
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2009.március 31-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné képviselő 
Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, 
Pádár István képviselők (8 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné alpolgármester, 
                                     Medve Éva képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 8 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2009.(III.31.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ Beszámoló a 2008.IV.negyedévi ei.módosításról. (Központi előirányzatok, illetve 
átvett 
     Pénzeszközök.) 
     Előadó: dr.Balázs László jegyző és 
                  Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2008.évi IV.n.évi előirányzat 
módosításról a tájékoztatót és a rendelet tervezet a testület tagjai a meghívóval 
együtt megkapták. Az előirányzat módosítással könyvelés technikailag is helyre 
kerülnek a 2008.IV.n.évben elvégzett feladatok. Ezen módosítások a képviselő 



testület előtt  ismertek. Kéri, hogy ezeket változtatás, módosítás nélkül mondják ki 
rendeletté. 
 
Mivel sem kérdésre, sem hozzászólásra nem került sor szavazásra teszi fel a 
rendelet tervezetet. 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
1.sz.mellékletét képező  4/2009.(III.31.) rendelete az önkormányzat 
2008.IV.negyedévi előirányzat módosításáról. 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyi óvoda vezetője megkereste a 
képviselő testületet a 2009. III. 31-ig egy évnél régebbi étkeztetési, térítési 
díjhátralékok méltányosságból történő törlése végett. Ezen tanulók  esetén a 
behajtás nem lehetséges. Kéri a testület tagjait, hogy törüljék ezen tanulók étkezési, 
térítési díj hátralékát. 
Mivel sem kérdésre, sem hozzászólásra nem került sor szavazásra teszi fel a 
hátralékkal kapcsolatos kérdést.  
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

17/2009.(III.31.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete méltányossági alapon az 
alábbi gyermekek 2009.03.31-ig  fennálló és egy évnél régebbi – a csányi 
önkormányzatnál fennálló -  étkezési-térítési díj  hátralékát  törli: 
 
Cserna Imre Csány, Béke u. 1. 9.841,-Ft 
Szigeti Norbert Csány, Kossuth u. 29. 9.745,-Ft 
Endi Vivien Csány, Bartók B. u.42. 7.519,-Ft 
Rácz Norbert Csány, Hatvani u. 21. 8.579,-Ft 
Radics Rózsa Csány, Lantos u. 2. 17.908,-Ft  
Radics Géza Csány, Lantos u. 2. 11.487,-Ft 
Radics Richárd Csány, Lantos u. 2. 11.487,-Ft 
Rácz Martina Csány, Malom u.17. 14.471,-Ft 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét ezen hátralékok 
nyilvántartásból történő törlésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : dr. Balázs László jegyző és 
                Gergely Árpádné vezető óvónő 
 
 

 



Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2009. az Európai Parlamenti választások 
éve lesz. 

Ennek érdekében szükséges a településen működő három szavazó körben a 
szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak ismételt megerősítésére. A 
választásra 2009.június 7-én kerül sor. Az SZSZB tagok közül senki nem jelezte, hogy 
esetlegesen nem tud a szavazás lebonyolításában közreműködni. 

Kéri a testület tagjait, hogy ezt szavazatukkal ezt erősítsék meg. 

 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 

 

18/2009.(III.31.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen működő három 
szavazókörben, a szavazást végző és lebonyolító szavazatszámláló bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 
001.szavazókör: 
 
Tag   :          Bánkuti Lászlóné Csány, Major u. 31. 
                    Molnárné Pádár Hajnalka Csány, Bartók Bu.12. 
                   Józsa János Gyuláné Csány, Móricz Zs.u.6. 
Póttag:        Budai Istvánné               Csány, Bartók B. u. 8 
                    Csordás Józsefné Csány, Rákóczi u. 46. 
 
002.szavazókör: 
 
Tag    :        Nagyné Tóth Ágnes Csány, Malom u. 14. 
                    Patainé Guba Katalin Csány, Ady E.u. 94. 
                   Imréné Gál Gabriella Csány, Tanyai u. 1. 
Póttag :       Zölei Sándorné Csány, Bartók B.u. u.2. 
                   Langó Sándorné   Csány, Budai N.A. u. 14/a. 
 
003.szavazókör: 
 
Tag      :       Gergely Árpádné Csány, Gyöngyösi u.7. 
                     Bódi Gyuláné Csány, Monostori u. 10.   
                     Kerek Attila Csány, Kossuth u.16. 
Pótag:          Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u.3. 
                     Horváthné Tóth Irén Csány, Rákóczi u. 13/A. 
 



 
A szavazatszámláló bizottság felkészítéséért 
és működtetéséért felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a hatvani építési hatóság a csányi 
önkormányzat képviselőtestület 59/2008.(XI.25.) számú határozatában foglaltakat 
részben teljesítette, vagyis elrendelte a Csány,Lantos úton található 1393 hrsz-ú 
ingatlan bontását. A határozatban érintett másik ingatlannal kapcsolatosan azonban  
az építési hatóság  nem reagált. Kéri ezért a testületet, hogy  a Lantos úton található 
1451 hrsz-ú  ingatlan bontását ismételten kezdeményezze a hatvani 
építéshatóságnál.  
 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

 

 

19/2009.(III.31.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ismételten megkeresi Hatvan 
Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztályát, hogy  Csány községben 
a Lantos úton az 1451 hrsz alatt található épület lebontására intézkedjék. Az 
ingatlanra építési engedélyt ugyan adtak ki, azon egy rendkívül rossz minőségű 
ikerház épült. Az ingatlan kivitelezése olyan rossz minőségű, hogy arra használatba 
vételi engedély nem adható, ahogyan nem is lett kiadva. Kérjük ezért az építés 
hatóságot, hogy az ingatlan  mielőbbi lebontatásáról, illetve lebontásáról intézkedjék. 
A képviselőtestület kéri a hatóságot, hogy intézkedéséről írásban tájékoztassa a 
képviselő- testületet. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak a Hatvan 
Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztálya felé történő megküldésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester, 
                Dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselő-testületnek, hogy Horváth Rudolf cégének székhely 
áthelyezésével kapcsolatosan az eddigi ismeretek szerint a gépjárműadó bevétele az 
önkormányzatnak jelentősen nem emelkedne. A kamionok után ugyanis a 
gépjárműadót ott kell fizetni, ahol a forgalmiba bejegyzett telephely található. Mivel a 
cég a telephelyeit nem kívánja áthelyezni, ezért Csány községben az ott fizetett 



gépjárműadó bevételként nem fog szerepelni. A hivatal még április hónapban 
felveszi a kapcsolatos a céggel és közösen próbálnak megoldást találni a 
problémára. Erről folyamatosan tájékozatni fogják a képviselőtestületet. 
Kéri ennek tudomásul vételét. 
 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 15.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 

 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 


