
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2010. szeptember 14-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, 

Gál Tiborné képviselő,  Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar 

Vilmosné, Medve Éva, Pádár István képviselők (10 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 

                                                        Toldi Ernő CSCKÖ elnök 

                                                        Novák Lajos belső ellenőr 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, hogy 

a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő mind 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  jelentés a 2010. I.félévi előirányzat módosításról  

      Előadó:  Dr. Balázs László jegyző 

                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

 

3./ Beszámoló a 2010. I.félévi költségvetés végrehajtásáról                                                                                                                                                                  

      Előadó: Dr.Balázs László jegyző 

                   Ézsiás Tiborné gazd.ea. 

4./ A belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása , elfogadása 

      Előadó: Dr. Balázs  László jegyző 

                   Novák Lajos belső ellenőr 

 

5./ Indítványok, bejelentések 

 

6./A 4 éves önkormányzati ciklus ünnepélyes zárása 

    Előadó: Morvai István polgármester 

 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 

hozzászólás nem hangzott el az abban foglaltakat a képviselőtestület egyhangúlag tudomásul 

veszi. 



 

 

 

2. napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a 2010.I.félévben végrehajtott központi 

előirányzatról, átvett pénzeszközökről, saját hatáskörben történt előirányzat módosításról a 

képviselőtestület  a tájékoztatót  a meghívóval együtt a testületi tagok teljes terjedelemben 

a rendelettervezettel együtt  megkapták. A tájékoztatóhoz  a mellékletek is elkészültek. 

Elmondja azt is, hogy a tájékoztató jelentést a képviselőtestület mellett működő pénzügyi 

bizottság megtárgyalta és úgy foglalt állást, hogy az minden tekintetben alkalmas arra, hogy 

az a testület elé kerüljön elfogadás céljából. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy  van-e kérdés, hozzászólás? 

 

A tájékoztatóhoz  kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólás: 

 

Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 

 

Elmondja, hogy a 2010.I.félévben végrehajtandó központi előirányzatok, átvett pénzeszközök, 

s ezzel kapcsolatos saját hatáskörű módosítások megtörténtek, azokat a polgármesteri hivatal 

gazdálkodási előadói pontosan és precízen tájékoztató jelleggel a képviselőtestület részére 

össze is állítottak. 

Megállapítható az, hogy a fentiekkel kapcsolatos végrehajtást elvégezték, semmiféle 

hiányosságot a bizottság részéről nem tapasztaltak, így javasolja a képviselőtestület részére 

annak módosítás és kiegészítés nélküli elfogadását. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Megköszöni a hozzászólást, kiegészítést és elmondja, hogy a zökkenőmentes gazdálkodást a 

bevételek biztosították, azonban ahogy az előző évben úgy ebben az évben is visszafogottan 

és meggondoltan kellett költekezni ahhoz, hogy az átvett pénzeszközökből és a központi 

pótelőirányzatokból gazdálkodni tudjanak. 

Javasolja a képviselőtestület részére, hogy a tájékoztató jelentést fogadja el és annak 

megfelelően hozza meg módosító rendeletét. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen jegyzőkönyv 

1.sz. mellékletét képező 6/2010.(IX.14.)számú rendeletét az önkormányzat 2010.I.félévi 

előirányzat módosításáról. 

 

 

3.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 



A napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban 

foglaltak áttekintése és megismerése azt bizonyítja, hogy a 2010. I.félévi gazdálkodás 

teljesítése időarányos gazdálkodást tükröz. A féléves gazdálkodás során hiányosság nem 

merült fel azonban itt is el lehet mondani a visszafogottságot, mivel az éves költségvetés csak 

a kötelező fenntartást képes biztosítani. 

A pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta, és hasonlóan az első napirendi ponthoz úgy 

ítélte meg, hogy az alkalmas arra, hogy a képviselőtestület elé kerüljön megtárgyalásra, 

elfogadásra. 

 

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

A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 

 

Hozzászólás: 

 

Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 

 

Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a napirendi ponttal kapcsolatos pénzügyi beszámolót 

megtárgyalta, javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2010.I.félévi költségvetési feladatok 

végrehajtásáról előterjesztett beszámoló fogadja el. 

 

Morvai István  polgármester: 

 

Megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének hozzászólását és megkéri a képviselőtestület 

tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

52/2010.(IX.14.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ezen jegyzőkönyv 2.sz.mellékletében 

található 2010.I.félévi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót – szöveges értékelés és a 

melléklet 1-7 számú táblázat alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly biztosítása 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: azonnal és értelem szerint, 

               2009.december 31. 

Felelős:  Morvai István polgármester 

 

 

 

4.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a jövő évi belső ellenőrzési program tervezetét a 

képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri annak tudomásul vételét. A 



programot a pénzügyi bizottság és a belső ellenőr már megtárgyalta, ezért javasolja, hogy azt 

változtatás és módosítás nélkül fogadják el. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

53/2010.(IX.14.) önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja  a Novák 

Lajos belső ellenőr által készített és ezen jegyzőkönyv 3. számu mellékletét képező 2011.évi 

belső ellenőrzési programot. 

 

A képviselőtestület kéri a program következetes végrehajtását és kéri, hogy a program 

végrehajtásáról 2011.év végén a belső ellenőr számoljon be. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  polgármester, 

               Dr. Balázs László jegyző 

 

5.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Bejelenti a képviselőtestületnek , hogy a Vámosgyörk és Térsége Viziközmű Társulat 

közreműködésével megépült szennyvízhálózat utólagos helyreállítási munkáihoz a 

Commerzbank Zrt.  10 millió forintot biztosít az Önkormányzatnak . Ennek fejében 

kezességvállalást kér a pénzintézet  a Viziközmű által felvett hitel visszafizetésének 

időtartamára 10 millió Ft. erejéig. Javasolja a testületnek ,hogy ezt fogadja el, de a 10 millió 

forintot ne használja fel, és amennyiben a pénzintézet érvényesíti a kezességvállalást az ebből 

a pénzből történjen meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Gál Tiborné képviselő: 

 

Nem támogatja az előterjesztést , mert úgy ítéli meg ,hogy az önkormányzat a jövőre nézve ne 

kötelezze el magát és ne vállaljon  kezességet a csatorna-beruházásból a viziközmű társulat 

által felvett hitel visszafizetésére. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Fenntartja előterjesztését és kéri a képviselőtestület tagjait szavazzanak arról. 

A képviselőtestület 7 igen és  3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza. 

 

 



 

 

54/2010.(IX.14.) önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a Vámosgyörk és Térsége Víziközmű Társulat közreműködésével megépült 

szennyvízhálózat utólagos helyreállítási munkáit. A Commersbank Zrt. A helyreállításra 10 

millió forintot biztosít az Önkormányzatnak. Ennek fejében az Önkormányzat kezességet 

vállal a hitel visszafizetésének időtartamára 10 millió forint erejéig. 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a további ügyintézéssel. 

 

Határidő : azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom 

módosítására, mivel a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban van. A 

rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták.  

Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté. 

 

 

A képviselő testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal  elfogadja  az ezen  

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező 7/2010.(IX.14.) számú rendelete a     

változtatási tilalom elrendeléséről.      

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak hogy a csányi Napköziotthonos Óvoda Helyi 

Pedagógiai Programja a 255/2009. (XI.20. ) Korm. Rend. Szerint felülvizsgálatra szorul . Ezt 

az óvoda vezetése elvégezte és ennek jóváhagyására kéri a testületet. A módosításokat a 

testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja ezen jegyzőkönyv 5. 

számú mellékletét képező 55/2010.(IX.14.)önkorm.képv.test.határozatot a csányi  

Napköziotthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának felülvizsgálatáról. 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak ,hogy a Petőfi S. út felújítása feltehetően 2010. 

szeptember 20-ával kezdődő héten elkezdődik. A felújítás alatt célszerű lenne elvégezni az út 

melletti területek – üzletek és az orvosi rendelő előtti közterület  aszfaltozását.  

Kéri a testületet ennek támogatására .   

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

 

56/2010.(IX.14.) önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta és elfogadja, hogy a Petőfi Sándor út mellett az üzletek és a posta, továbbá az 



orvosi  rendelő előtt található közterület aszfaltozását amely a fejlesztési céltartalék terhére, 

valósuljon meg. 

 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert a további ügyintézéssel. 

 

Határidő : azonnal és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

6.napirendi pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni az elmúlt négy év munkáját és a négy  együtt töltött év emlékére az 

önkormányzat nevében a képviselőtestület tagjait emlékplakettel ajándékozza meg. 

 

Pádár István  képviselőt: 

 

A képviselőtestület nevében köszönetét és jókívánságát  fejezi ki a polgármesternek a 

településért végzett munkájáért , és egészségben gazdag további hosszú nyugdíjas éveket 

kíván. 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Megköszöni  a jókívánságokat és hasonlókat kíván valamennyiüknek. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

 

 

Kmft. 

                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 

                polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


