
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2009.február 10-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Az ülés helye: Tanácsterem. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné 
alpolgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, 
Ködmön Levente Gergely, Pádár István képviselők ( 9 fő ). 
 
Igazoltan távol maradt: Magyar Vilmosné képviselő ( 1 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ 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 9 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./  Beszámoló a 2009.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Morvai István polgármester 
                    Dr.Balázs László jegyző, 
3./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2009.évi költségvetés a 
képviselőtestület által elfogadott koncepció alapján lett összeállítva. Az egyeztetetés 
és véleményeztetés megtörtént azokkal akikre költségvetés rendelkezéseket 
tartalmaz.  
A képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták a 2009.évi költségvetés 
tervezetét. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az előző évi pénzmaradvány és az 
önkormányzatnál az elmúlt, illetve ez évben végrehajtott strukturális átalakítások 



előreláthatólag biztosítják az önkormányzat zavartalan működését 2009-ben. Ezért 
kéri, hogy  a képviselőtestület a költségvetést változtatás, módosítás nélkül fogadja 
el, mivel az következetesen a koncepció alapján lett elkészítve.  
 
Kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a pénzügyi bizottság a rendelet tervezetet 
megvizsgálta és alkalmasnak találja a képviselő testület elé való terjesztésre. 
Elmondja továbbá, hogy évek  óta ez az első költségvetés ahol nem 
létszámleépítésről kell dönteni. Jókedvre ennek ellenére a képviselő testületnek nem 
lehet oka, mert a költségvetés egyértelműen bizonyítja, hogy sikeres pályázatok 
nélkül fejlesztésre gyakorlatilag nincs reális lehetőség. A költségvetésben beleépített 
tartalék talán biztosítja, hogy az előttünk álló rendkívül nehéz és kiszámíthatatlan 
évben az önkormányzat működése zavartalan legyen. Ezért a képviselő testületnek 
javasolja, hogy változtatás, módosítás nélkül hagyja jóvá a 2009.évi költségvetés 
rendelet tervezetét. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetet. 
 
A  képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1 sz. 
mellékletét tartalmazó 1/2009.(II.10.)rendeletet alkotja az önkormányzat 2009.évi 
költségvetéséről. 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2009.évre is 
teljesítménykövetelményeket kell megfogalmazni a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőivel szemben. A 2009.évben a legfontosabb feladatai a hivatalnak az 
EU parlamenti választások sikeres lebonyolítása és az önkormányzat pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása lesz. Minden egyéb tevékenység ez alá lesz rendelve.  
Kéri a testület tagjait, hogy a javasolt teljesítménykövetelményeket változtatás, 
módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
8/2009.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 



 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.évi 
XXIII.tv.34.§.(3)bek. felhatalmazása alapján a csányi polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők számára a 2009.évre a következő 
teljesítménykövetelményeket fogalmazza meg, a hatályos jogszabályokban 
foglaltakon kívül: 
 
1. Az EU parlamenti választások   sikeres lebonyolításában való eredményes 
közreműködés a helyi választási iroda tagjaként és az önkormányzat pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása . 
 
2. Az árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenységek ellátása. 
 
3. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, továbbképzéseken való 
részvétel. 
 
4. Folyamatos önképzéssel a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel 
kísérése. 
 
5.  Határidők pontos betartása és betartásának biztosítása. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármester – a jegyző vonatkozásában – és a 
jegyzőt az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásával. 
 
Határidő:  2009.március 30. 
Felelős  :  Morvai István polgármester 
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő testületnek, hogy a Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési 
Egyesületnek fizetendő tagdíjról szóló előterjesztést és határozati javaslatot a 
meghívóval együtt megkapták.  
Kéri, hogy ezt változtatás módosítás nélkül fogadja el a testület. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
9/2009.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület tagjaként havi 5.000,-Ft, azaz: ötezer forint egyesületi tagdíjat 
fizet meg. 
Az esedékes tagdíjat negyedéves utalással, három hónapot egy összegben fizet 
meg az egyesületnek a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 62100119-
11029269 számú számlájára. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 



Határidő: 2009.március1.  
                Folyamatos 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy közbeszerzés és az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata kötelezi az önkormányzatot, hogy a 2009.évre tervezett 
közbeszerzéséről 2009.április 15-ig közbeszerzési tervet készítsen. A tervezet a 
képviselőtestület tagjai a tervezetet meghívóval együtt megkapták kéri, hogy azt 
fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
10/2009.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 
2003.évi CXXIX.tv. (továbbiakban Kbt.) 5. §-a , a 35-39.§-inak rendelkezései és 
Csány Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a Csány Községi 
Önkormányzata Képviselőtestületének a 2009.évi költségvetésről szóló 
1/2009.(II.10.)rendeletében meghatározott feladatok, illetve célok figyelembe 
vételével a terv elfogadásakor ismert költségkalkulációk szerint Csány Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009.évre a közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A Kbt. 1-4. mellékleteiben foglaltak alapján az alábbi közbeszerzési eljárásokat  
tervezi 2009.évben lefolytatni. 
 

                                         ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
 

Sor-
szám 

Beruházás 
megnevezése 

Becsült 
(nettó) 
értékek 

ezer 
forintban 

Eljárási rend 
megjelölése 

A közbeszerzés 
megkezdésének 

határideje 

1. 
 

Petőfi út felújtása 20000 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2009.10.01. 

2. 
 

Tűzoltószertár – buszváró 
felújítása 

7000 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2009.10. 01.  

3. 
 

Művelődésiház felújítása 13600 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2009.10.01. 

4. 
 

Piactér parkrendezés 150000 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2009.10.01. 

 
 

Összesen: 556000   

 
2./ A 2009.évi terv végrehajtásáról legkésőbb 2010.május 31-ig éves statisztikai 
összegzést kell készíteni és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldeni. A 
közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa részére meg kell küldeni. 



 
Határidő: a terv végrehajtása tekintetében 2009.10.01. 
                A statisztikai összegzés tekintetében 2010.05.31. 
                A tervtanács részére történő megküldés vonatkozásában 2009.04.15. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti a képviselőtestületi ülésen Fraknói András cégvezetőt és Garamvölgyi Nóra 
marketing igazgatót a HOMEFULL Szolgáltató és Kereskedelmi BT. képviselőit. A 
képviselőtestület részére kiosztásra került a kereskedelmi BT által a településen 
tervezett beruházás ismertetése. Az ismertető ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy döntsenek arról, hogy a tervezett beruházás 
érdekében kívánják-e a Felszabadulás úton található terület övezeti besorolását 
megváltoztatni. 
 
Pádár István képviselő: 
 
Elmondja, hogy a településen most van folyamatban az ipari park kiépítése. A 
XXI.században célszerű lenne ha a településen a jövőben ipari tevékenység ezen a 
területen folyna. Mivel ez jelenti a legkisebb zavarást a lakóknak. 
Javasolja a BT-nek, hogy ezen a területen valósítsa meg a beruházását. 
 
Meggyes Attiláné képviselő: 
 
A beruházásnak örül, de ő is egyetért az előtte szólóval és nem támogatja a 
település azon részén ipari tevékenység folytatását, tehát  nem kívánja a terület 
övezeti beruházásának megváltoztatását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy a tervezett beruházást a település azon részén nem tudja támogatni. 
Javasolja, hogy a BT beruházását a létesítendő ipari parkba végezze el. 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra  teszi fel a BT kéréseit. 
(Szó szerint ismerteti a kéréseket.) 
 
A képviselőtestület  9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
11/2009.(II.10.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a HomeFull BT kérelmét  
támogatni nem tudja. A képviselőtestület ezért a 3015.Csány, Felszabadulás út 
mentén húzódó belterületet nem minősíti át és a jövőben sem kívánja átminősíteni 
gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezetté, vagy kisüzemi termelésre alkalmas 
más besorolási területté.  
A képviselőtestület ezért a BT másik kérését sem tudja támogatni, tehát keret-
megállapodást sem köt. 



 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a határozat kivonat egy 
példányának megküldését a HomeFull BT részére. 
 
Felelős:  Morvai István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti a testületi ülésen megjelent Horváth Rudolfot az INTERTRANSZPORT KFT 
tulajdonosát. Elmondja, hogy a mai ülésen egy együttgondolkodásra kerül sor a cég 
vezetőivel és szeretnék lefektetni a jövőbeni együttműködés elveit. Megkéri a Kft 
vezetőjét, hogy ismertesse elképzeléseit. Horváth Rudolfot Csányon nem kell 
bemutatni senkinek, mivel a cég székhelye a 90-es években Csányon volt és ő is 
csányi származású, édesanyja jelenleg is a településen él. A cég ez mellett sok 
csányi lakosnak ad biztos megélhetést. Kéri Horváth urat, hogy az ismertetésnél 
térjen ki arra is, hogy a cég miért költözött el a településről, ennek esetlen oka volt-e 
az önkormányzat (a településen elhangzottak olyan pletykák, hogy a cég azért ment 
el, mert az önkormányzattal megromlott a kapcsolata). 
 
Horváth Rudolf INTERTRANSZPORT kft tulajdonosa: 
 
Köszönti a megjelenteket,a polgármester úr kérdésére elmondja, hogy a 
székhelyüket nem azért tették át Gyöngyösre mert az önkormányzattal megromlott 
volna a kapcsolatuk. Gyöngyös mellett akkor az autópálya közelsége végett 
döntöttek. Elmondja, hogy a cég 540 embernek ad munkát, 9 milliárdos árbevételével 
a megyében a 9-ik legnagyobb közvetlenül a multik után. A cégről egy részletesebb 
bemutatót a következő üléseken fogunk tartani, amennyiben az önkormányzat nyitott 
a céggel való együttműködésre. Ami a jövőt illeti 2010-ben tervezi, hogy a cég 
székhelyét ismét visszahozza a településre. Ehhez azonban magasnak ítéli a 
településen megállapított iparűzési adót. Szeretné ha a képviselőtestület 
megfontolná, hogy a jövőben a településen ez változzon. Megítélése szerint Csány 
elhelyezkedésénél fogva ha nincs iparűzési adó komoly vonzerőt jelenthet a 
cégeknek. A cégek által történő egyéb befizetések bőségesen kompenzálhatják az 
iparűzési adóból befolyó veszteségeket. A polgármester úrral folytatott 
megbeszélései alapján tisztában van az iparűzési adó fontosságával a település 
gazdálkodásában, de úgy érzi javaslata megfontolandó és elég idő van még arra, 
hogy a testület ezt alaposan körüljárja. Ennek a bemutatkozásnak az volt a 
szándéka, hogy a képviselőtestület megismerje elképzeléseit és szándékait. Csányra 
az üzleti oldal mellett érzelmi okokból is esett a választása, ezért ajánlotta fel a 
lehetőséget a településnek. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást és kéri a testület tagjait, hogy véleményezzék azt. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 



Megköszöni Horváth Rudolfnak, hogy sok csányi embernek  ad munkát és reméli, 
hogy a jövőben így lesz ez. Nagyon örülne, ha a cég székhelye ismét Csány lenne. 
Úgy érzi, hogy a cég kérelmét alaposan át kell gondolni. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, nagyon jónak tartja, hogy az önkormányzatnak lesz kb. 
fél éve arra, hogy a cég ajánlatát körüljárja, szakértőket  keressen mielőtt érdemi 
döntést hozna. Javasolja tehát a képviselőtestületnek, hogy bízza meg a 
polgármestert és a jegyzőt a tárgyalások további folytatására és arra, hogy 
2009.szeptemberére konkrét javaslatot tegyen le a képviselőtestület elé a 
kérelemmel kapcsolatosan. Az elhangzott javaslattal a képviselőtestület maximálisan 
egyetért. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület tudomásul 
vette a tárgyalások folytatását az önkormányzat és Intertransport kft között. A 
képviselőtestületnek a megjelenést megköszöni a ülést 16.45 órakor befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

kmft. 

 
 

 
             Morvai István                                                           dr.Balázs László 
             polgármester                                                                    jegyző   
 


