
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 

képviselőtestületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr. Ködmön 

Levente Gergely, Medve Éva, Pádár István képviselők (6 fő). 

 

Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné alpolgármester,  

                                        Barna Zoltán képviselő 

       Gál Tiborné képviselő  

                                        Magyar Vilmosné 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra 

az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2010.(VIII.19.)önkorm. képv.test. határozat: 

 

 

1./ Intézmények (óvoda, iskola) SZMSZ-ének,                              Morvai István polgármester 

 jóváhagyása; az iskola házirendjének és                                   Dr. Balázs László  jegyző                 

 pedagógiai programjának jóváhagyása                                      

    

2/ Intézményvezetői (óvoda) pályázatok elbírálása,                      Morvai István polgármester   

 További feladatok meghatározása                                            Dr. Balázs László  jegyző                         

 

3./ Indítványok, bejelentések 

 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításra szorul. Ennek oka, hogy az SZMSZ-ben rögzített 

óvodavezető helyettes nyugdíjba vonult, így feladatát már nem tudja ellátni. Az átdolgozott 

SZMSZ-t kéri, fogadja el a testület. 



A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező 42/2010.(VIII.19.)önkorm.képv.test.határozatot a Csányi 

Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak hogy a Csányi Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításra szorul, mivel az intézménynél személyi változások 

történtek. Az átdolgozott SZMSZ-t kéri, fogadja el a testület. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 2. 

számú mellékletét képező 43/2010.(VIII.19.)önkorm.képv.test.határozatot a Csányi 

Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak hogy a Csányi Általános Iskola Házirendje 

módosításra szorul, mivel az intézménynél személyi változások történtek. Az átdolgozott 

Házirendet kéri, fogadja el a testület. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 3. 

számú mellékletét képező 44/2010.(VIII.19.)önkorm.képv.test.határozatot a Csányi 

Általános Iskola Házirendjéről,  

 

Morvai István polgármester: 

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy fogadják el a Csányi Általános Iskola 2010-2011-es 

tanévének óratervét. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 4. 

számú mellékletét képező 45/2010.(VIII.19.)önkorm.képv.test.határozatot a Csányi 

Általános Iskola 2010-2011-es tanév óratervét 

 

 

2. 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  kettő ízben 

pályázatot írt ki, de mivel ezekre jelentkező nem volt, ezért a közoktatási törvény szerint az 

intézmény SZMSZ-ében meghatározott vezető helyettesítési rend lép életbe. 

Kéri a testület tagjait, hogy egy évre bízza meg az intézmény vezetésével Bohács Ágnes 

óvónőt, mivel az intézmény SZMSZ-e a szakvizsgára jelentkezett óvónőt jelöli helyettesnek. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

46/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.évi LXV.tv. 10.§. b/ pontja, 

15.§. (1)bek. továbbá  a 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet - a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben -  5.§. (16) 

bekezdése alapján Bohács Ágnes Csány, Nagy u.36.sz.alatti lakost 2010.szeptember 



01.napjától – 2011. augusztus 15-ig  a Csányi Napköziotthonos Óvoda vezetői teendőinek 

ellátásával – 1 tanévre – megbízza. Munkájához erőt, egészséget és sikereket kíván. 

Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a megbízással kapcsolatos feladatok végezzék el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Morvai István polgármester 

 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkereste az ANDEZIT PLUSZ Kft-t a Csányi 

Általános Iskola, belső felújítási munkálatok elvégzése miatt, továbbá a régi  Óvoda belső 

felújítási munkálatai – festése – végett. 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Kft által adott árajánlatokat fogadják el. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

47/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

 

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az ANDEZIT PLUSZ Kft 

(adószám:14616725-2-10 cégj.sz.:Cg10-09-029057) Gyöngyös, Szent Gellért út 14. 

árajánlatát 1.491.369.-Ft ( bruttó) összegben a Csányi Általános Iskola belső felújítási 

munkáiról. 

Elfogadja továbbá a Kft 602.720.-Ft-os (bruttó) árajánlatát a régi Óvoda belső felújítási 

munkáira ( festés, javítás). 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert az építési szerződés megkötésére. 

 

Határidő:azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a központi ügyelet Hatvan Nonprofit Kft-vel 

kötött Közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződés eredményeképpen Csány Községnek 

2010-ben 28.526.-Ft hozzájárulást kell fizetni. 

Javasolja a testület tagjainak ezen összeg elfogadását. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

48/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Központi Ügyelet Nonprofit 

Kft-vel kötött Közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződést módosítja. A szerződés 

IV.pontja a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó különös szabályok részben 

módosításra kerültek az alábbi: 

„2) A közreműködő háziorvosok által kötelezően ellátott ügyeleti feladat szolgáltatási díja 

hétfőtől – péntekig bruttó 2.000.-Ft/óra, szombat-vasárnap bruttó 2.800.-Ft/óra – 

munkaszüneti napokon – január1., március 15., húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, 

augusztus 20., október 23., november 1., december 25, 26 – bruttó 3.500.-Ft/óra. 



A díjtételek 2010. augusztus 1-től 2010.december 31-ig érvényesek.” 

Ez alapján Csány településre eső kiegészítés 28.526.-Ft 5 hónapra, amely kiegészítést a 

képviselőtestület vállal. 

 

Határidő:azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy bérlő jelentkezett az önkormányzat Arany János 

úton található pavilonjára. Berta Mónika a Galgahévízen működő MONCSI PÉKSÉG 

képviseletében kereste meg az önkormányzatot. Pékmintaboltként kívánja az ingatlant bérelni. 

Kéri a testületet, hogy támogassa ezt, mert a pavilon már közel egy éve bérlő nélkül, üresen 

áll. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja Berta Mónika Galgahévíz, Fő út 

110.sz.alatti lakos kérelmét és részére Pékmintabolt céljára bérbeadja az önkormányzat 

tulajdonában álló 12,6 m
2
 alapterületű természetben Csány, Arany J.út 1.szám alatt található 

egy darab pavilont 15.800.-Ft/hó bérleti díj ellenében. 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő:azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy dr. Rónai Renáta fogorvos kérelemmel fordult a 

testülethez, amelyben kéri hogy a testület a bérleti díj fizetése alól szabadsága miatt -

tevékenységének szüneteltetése idejére - mentesítse. 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a bérleti díj megállapítása az előző évi közmű díjak 

alapján történt. A doktornő 2010.november 2-án folytatja tevékenységét a 2011-es bérleti 

díjban a mostani szabályok szerint jelentkezni fognak a szünetelés ideje alatt csökkent közmű 

díjak, vagyis a bérleti díj 2011-ben csökken. Javasolja ezért a kérelem elutasítását. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta dr. Rónai Renáta Gyöngyös, 

Deák F.u.2.  kérelmét. 

A képviselőtestület Csányon a fogorvosi rendelő bérleti díjának elengedését a rendelés 

szabadság miatti  szüneteltetésének időtartamára elengedni nem tudja. 

A bérleti díj megállapítása az előző évi közmű díjak alapján történt. A doktornő 

2010.november 2-án folytatja tevékenységét a 2011-es bérleti díjban a mostani szabályok 

szerint jelentkezni fognak a szünetelés ideje alatt csökkent közmű díjak, vagyis a bérleti díj 

2011-ben csökken. 

A testület ezért döntött a kérelem elutasításáról. 

A testület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak az érintettnek történő 

megküldésére. 



 

Határidő:azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 40/2010. (VII.26.) számú önkor.képv.testületi 

határozatot vonja vissza. Az önkormányzatnak ugyanis nem áll érdekében a határozatban 

érintett ingatlanokat bérbe adni, az önkormányzat érdeke továbbra is az ingatlanok 

értékesítése, ezért javasolja a határozat visszavonását. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2010. (VIII.19.) )önkorm.képv.testület: 

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestülete visszavonja a 40/2010. (VII.26.) számú 

önkor.képv.testületi határozatát, vagyis nem adja bérbe 2011.január 1-től a tulajdonát képező 

1280.;1281.;1282.helyrajzi számú beépítetlen belterületi ingatlanait.  

 

A testület felhívja a polgármester figyelmét 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  11 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

            Morvai István                                                          dr. Balázs László 

            polgármester                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


