
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2010.május 26-án 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, Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, Pádár 

István képviselők ( 9 fő ). 

 

Igazoltan távol maradt: Magyar Vilmosné ( 1 fő) 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 

                                                       Vígh István kmb 

                                                       Micskó Tibor polgárőrség pk 

            Nagy Attila százados  

            Gergely Árpádné vezető óvónő 

                                                        

 

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./  Tájékoztató jelentés a helyi polgárőrség és a körzeti megbízott által végzett feladatok  

      ellátásáról 

      Előadó:  Micskó Tibor polgárőrség pk 

                    Vígh István kmb                  

 

3./ Felkészülés a napköziotthonos óvoda 2010-2011.évi feladatmeghatározására  

     Előadó: Morvai István polgármester 

                    

4./ 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 rendőri és polgárőri beszámolót a meghívóval 

együtt megkapták. 

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendi ponttal kapcsolatban 

tegyék meg. 

 

Szóbeli kiegészítés: 

 

Nagy Attila a Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vezetője: 

 

Szóbeli kiegészítésként a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a múlt évben a település 

bűnügyi mutatói nem romlottak sőt javultak. Összességében példaértékűnek tartja az 

önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség együttműködését a település érdekében. Ez az 

együttműködés lehet az alapja annak, hogy a jövőben a bűnözés a településen tovább 

csökkenjen. 

 

Hozzászólások: 

 

Gál Tiborné képviselő 

 

Valamennyiük nevében megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségnek a községben 

elvégzett munkát. Sok sikert kíván a jövőre. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy 2005.óta a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata 

látványosan javult. A vezetők évek óta méltányolják  a képviselőtestület azon törekvését, 

hogy a településen körzeti megbízott működjék.  Reméli, hogy a kmb-s intézmény a 

településen a jövőben is megmarad, mivel Vígh István kmb-s munkájával az önkormányzat 

képviselő-testülete és a település lakói is elégedettek. 

A kmb-s munkájának eredményeképpen  Csányon gyakorlatilag nincs bűnözés. Ezért a 

település lakói bíznak  a rendőrségben és a rendőrben. Sajnos 2010.májusában történt néhány 

terménylopás. Ezek a lakosság ingerküszöbét meghaladják. Tisztában van azzal, hogy ezen 

lopások egy részénél az eljárás folyamatban van. Reméli, hogy a tettesek felderítése és 

megbüntetése visszaállítja a lakosság rendőrségbe vetett bizalmát. 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolja a testület tagjainak a beszámoló 

elfogadását. 

 

A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

29/2010.(V.26.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Új Nyugalomcsoport 

2009.évi munkájáról szóló tájékoztató jelentést. Elfogadja továbbá a Hatvani 

Rendőrkapitányság Csány község közrend-közbiztonság helyzetéről szóló 2009.évi 

beszámolóját. 

A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a helyi körzeti megbízottnak és a településen működő 

Új Nyugalomcsoportnak és a Hatvani Rendőrkaptányságnak. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a határozat megküldését az érintettek 

felé. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Morvai István polgármester 

 

 

3. napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Gergely Árpádné óvodavezető kinevezése 2010. 

augusztus 31-én lejár. A megüresedett álláshely betöltésére az önkormányzat pályázatot írt ki, 

de mivel erre jelentkező nem volt, ezért a törvény szerint ismételten ki kell írni. A 

képviselőtestület tagjainak javasolja, hogy a pályázat a közoktatási törvény  és ennek 

végrehajtásáról szóló rendeletben szereplő feltételek szerint kerüljön kiírásra. 

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2010.(V.26.)önkorm.képv.test.határozat: 

Csány Község  Önkormányzat Képviselőtestülete                          

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján  

pályázatot hirdet  

A Csányi Napközi Otthonos  Óvoda  

 

Óvodavezetői (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 01 - 2015. augusztus 15-ig szól.  

A munkavégzés helye:  

Heves  megye, 3015 Csány,   Malom út 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  



Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 

jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek:  

a)Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga 

b) a nevelési-oktatási intézményben óvópedagógus munkakörben fennálló,   határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvópedagógus munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

 d)  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

Elvárt kompetenciák:  

a)   óvodavezetői  munkakörben eltöltött legalább 5 év  szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

a)        szakmai önéletrajz  

b)   a vezetésre vonatkozó szakmai program  

c)       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

d)    a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai  

e)     írásos nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a 

pályázat tartalmát megismerjék.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje, módja :  
A pályázatokat 3 példányban, a pályázati kiírásnak a KSZK. (www.kszk.hu) honlapján 

történő megjelenésétől –2010.július 15 – től   számított 30 napon belül,  vagyis 2010 

augusztus 16-ig lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani Csány község Önkormányzat 

Képviselőtestületének címezve (cím: 3015 Csány, Kossuth L. út 2.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot - 1215-3/2010 -, valamint a 

munkakör megnevezését: „ Csányi Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  



A pályázatok elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-

testületi ülésen kerül sor.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.  

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
      Oktatási és Kulturális Közlöny  2010.07.15. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester 

               Dr. Balázs László jegyző 

 

 

 

4. napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 

rövidtávú kulturális stratégiája elkészült, amelyet a testület tagjai megkaptak. Kéri, hogy 

véleményezzék azt. 

 

 

 

Mivel  sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

31/2010.(V.26.)önkorm.képv.test.határozat: 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte a „ A Hatvani Kistérség 

rövidtávú kulturális stratégiája 2010-2013 „ c. anyagot. A stratégiában felsorolt célokkal egyet 

ért, elfogadja azt, megvalósulását támogatja. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester 

               Dr. Balázs László jegyző 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Bejelenti a képviselő-testületnek, hogy 2010.05.26-án délelőtt megtörtént a LEADER 

keretében megvalósuló faluközpont – központi buszmegálló; helyi művelődési ház; volt helyi 



piactér – felújítás műszaki átadása. Bejelenti továbbá, hogy a Petőfi út felújítására elnyert 

pályázat megvalósítása érdekében a közbeszerzés kiírásra került. 

 

Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az ICC Kft térítésre, szív és érrendszeri valamint 

gyomor és béldaganat szűrővizsgálatot tervez végezni a településen. Ehhez kérnek helyiséget. 

Erre a célra a most átadott művelődési ház nagyterme kiválóan alkalmas. Ezt biztosítják a 

kérelmezőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselőtestület a bejelentéseket és tájékoztatást tudomásul veszi. 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

                Morvai István                                                                 dr. Balázs László 

                  polgármester                                                                              jegyző 

 

 


