
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2007.június 26-án de.9.00 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 képviselők ( 9 fő ). 
 
Igazoltan távolmaradt: Hubainé Szabó Margit képviselő (1 fő) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző    
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ 
 
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 az intézményeknél végzett belső ellenőrzés eredményeiről. 
      Előadó:  Novák Lajos belső ellenőr 
 
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 Novák Lajos belső ellenőr sajnálatos 
módon a mai ülésen nem tud részt venni, viszont az elmúlt évi tevékenységével 
kapcsolatos beszámolót a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
A beszámolóból is kitűnik amit a képviselők személyesen tapasztalhatnak, vagyis, 
hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak mindenben megfelel.  
Kéri ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólások: 



 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Elmondja, hogy a beszámolóban foglaltakkal egyetért, személyes meggyőződése, 
hogy az önkormányzatnál lelkiismeretes, munkájukért felelősséget vállaló, jól képzett 
szakemberek ülnek. Tehát az ellenőrzéseknek nem is lehetne más az eredménye 
mint az, hogy nem talál kifogásolni valót a munkájukban.  
Javasolja a képviselő társainak a beszámoló változtatás, módosítás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, és mivel több hozzászólás kérdés nem hangzott el 
szavazás kéri fel a képviselőtestületet. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
22/2007.(VI.26.)önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta - 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képező – a Csány Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál működő belső ellenőr 2006.évi tevékenységéről szóló éves 
ellenőrzési jelentést. 
A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a lelkiismeretes munkáért. 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzatot megkereste a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi közoktatási intézkedési terv, illetve 
esélyegyenlőségi program készítése végett. A megkeresést a képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy azzal kapcsolatos véleményüket 
fogalmazzák meg. 
Mivel a megkereséssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, 
javasolja, hogy a képviselők fogadják el, hogy a kistérségi közoktatási intézkedési 
terv tartalmazza a helyi önkormányzati közoktatási intézkedési tervet. 
Javasolja továbbá, hogy a kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi program a helyi 
önkormányzat feladatait is tartalmazza. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
23/2007.(VI.26.) önkorm.képviselőtest.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatás kistérségi szintű tervezésével 
kapcsolatos , - Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv-  tájékoztatót. 
Ez alapján Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve 
tartalmazza Csány község Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervét is. 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás felé történő megküldésre. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
24/2007.(VI.26.) önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatás kistérségi szintű tervezésével 
kapcsolatos , - Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőség Program -  tájékoztatót. 
Ez alapján Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul , hogy a 
Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi  Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programja Csány Község Önkormányzatának ezzel kapcsolatos 
feladatait is tartalmazza.  
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás felé történő megküldésre. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a hatvani önkormányzat gazdasági- és 
környezetvédelmi bizottságának elnökétől megkeresés érkezett az önkormányzat 
felé. A megkeresés „Az állati hulladék kezelése” cimű projekt megvalósítása 
érdekében felállítandó projekt szervezetről szól. Részletesen ismerteti a 
megkeresést. 
Kéri a testület tagjait, hogy az állati hulladék kezelése című projekt megvalósítása 
érdekében a menedzsment szervezet összetételét a megkeresésben szereplő 
személyekkel hagyja jóvá. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kér a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak a fenti kérdésben. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
25/2007.(VI.27.)önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestület megtárgyalta „Az állati hulladék 
kezelése” című projekt megvalósítása érdekében felállítandó projektszervezetről 
szóló előterjesztést. A menedzsmentszervezet összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
- projektmenedzser Uti Csabáné osztályvezető, 
- beruházási szakmai menedzser Breczné Zsigmond Jolán 
osztályvezető, 
- pénzügyi menedzser Bánkutiné Katona Mária 
osztályvezető, 
- jogi menedzser dr.Szabó József 
vagyongazd.ügyintéző, 
- menedzserasszisztens  Tóth Ivett pályázati ügyintéző 
 
A menedzsment munkáját segítő, önkormányzati képviselők: 
- Buzás János Aszód város polgármestere, 
- Süki Lóránt Ecséd község polgármestere, 
- Győriné dr.Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere 
 
Határidő: 2008.január 31. 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Ismerteti a képviselőtestülettel Czifra Ferenc 1162.Budapest, Rozsos utca 86 
sz.a.lakos megkeresését. A kérelmező vételi ajánlatot tesz Csány Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Csány 051/31 hrsz-ú  ingatlanra. 
Szó szerint felolvassa vételi ajánlatot tartalmazó megkeresést. Kéri a 
képviselőtestület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 
tegyék meg. 
 
Gál Tiborné képviselő: 
 
Nem támogatja az önkormányzati ingatlan értékesítését, mivel a felajánlott vételár 
véleménye szerint nagyon alacsony. Az önkormányzat számára nem jelent 
megoldást anyagi problémáira. 
 
Barna Zoltán képviselő: 
 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak ,hogy az ingatlant csak úgy értékesítse ha a 
vevő a felajánlott 13.500,-Ft/AK vételi ajánlatot felemeli. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Értékelve a hozzászólásokat javasolja a képviselőknek, hogy a vevő által felajánlott 
220 ezer forintos vételár helyett 350 ezer forintban határozza meg az önkormányzat 



résztulajdonában lévő 051/31 hrsz-ú táblában található 16,1 AK értékű földrészlet 
vételárát. 
 
A képviselőtestület 6 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
26/2007.(VI.27.)önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Czifra Ferenc 
1062.Budapest, Rozsos utca 86.sz.a.lakos kérelmét az önkormányzat 
résztulajdonában lévő, természetben a  csányi 051/31 hrsz-ú területen lévő 16,1 AK 
értékű szántó vonatkozásában. A képviselőtestület a Czifra Ferenc által 
megvásárolni szándékozott tulajdoni rész vételárát 350 ezer forintban (21739,13 
Ft/AK) határozza meg. 
A képviselőtestület meghatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére, amennyiben a vevő a képviselőtestület által itt meghatározott  
összeget elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester : 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy  2006.július 1-i köztisztviselői nap 
alkalmából jutalom kiosztására kerül sor az önkormányzatnál. 
A testület a 2007.évi költségvetésében megállapította a jutalomkeretet. Javasolja, 
hogy a polgármester jutalma ugyancsak ezen az elven ezen a napon kerüljön 
kiutalásra, amely 15.000,-Ft köztisztviselőként, illetve a polgármester részére is. 
 
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
27/2007.(VI.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Morvai István polgármester 
jutalmazását Meggyes Attiláné alpolgármester javaslatát elfogadva 15.000,-Ft-ban, 
azaz: tizenötezer forintban állapítja meg, amely kifizetésére 2007június 30-ig kerüljön 
sor. 
 
A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2007.június 30. 
Felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 



Megköszöni a testület döntését és kéri a testület tagjait, hogy az előzőekhez 
hasonlóan a jegyző köztisztviselő napra kapott jutalmát is így állapítsa meg. 
 
A képviselőtestület 9igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
28/2007.(VI.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Balázs László jegyző 
köztisztviselő napi jutalmazását a polgármester javaslatára 15.000,-Ft, azaz. 
egyszáz-negyvenhétezer-kettőszáz forintban állapítja meg, amely 2007.június 30-ig 
kerüljön kifizetésre. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a kifizetéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2007.június 30. 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett azzal kapcsolatosan, hogy az 
önkormányzat képviselőtestülete nem fogadott el gazdasági programot. Ugyan 
polgármesteri programot a 2006-2010-ig tartó időszakra elfogadott, de ez nem váltja 
ki a gazdasági programot. Az önkormányzat elkészíttette az erre az időszakra 
vonatkozó gazdasági programot. Szó szerint ismerteti a programot a képviselőkkel. 
Kéri, hogy a programmal kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestületet, hogy 
szavazza meg a gazdasági programot. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
29/2007.(VI.26.)önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
ezen jegyzőkönyv mellékletét képező Csány Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2007-2010 év közötti gazdasági programját. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a programban szereplők 
fokozott szem előtt tartására.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 



Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy elkészült Csány település 
hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja. A 
dokumentációt Hősfi László okl.gépész, környezetmérnök végezte. A dokumentációt 
a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Javasolja, hogy a beszámolót 
változtatás, módosítás nélkül fogadják el, mivel szakmai alapokon, szakszerűen lett 
összeállítva. 
Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak a feltett kérdésben. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
30/2007.(VI.26.)önkorm.képviselőtest.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
ezen jegyzőkönyv mellékletét gépező Csány település hulladékgazdálkodási 
tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációját. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási 
tervben megfogalmazottak fokozott figyelemmel kisérésére és annak betartatására. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyi szociális rendelet módosítást 
igényel azért, hogy természetben is kiutalható legyen lakásfenntartási támogatás. Az 
ezzel kapcsolatos tervezet elkészült, kéri a testület, hogy a szociális rendelet 
módosításához járuljanak hozzá. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2007(VI.26. ) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

13/2006(VI.27.) rendeletének módosításáról 
 

 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi  III. tv. (a továbbiakban : Tv.) 1. §-ának (2) 
bekezdésében , 38. §-ának (1)  és (9) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján 
Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2006 (VI.27. ) rendeletét „ 
egyes szociális ellátásokról”(továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 



A R. 9. §-a helyébe a következő lép 
 
 

(1) Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. 
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: 

a) a Tv.38.§. (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint 
b) e rendeletben szabályozott jogosultság alapján 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy akinek, 
- családjában az egy főre számított jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg és 
- a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi 

összjövedelméhez viszonyítva a 30 %-ot meghaladja. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havonta 2.500,- Ft 
(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége, az elismert lakásnagyság és az 1 m2 

–re jutó elismert havi költség a Tv.38.§ (3-4)bekezdéseiben meghatározott 
mérték. 

(5) A lakásfenntartás költségeire a Tv.38.§. (10)bekezdésében foglaltak az 
irányadók. 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás évente két alkalommal, alkalmanként 6 
hónapra adható. 

(7) A lakásfenntartási támogatás közműdíj vagy közműfejlesztéssel kapcsolatos 
szerződésből eredő kötelezettség illetve pénzintézeti kölcsön megfizetésének 
a terheit is jelentheti. Ezekben az esetekben a támogatás közvetlenül a 
jogosult szervhez utalható. 

 
 

2. § 
 
 
 (1) Ez a  rendelet  2007.06-26-án lép hatályba , rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben   
      is alkalmazni kell. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Csány község Önkormányzata    
      Képviselőtestülete 13/2006(VI.27. ) rendeletének - „ egyes szociális ellátásokról ”-  
9. §-a. 
 
 
(3) A rendelet  kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Csány, 2007-06-26 
                                            Morvai István                                   Dr. Balázs László 
                                            polgármester                                             jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 



Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a testületi ülést 11.50 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. Az előttünk lévő nyárra mindenkinek jó pihenést és jó 
egészséget kíván. 
 

Kmft 
 
 

 
                  Morvai István                                                     dr.Balázs László 
                   polgármester                                                               jegyző 
 


