
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2004.november 3-án de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésről 

képviselőtestületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor 

László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Magyar Vilmosné, Meggyes 

Attiláné, Pádár István képviselők (10 fő). 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 megválasztott képviselő teljes 

létszámban megjelent. 

 

 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 

fogadják el. 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértenek és 10 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

 

42/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontra tett javaslatot 

elfogadja és a mai napon megtartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek 

megtárgyalásra: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

2./ Hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos feladatok 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

3. Szélerőmű telepítéssel összefüggő feladatok. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

4./ Szennyvízberuházással összefüggő kérdések. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

5./ Belső ellenőrzés feltételrendszerének bemutatása. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

6./ Körzeti megbízott szolgálat beindítása. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

 

7./ Vízgazdálkodási terv jóváhagyása. 



     Előadó: Morvai István polgármester 

 

8./ Egyéb aktuális feladatok megbeszélése 

 

9./ Indítványok, bejelentések 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

A lejárt határidejű testületi határozatokhoz sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el.  

 

 

2. napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak a helyi hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatban a 

2000.évi XLIII.tv. 35.§-a és 126/2003.(VIII.15.)korm.rend. által előírt követelményeket. 

Ismerteti továbbá a képviselőtestülettel, hogy a hulladékgazdálkodási terv elkészítésére az 

önkormányzat pályázat útján 150.000,-Ft-ot nyert. A hulladékgazdálkodási tervet az 

önkormányzat elkészítette és kéri a testület tagjait, hogy az elkészített anyagot 

véleményezzék. Kéri továbbá a testület tagjait, hogy az elkészíttetett környezetvédelmi 

programot is tárgyalják meg és fogadják el. 

 

Hozzászólások: 

 

Meggyes Attiláné képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási tervet, amely 30 napig az 

önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre került a település vállalkozói fokozottan 

figyelemmel kisérhették. Reméli, hogy egyes vállalkozóknak ebből a tervből még üzleti 

lehetősége is lesz. A maga részéről a hulladékgazdálkodási tervet jónak tartja és elfogadásra 

javasolja a testület tagjainak mint olyan dokumentumot amely, nem „csupán” a jogszabályi 

előírásoknak felel meg hanem a lakosság érdekeit is figyelembe veszi. Ebből a szempontból 

különösen sikerültnek tartja a tervet és gratulál annak elkészittetéséért. 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Mivel több hozzászól, kérdés nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy amennyiben 

egyetértenek a tervben szerepeltekkel úgy az erről szóló rendelet  fogadják el.  

 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 

mellékletét képező 26/2004.(XI.03.) rendeletét a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TERVEZÉSRŐL 

 

 

43/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 



 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja ezen jegyzőkönyv mellékletét 

képező környezetvédelmi programot Csány község vonatkozásában.  

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a programban foglaltak 

végrehajtását fokozottan kísérje figyelemmel és az abban foglaltak megvalósulásáról a 

képviselőtestületet szükségszerűen tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:    Morvai István polgármester 

                  Dr.Balázs László jegyző 

 

3.napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkeresés érkezett EUROWIND HUNGARY 

KFT-től, aki szélerőművek telepítését tervezi Magyarországon. A beruházással kapcsolatos 

általános tájékoztatót a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri, hogy a ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. 

Elmondja továbbá, hogy amennyiben a testület hozzájárul, hogy a település külterületén ilyen 

erőmű kerüljön felállításra úgy  elvi hozzájárulását határozatban mondja ki, hogy a 

megvalósításhoz szükséges előkészületi munkák megkezdődhessenek. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Fentor László képviselő: 

 

Elmondja, hogy a testületi anyagban nagy érdeklődéssel olvasta a szélerőművel kapcsolatos 

megkeresést. Reméli, hogy ez a beruházás megvalósulhat a településen, amely következtében 

a település energia ellátása környezetbarát megújuló energia forrásból valósulna meg. Ez a 

környezetvédelem mellett jelentős bevételt is jelentene a településnek. A maga részéről 

támogatja az elképzelést. A leírásból egyedül azt hiányolja, hogy a település külterületének 

melyik lennének ezek az erőművek felállítva. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást és arra reagálva elmondja, hogy azért nem került leírásra, hogy a 

település külterületén  hol lennének felállítva ezek a szélerőművek, mert ennek pontos 

meghatározása már olyan költséggel járna amire csak akkor kerülne sor ha a képviselőtestület 

elviekben hozzájárul, hogy ilyen létesítmények épülhessenek a település külterületén.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 

előterjesztésről. 

 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

44/2004.(XI.03.) önkorm.képv.test.határozat: 

 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az EUROWIND HUNGARY KFT 

(1094.B.pest, Angyal u.1-3., cégszám: 04-09-005871) ajánlatát, amely 1,5 MW –os szélerőmű 

telepítésére vonatkozik elfogadja és elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a projekt  

előkészítésével kapcsolatos  munkálatok megkezdődhessenek. 

 

 A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről tájékoztassa az  

EUROWIND HUNGARY KFT-t. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

4.napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szennyvíz-beruházással kapcsolatban az 

önkormányzat  már  nyitott egy  letéti számlát  a COMMERZBANK-nál, amely az 5 milli 

árdos kölcsönt biztosította a szennyvíz-beruházáshoz. Kéri a testület tagjait, hogy a 

megvalósulás érdekében ezt a számlanyitást vegye tudomásul és ahhoz járuljon hozzá. 

Egyúttal ismerteti a testület tagjaival a COMMERZBANK ajánlatát, amely az önkormányzat 

számláinak vezetésére szolgál. Elmondja, hogy az ajánlatot a képviselőtestület tagjai  

megkapták a meghívóval, és kéri, hogy az azzal kapcsolatos észrevételeiket, hozzászólásaikat 

tegyék meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Pádár István képviselő: 

 

Megismerve a COMMERZBANK ajánlatát, úgy látja , hogy az önkormányzat egyenlőre 

maradjon az eddigi pénzintézeténél az OTP-nél. Az OTP-vel  hosszú évek óta jó 

munkakapcsolat alakult ki az önkormányzatnak és elégedettek annak szolgáltatásaival. A 

maga részéről a beruházással kapcsolatos óvadék elhelyezésére  szolgáló számla megnyitását 

támogatja, de az általános számlavezetéssel történő megbízást ellenzi. 

 

Magyar György képviselő: 

 

 Maga részéről javasolja a testület tagjainak, hogy az önkormányzat a számláit továbbra is az 

OTP-nél vezettesse.  

 

 

Morvai István képviselő: 

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy az óvadék 

elhelyezésével és számlavezetéssel kapcsolatban szavazzanak. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

45/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvíz-beruházás finanszírozására 

a Vámosgyörk és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat és a COMMERZBANK  (Budapest) 

Rt. Között létrejött kölcsönszerződés VI/2.b.pontja, valamint a X./2.1.pontjaiban foglalt 

óvadék elhelyezésére vonatkozóan a Csányi Polgármesteri Hivatalnak a COMMERZBANK 

Rt-vel 2004.június hó 10-én megkötött számlanyitási szerződést jóváhagyja. 

Egyúttal a képviselőtestület elutasítja a COMMERZBANK Rt.ajánlatát Csány község 

önkormányzata pénzforgalmi számláinak vezetésére és egyéb pénzintézeti szolgáltatások 

nyújtására. A képviselőtestület ezen számlák vezetését a jövőben is az OTP-nél kívánja 

vezetni. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:     Morvai István polgármester, 

                  Dr.Balázs László jegyző 

 

 

5.napirendi pont tárgyalása:  
 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy nem jött létre a kistérségi szinten 

kezdeményezett belső ellenőrzés, amely minden településen kötelező feladat. Ezért az 

önkormányzatunk vezetése úgy határozott , hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően önállóan biztosítja ezen tevékenység 

ellátását a településen, méghozzá úgy, hogy a feladat elvégzésére vállalkozási szerződést köt 

megfelelően képzett szakemberrel. Elmondja, hogy az önkormányzat kiszemeltje erre a 

feladatra Novák Lajos, aki nemcsak az APEH-nél eltöltött szakmai múlttal rendelkező kiváló 

szakember, hanem több a kistérségben lévő településnél már lát el ilyen feladatot mindenki 

megelégedésére. Kéri tehát a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá vállalkozási szerződés 

kötéséhez ezen feladat ellátására, amely így megoldaná önkormányzatunk belső ellenőrzését.  

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a 

Novák Lajossal kötendő vállalkozási szerződéssel kapcsolatban foglaljanak állást. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

46/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 

193/2003.(XI.26.)Korm.rend. előirásaiban szereplő belső ellenőrzési tevékenység ellátására 

az önkormányzatnál Novák Lajos Ecséd, Szabadság u.66.sz.alatti lakossal köt vállalkozási 

szerződést, biztosítva ezzel az önkormányzatnál a belső ellenőrzés feladat jogszabályi 

előírásainak végrehajtását. 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ezen szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős  :   Morvai István polgármester, 

                  Dr.Balázs László jegyző 

 

6.napirendi pont tárgyalása: 



 

Morvai István polgármester: 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Hatvani Rendőrkapitányság intézkedése alapján 

a 2004.december 1-től életbe lépő szolgálati tervek készültek, melyet a képviselőtestület tagjai 

a meghívóval együtt megkaptak.  

A szolgálati terveknél úgy látszik figyelembe veszik az önkormányzat azon igényét, hogy a 

településen önálló körzeti megbízott működjék.  

A rendőrség által küldött két alternatíva közül tehát a második változatot kívánja támogatni 

azzal a kiegészítéssel, hogy a körzeti megbízott ténylegesen tartózkodjék a településen és azt 

ne vezényeljék el az eddigi gyakorlat szerint más településekre szolgálati idejében, sem azon 

kívül.  

 

Hozzászólások: 

 

Pádár István képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondja, hogy ő is mint képviselőtársai valamennyien azt támogatja, hogy 

a település területén önálló körzeti megbízott működjék. Kéri a polgármestert, hogy hasson 

oda és kísérje fokozottan figyelemmel, hogy ez  a tevékenység tényleg a településre 

koncentrálódjon, és ne történhessen meg az ami 2004.november 1-én történt, amikor  is a 

csányi körzeti megbízott a Lőrinci temetőt vigyázta. Továbbá ne fordulhasson az elő, hogy 

egy olyan jelentős eseményt mint a Dinnyefesztivál-t szintén rendőri jelenlét nélkül történjen  

megrendezésre, mivel a csányi körzeti megbízottat ezt esetben is más településre vezényelték. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a hozzászólást, mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi 

fel a kérdést. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

47/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a Hatvan Városi Rendőrkapitányság  

363/587/2004.ált. megküldött intézkedéseinek  második változatát fogadja el, tehát a 

képviselőtestület támogatja, illetve hozzájárul, hogy a horti, illetve a lőrinci rendőrőrs 

megszűnjön. 2004.december 1-től Csány község területén körzeti megbízotti szolgálat jöjjön 

létre aminek szakmai irányítását a Hatvan Városi Rendőrkapitányság fogja ellátni. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatban a 

szükséges intézkedést a Hatvan Városi Rendőrkapitányság felé tegye meg. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

7.napirendi pont tárgyalása: 
 

Morvai István polgármester: 

 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy megkeresés érkezett a Heves Megyei Vízmű Rt-

től, amelyben kéri a testületet, hogy vízmű által a 38/1995.(IV.5.) Korm.rend figyelmbevétel 

elkészített  egységes vízkorlátozási tervet véleményezze és fogadja el. A testület tagjai ezen 

tervet a meghívóval együtt megkapták. 

Kéri, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 

A fentiekkel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

48/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Rt. 

(Eger) által megküldött EVT-3-03 sz – ezen jegyzőkönyv mellékletét képező - Egységes 

Vízkorlátozási Tervet. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről tájékoztassa a Heves 

Megyei Vízmű Rt. 

 

Határozat: azonnal 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

 

8.napirendi pont tárgyalása: 

 
Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2004.évben az önkormányzatnál tervezett 

jutalom egy részét a köztisztviselők és közalkalmazottak a köztisztviselői és a pedagógusnap 

alkalmából megkapták. A fennmaradó rész kifizetésére szeretné ha 2004 november végéig sor 

kerülne. Ez nem jelent problémát az önkormányzat gazdálkodásában. Kéri a testület tagjait, 

hogy a jegyző jutalmát a számára megállapított jutalomkeret 45.51 %-aként fogadja el. Ennek 

az összege 134.500,-Ft. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr.Balázs László jegyző 2004.évi év 

végi jutalmának – a polgármester javaslata alapján – 134.500,-Ft, azaz: 

egyszázharmincnégyezer- ötszáz forintban állapítja meg. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a fenti összeg kifizetéséven kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2004.november 30. 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

 

Pádár Sándor alpolgármester: 



 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a polgármester 2004.év végi jutalmát a számára 

megállapított jutalomkeret 45.51 %-át fogadja el. Ennek összege 155.000,-Ft. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

50/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatnak Képviselőtestülete Morvai István polgármester 2004.év végi 

jutalmát – az alpolgármester javaslatára – 155.200,-Ft-ban állapítja meg. 

 

A képviselőtestület felhívja jegyző figyelmét a kifizetésekkel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2004.november 30. 

Felelős:  dr.Balázs László jegyző 

               Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzat jutalomkeret lehetőséget ad 

arra is, hogy a képviselőtestület 2004.évi munkáját jutalmazza. Ez a jutalom gesztus értékű, 

ezért 10.000,Ft-ot javasol megállapítani a képviselőtestület tagjainak. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a polgármester előterjesztését 

és a képviselők 2004.évi év végi jutalmát 10.000,-Ft/fő képviselő összegben állapítja meg. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a kifizetésekkel kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2004.november  30. 

Felelős:  Morvai István polgármester 

               Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzatnál  dolgozó közalkalmazottak 

számára lehetőség  adódott  az év elején megállapított jutalomkeret 7 %-ról 8 %-ra történő 

emelésére.  

Kéri a testület tagjait vegyék ezt tudomásul és járuljanak hozzá, hogy az így felemelt 2004.évi 

jutalomkeret megmaradt része 2004.november 30-ig kifizetésre kerüljön. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

52/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 



 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az önkormányzatnál dolgozó 

közalkalmazottak számára az év elején megállapított jutalomkeret 7 %-ról 8 %-ra történő 

felemelését. 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a szükséges intézkedések megtételére, 

annak érdekében, hogy a jutalom 2004.november 30-ig kerüljön kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal, 2004.november 30. 

Felelős:    Morvai István polgármester 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

 

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 

hivatalvezetője törvényességi észrevételt tett Csány Község Önkormányzatának 

32/2004.(VI.21.)önkorm.képv.test.határozatára. 

Szó szerint ismerteti a határozat szövegét és a közigazgatási hivatal 1336-1/2004.sz.levelét. 

Kéri a képviselő testületet, hogy helyezze hatályon kívül az említett határozatot és olyan 

módon javítsa ki, hogy   Csány Község Önkormányzata a lakossági befizetésekre vállal 

kezességet méghozzá az Ötv. 88.§.(2)bekezdésében megállapított  kezességvállalás maximális 

összegéig, amely összeg 2004-ben várhatóan 8.746,-e/Ft. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

53/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi Csány Község 

Önkormányzatának 32/2004.(VI.21.) önkorm.képv.testületi határozatát. 

A képviselőtestület egyúttal rendelkezik arról, hogy Csány Község Önkormányzatának  

Képviselőtestülete kezességet vállal  a Vámogyörk és Térsége Viziközmű Társulat beruházás 

keretében megvalósuló szennyvízberuházáshoz befizetendő lakossági önerőre ( lakásonként 

89.880,-Ft 60 hónapra, tehát évente 17.976,-Ft/lakás). Ez a kezességvállalás 2004-ben 

várhatóan az Ötv. 88.§-a szerint megállapított kezességvállalás felső határa Csány Község 

Önkormányzatának vonatkozásában   8.746.000,- Ft. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a fentiekről az érdekelteket 

haladéktalanul tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az általános iskola kézilabda pályájának 

felújítására a GYISM pályázatot írt ki, szó szerint ismerteti a GYISM pályázatát . 

Kéri a  képviselőtestület tagjait, hogy biztosítsák a pályázathoz szükséges önerőt. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 



54/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi általános iskola 

kézilabdapályájának felújítását tervezi. A felújítást pályázat útján, önerő biztosításával kívánja 

elvégezni. Az SPO-SL-04 pályázathoz szükséges önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja, 

amely összeg a felújítási költség 1/3-át jelenti. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a sikeres pályázat érdekében szükséges 

adminisztráció elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Morvai István polgármester, 

               Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az előzőekben megbeszéltek szerint 

2004.november 30-án közmeghallgatás és azt követően falugyűlés lesz. Kéri a 

képviselőtestületet, hogy lehetőség szerint a közmeghallgatáson és az azt követő falugyűlésen 

mindenki jelenjen meg. A falugyűlésen külön hangsúlyt kap a szennyvízhálózat kiépítésének 

alakulása és a településen kialakult adó-és szemétdíj hátralékok ügye. 

 

Dr.Balázs László jegyző : 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2004.december 5-én ügydöntő népszavazásra 

kerül sor. A három szavazókör szavazatszámláló bizottságai tagjainak névsorában változás 

van, mégpedig a 3.sz.szavazókörben Rai Kálmánné és Józsa Józsefné jelezte, hogy nem tud 

részt venni a szavazatszámláló bizottság munkájában, ezért kérték, hogy helyükre új tagokat 

válasszon a képviselőtestület. A két tag helyére Józsa János Gyulánét és Tassy Máriát 

javasolja. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni a jegyző úr hozzászólását és javaslatát amit a szavazatszámláló bizottság tagjaira 

tett, amire szavazásra tesz fel a kérdést a képviselőtestület tagjaihoz. 

 

A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi szavazatot hozza: 

 

55/2004.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megválasztja a jegyző által javasolt 

Józsa János Gyulánét, valamint Tassy Máriát a 3.szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága 

póttagjainak. 

A testület egyúttal megerősíti a korábban megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat 

Csány településen, melyek szavazókörönként az alábbiak: 

 

01.szavazókör 
Oroszi Lászlóné  elnök 

Molnárné Pádár Hajnalka  elnökhelyettes 

Nagyné Juhász Mária  tag 



Bánkuti Lászlóné póttag 

Gáspár Istvánné póttag 

 

02.szavazókör 
Nagyné Tóth Ágnes elnök 

Patainé Guba Katalin elnökhelyettes 

Imréné Gál Gabriella tag 

Zölei Sándorné póttag 

Medve Éva póttag 

 

03.szavazókör 
Gergely Árpádné elnök 

Bódi Gyuláné elnökhelyettes 

Kerek Attila tag 

Józsa János Gyuláné póttag 

Tassy Mária póttag    

 

 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor 

történt néhány elírás, mivel ezen elírások több helyen előfordultak és olyan fontos 

dokumentumról van szó, hogy az egységes szerkezet  nagyon fontos, kéri a testület tagjait, 

hogy ezen jegyzőkönyv mellékletét képező, immáron elírási hibáktól mentes SZMSZ-t 

fogadja el, egyúttal helyezze hatályon kívül 18/2004.(IV.27.)rendeletét a Képviselőtestület 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező  27/2004.(XI.03.)sz.rendeletét  a 

„Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról”. 

 

Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.45 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

     Morvai István                                                                        dr.Balázs László 

     polgármester                                                                                   jegyző 

 

 


