekkel kapcsolatos 
tárgyalások azonnali megkezdésére. 
 
Határidő: azonnal , folyamatos 
Felelős: Medve István polgármester 
 
Medve  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,   ellenszavazat nélkül elfogadja  a jegyzőkönyv 4. sz. 
mellékletét képező 11/2010.(XII.14.)rendeletet  a: „Közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvíz- és csatornadíjért fizetendő díjak megállapításáról.” 
 
 
Medve István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom 
módosítására, mivel a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban van. A 
rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták.  
Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté. 



A képviselő testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül  elfogadja  az ezen  
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező 12/2010.(XII.14.) számú rendeletet a     
változtatási tilalom elrendeléséről.      
 
 
Medve 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 ítélte arra, hogy a képviselőtestület azt elfogadja, jóváhagyja. 
 
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Medve Éva Pü.Biz.elnöke: 
 
A 2010. IV.negyedévben saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat módosítást a pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, megvitatta és megállapítást nyert, hogy a jelentés mellékletei forint 
pontosságra tartalmazzák azokat a tételeket, amelyek átcsoportosításra kerültek. Javasolja a 
képviselőtestület tagjainak, hogy a pénzügyi tájékoztatóban foglaltakat módosítás, 
kiegészítés nélkül fogadja el. 
 
Medve István polgármester: 
 
Mivel kérdés és további hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 
2010.IV.negyedévi előirányzat módosítást rendeletben fogadják el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a jegyzőkönyv 6. 
sz.mellékletét képező 13/2010.(XII.15.) rendeletet  a: „Az önkormányzat 
2010.IV.negyedévi előirányzat módosításáról” 
 
 
Medve  István polgármester: 
 
Elmondja a testület tagjainak , hogy Torma László Csány, Budai N. A. úti lakos megkereste a 
képviselőtestületet ,mert az utcában lakó Dávid Antal és fia mezőgazdasági tevékenységük 
során nagy erőgépekkel dolgoznak, úgy hogy az udvarukból kihordják a sarat a közterületre. 
Kéri a testületet olyan rendelet megalkotására amely a településen ezt a magatartást 
szankcionálni rendeli. Felolvassa Torma László levelét a testületnek. 
A levél felolvasását követően elmondja , hogy a tavasz folyamán tervezi – szerepelt a 
polgármesteri programjában is – településőr alkalmazását, akinek  az lenne az egyik  
feladata ,hogy a települést járva felügyelje a köztisztaságot . A programjában ugyancsak 
szerepel a köztisztasági helyi rendeleti úton történő szabályozása  .  
Elmondja továbbá a testület tagjainak , hogy személyesen fog leülni Torma Lászlóval és 
Dávid Antallal , hogy a közöttük kialakult rossz szomszédi viszonyt rendezze. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elmondottakat vegye tudomásul.  
A képviselőtestület az elmondottakat egyhangúlag  tudomásul veszi. 
 
 



 
Medve 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. Mindenkit szeretettel vár a december 
20-án 5 órakor tartandó falukarácsony váráson , és karácsonyfa állításon . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.05 órakor 
bejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
                Medve István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


