
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2010. július 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Gál Tiborné, Barna Zoltán, Magyar 
Vilmosné,  Juhász Dávid, Medve Éva képviselők (6 fő). 
 
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné alpolgármester,  
                                       Szabó Margit képviselő 
          Pádár István képviselő  
                                       Ködmön Levente Gergely képviselők ( 4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő  közül 6 fő  megjelent. 
 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
35/2010.(VII.26.)önkorm. képv.test. határozat: 

 

1./ A helyi  önkormányzati választási feladatok  
 Előkészítése                                                     Dr. Balázs László jegyző 
 

2./ Egyebek 
 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyhatósági választásokat 
2010.október 3-ra  tűzte ki a köztársasági elnök. 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az 1997.C.tv. alapján választási 
bizottságot kell létrehozni. 
 
A településen működő HVB mandátuma lejárt. Javasolja a képviselőtestület 
tagjainak, hogy mivel az előző testület tagjaiból hárman  vállalták a HVB-ben való 
további munkát ők kerüljenek megválasztásra, a negyedik , ötödik tagnak   pedig 
Szabó Istvánnét és Zsólyomi Józsefet javasolja . 



 
A képviselőtestület tagjai az előterjesztett személyekkel egyetértenek és 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
36/2010.(VII.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010.október 3. napjára 
kitűzött helyhatósági választás lebonyolításához az 1997.évi C.tv. 23.§.(2) bek. 
alapján választási bizottságot hoz létre. 
A Csány községben működő helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
 
Tagjai: Magyar Ottóné Csány, Nagy út 13. 
            Ézsiás Tibor Csány, Gyöngyösi u. 11. 
            Zsólyomi József Csány, Nap út 12. 
             
Póttagok: Szabó Istvánné Csány, Kossuth L. u. 30.                  
                 Józsa János Gyula  Csány, Móricz Zs. u. 6. 
 
 
A képviselőtestület egyben megerősíti tisztségükben a 12/2010 (II.15.) 
önkormányzati képviselőtestületi határozatban megválasztott szavazatszámláló 
bizottság tagjait. 
 
A képviselőtestület felhívja a helyi HVI vezetőjét a további helyi választásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős :  dr.Balázs László jegyző 
 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Csány községben 20110.október 3-án 
kisebbségi önkormányzati választásokra (cigány) kerül sor. A kisebbségi 
névjegyzékbe 54 Csányon élő, magát cigány kisebbségnek valló kérte felvételét. 
Mivel 2005.évi CXIV.tv. 5.§. előírja, hogy ki kell írni a kisebbségi választásokat, ha 
legalább 30 azonos kisebbséghez tartozó kéri. A településen a kisebbségi 
választásokat helyi választási bizottság írja ki. A technikai lebonyolítás érdekében 
azonban az önkormányzatnak gondoskodnia kell külön szavazókör kialakításáról és 
az új szavazókörben szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról. 
A képviselőtestület számára javasolja, hogy a 000.szavazókör a Kulturotthonban 
Csány, Kossuth Lajos út 1.szám alatt kerüljön kialakításra. A szavazatszámláló 



bizottság tagjainak – a jegyzővel történő egyeztetés alapján – az alábbi személyeket 
javasolja: 
 
Tagjai: Balogh Bertalan Károlyné Csány, Dózsa Gy.u.12. 
            Kovácsné Horváth Gyöngyi  Budai N.A.u. 15. 
            Gulyás Ágnes Csány, Nagy út 36. 
            Varga Mihály Csány, Szövetkezet u. 5. 
            Bugyi Jolán Csány, Csokonai V.M. u.14 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
37/2010.(VII.26.)önkkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010.október 3.napjára 
kitűzött kisebbségi választás lebonyolításához  a Csány, Kossuth Lajos u.1.sz.alatti 
kialakított 000.sz.szavazókör (cigány kisebbségi) szavazatszámláló bizottságába az 
alábbi tagok választja meg: 
 
Tagjai: Balogh Bertalan Károlyné Csány, Dózsa Gy.u.12. 
            Kovácsné Horváth Gyöngyi  Budai N.A.u. 15. 
            Gulyás Ágnes Csány, Nagy út 36. 
            Varga Mihály Csány, Szövetkezet u. 5. 
            Bugyi Jolán Csány, Csokonai V.M. u.14. 
 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és  jegyző figyelmét a megválasztott 
SZSZB tagok eskütételének és felkészítésének határidőben történő lebonyolítására. 
 
Határidő: 2010.szeptember 20. 
Felelős:  Morvai István polgármester, 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
2.napirendi pont  tárgyalása: Egyebek 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja, hogy Vámosgyörk község kérte a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását. Kéri a testületet, hogy 
támogassa ezt. 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
 
 
38/2010.(VII.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Vámosgyörk 
településeknek a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozását. 



A képviselőtestület felhívja a polgármestert ezen határozatnak a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való megküldésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a Képviselőtestület tagjainak, hogy 2010.április 22-én Hatvan Város 
Jegyzője vizsgálatot végzett a Hort-Ecséd-Csány Települések Önkormányzatai által 
biztosított szociális alapszolgáltatások tárgyában. Az ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
az önkormányzathoz 2010.július 15-én érkezett 264-5/2010.szám alatt iktatott 
feljegyzést szó szerint ismerteti a képviselőtestület tagjaival. Javasolja, hogy annak 
megállapításait a képviselőtestület fogadja el. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
39/2010.(VII.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatvan Város Jegyzője által 
a Hort-Ecséd-Csány Települések Önkormányzatai által biztosított szociális 
alapszolgáltatások működési feltételeinek, szakmai tevékenységének ellenőrzési 
tapasztalatairól szóló feljegyzést megtárgyalta és a feljegyzésben szereplőkkel egyet 
ért, azokat tudomásul veszi. 
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a kimutatott csekély hiányosságok 
megszüntetésére. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr. Balázs László jegyző 
 

 

 

Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestületnek, hogy Borosiné Teiringer Brigitta Csány, Ady E. utca 
3.szám alatti lakos bérbe szeretné venni az önkormányzat tulajdonában lévő három 
darab belterületi beépítetlen ingatlant. Az ingatlanok az Ady endre utcában találhatók 
az 1280., 1281., 1282. helyrajzi számok alatt. 
Javasolja, hogy a három ingatlant együttesen havi 5.000.-Ft bérleti díj ellenében adja 
az önkormányzat bérbe 2015. év végéig. Ezen időszak alatt a bérlőt elővásárlási jog 
illesse. 
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
40/2010.(VII.26.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011.január 1-től 
2015.december 31-ig bérbeadja a tulajdonát képező 1280.helyrajzi számú 1322 m2, 
az 1281. helyrajzi számú 1473 m2 és az 1282. helyrajzi számú 1472 m2 területű 
beépítetlen belterületi ingatlanait együttesen 5.000.-Ft/hó azaz havi ötezer forint 
bérleti díj ellenében Borosiné Teiringer Brigitta Csány Ady Endre út 3.szám alatti 
lakos részére. 
A képviselőtestület a bérleti szerződés időtartamára elővásárlási jogot biztosít a 
bérlőnek. 
A képviselőtestület felhívja a polgármestert ezen határozatnak Borosiné Teiringer 
Brigitta  részére történő megküldésére. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester. 
 
 
 

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 

 

 


