
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.július 20-án de.11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor Fentor László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné,  Magyar György, Magyar 
Vilmosné,  Pádár István képviselők (9 fő). 
 
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné képviselő ( 1 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 9 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: 
 
35/2006.(VII.20.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./ A kisebbségi önkormányzati választással  

 kapcsolatos feladatok megtárgyalása.            Dr.Balázs László jegyző 
 

2./ Egyebek 
 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyhatósági választásokat 
2006.október 1-re 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 négyen vállalták a HVB-ben való 
további munkát ők kerüljenek megválasztásra, az ötödik tagnak pedig Józsa János 
Gyulát. 
 
A képviselőtestület tagjai az előterjesztett személyekkel egyetértenek és 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 



 
36/2006.(VII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006.október 1.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 válassza meg: 
 
Tagjai: Magyar Ottóné Csány, Nagy út 13. 
            Ézsiás Tibor Csány, Gyöngyösi u. 11. 
            Nagy Ottó Csány, Malom út 14. 
 
Póttagok: Sinka Istvánné Csány, Major u. 14. 
                Józsa János Gyula  Csány, Móricz Zs. u. 6. 
 
 
A képviselőtestület egyben megerősíti tisztségükben a 9/2006.(II.14.) 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 2006.október 1-én 
kisebbségi önkormányzati választásokra (cigány) kerül sor. A kisebbségi 
névjegyzékbe 108 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 004.szavazókör a Kulturotthonban 
Csány, Szövetkezet út 2.szám alatt kerüljön kialakításra. A szavazatszámláló 
bizottság tagjainak – a jegyzővel történő egyeztetés alapján – az alábbi személyeket 
javasolja: 
 
Tagjai: Oroszi Lászlóné Csány, Hatvani u. 9. 
             Balogh Bertalan Károlyné Csány, Dózsa Gy.u.12. 
             Kovácsné Horváth Gyöngyi  Budai N.A.u. 15. 
             Varga Mihály Csány, Szövetkezet u. 5. 
             Bugyi Jolán Csány, Csokonai V.M. u.14. 
 
 



A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
37/2006.(VII.20.)önkkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006.október 1.napjára 
kitűzött kisebbségi választás lebonyolításához  a Csány, Szövetkezet u.2.sz.alatti 
kialakított 004.sz.szavazókör (cigány kisebbségi) szavazatszámláló bizottságába az 
alábbi tagok választja meg: 
 
Tagjai: Oroszi Lászlóné Csány, Hatvani u. 9. 
             Balogh Bertalan Károlyné Csány, Dózsa Gy.u.12. 
             Kovácsné Horváth Gyöngyi  Budai N.A.u. 15. 
             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: 2006.szeptember 20. 
Felelős:  Morvai István polgármester, 
               Dr.Balázs László jegyző 
 
2.napirendi pont  tárgyalása: Egyebek 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatot megkereste a BDT 
azzal, hogy a szemétdíj hátralékot - amelyet a lakosság halmozott fel és 
behajthatatlan volt – az önkormányzat egyenlítse ki. Az önkormányzat számára ezt 
kötelezővé a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.sz. 26.§.(4)bek) tv. teszi. A 
képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi és 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
38/2006.(VII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település lakossága által a 
2001., 2002., 2003., 2004. évben  BDT Környezetvédelmi Kft-vel (Lőrinci, Szabadság 
tér 12/a.) szemben felhalmozott 562.420,- Ft összegű szemétdíj hátralékot az 
önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásain belül – saját bevételei terhére – 
átutalja a 11739054-2010390 sz. számlára. 
 
A képviselőtestület felhívja a képviselőtestület és a jegyző figyelmét az átutalás július 
31ig történő lebonyolítására és arra, hogy tegyenek meg mindent a lakosságnál 
kintlévő hátralék behajtására. 
 
Határidő: 2006.július 31. és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester  
              Dr.Balázs László jegyző 



 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy Apc község polgármestere megkereste 
az végett, hogy 2006.december 31-ig a megüresedett apci jegyzői állás 
helyettesítéssel heti 3 órában a csányi jegyző elláthassa. 
Ehhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
39/2006.(VII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy dr.Balázs 
László (Hatvan,1968.09.29., an: Tóth Margit) Csány, Nagy út 19.sz.a.lakos Apc 
községbe 2006.07-01-től 2006.12-31-ig, vagy az új jegyző kinevezéséig  heti három 
órában a jegyzői feladatokat lásson el. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Apc község Önkormányzatával 
történő megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a képviselőtestülettel az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály 
megkeresését a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 
2007.évi ügyében. Ismerteti a pályázat feltételeit. Elmondja a testületnek, hogy az 
eddigi évekhez hasonlóan nem javasolja a pályázaton való részvételt, mert a 
településen a jövedelmi viszonyok nem állapíthatóak meg objektíven. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
40/2006.(VII.20.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2007.évben sem kíván részt 
venni a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázaton. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy szóbeli megkeresés érkezett a Lesznai 
Anna iskolától Hatvanból gyermekek nyári táboroztatásának támogatásáról. Úgy ítéli 
meg, hogy az önkormányzat a település általános iskolájába járó gyermekek 



táboroztatását sem tudja támogatni, így méltánytalan lenne bármiféle táboroztatási 
támogatás.  
Kéri a testület tagjait vegyék ezt tudomásul. 
 
Bejelenti, hogy a Falunap megtartására 2006.augusztus 26-án (szombaton) kerül 
sor. Kéri a testület tagjait az aktív részvételre. 
 
Elmondja még, hogy a Hatvan Városi Ügyészség megvizsgálta a polgármesteri 
hivatalnál az átmeneti és temetési segély nyújtását. Az ezzel kapcsolatos 
megállapításokat, felolvassa a Hatvani Városi Ügyészség T.K.102006/3-II. sz. 
levelét.      
Kéri, hogy a jövőben az Egészségügy- és Szociális Bizottság az elnök vezetésével 
ülésezzen. 
 
Deák Tibor képviselő, biz.elnök: 
 
Elmondja, hogy az elmúlt évek során egyetlen alkalommal történt, hogy az 
Egészségügyi- Szociális bizottság ülését nem az elnök vezette. Az ügyész 
állásfoglalását tudomásul veszi, a jövőben az üléseket csak az elnök vezetheti. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy vegyék 
tudomásul az elhangzottakat. 
A képviselőtestület tudomásul veszi az elhangzottakat. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést 11.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmf 
 
 

        Morvai István                                                                     dr.Balázs László 
        polgármester                                                                               jegyző 
 


