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Készültl 2oo3.jnuár 14-én 9.00 órá kezdettel megtaltott r€ndkíyüli képviselőtestületi
U1ésról '

Jel€n vaÍnak: Mon'ai Istvrín polgármestel' PádáI Sándor alpolgiímester' Deák Tibor' !-entor
László' Hubainé szabó Margit, Magyar GyöIg'v. Magyal vilmosné' Megg}'es Attiláré' PádaI
Istvan képviselók (9 fó)

Igazoltan távol maradt| Gá1 Tiborné képviselő ( 1 Íó)

Tanácskozási joggal megielent: Dr'Balázs László jegyzó,
Nagy Sándor és Zupcsán László N-Alexander Kft'
Stolk Géza ÖKoFÍBER Kft részérő]

Morvai István polgármester:

Köszönti a képviselőtestiilet tagiait és a tanácskozási joggal megjelenteket'
Megállapítia' hogy a testületi ülés hatfuozatképes, mive] a megválasztott képviselők közü1 9
fő megje]cnt'
Javasolja a képviselőtestiilet tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat
tfugyalják meg'

A képviselótestület 9 igen szavazattal' ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2003.(I.1,l.)sz.önkorm.képv'test'határozat:

1./ A szennyvízberuhazáshoz szükséges közmiitifusulat megszervezésének állása. feladatok és
ütemezések megbeszé1óse.

a) A Szen'ező és Előkészítő Bizottság létrchozása,
b) A várható Költségek ismeltetése. elfogadása

fIoddo: Vor\ ai l.rr an poIgámrester és
Nagy Sándor és Zupcsán László az N-Alexander Kft részéről

2'l Szóbeli tájékoaatás a kistérségi hulladékszállítás és kezelésjövőbeni feladataiÍól'

Előadó: Mon'ai István

3.'/ lndítvrínyok. beje1entések



l. napirendi pont tárrJ-alása:

MorTai István polgármester:

Elmondja a képviselötestület tagjainak' hogy a napirenddel kapcsolatban a tájékoztatót
megkapták. Ké az itt mcgjelent N-Alexandel Kli képviselőit' hogy szóban ismeÍlessék a
szenn}n ízberuhiízással kapcsolatos feladatokat.

NasI sándor N-Al€xander KfÚ. részéről:

Elmondja. hogy az első lépés a vízkózmű társulat szeNezése lesz' Részletesen ismerteti a
meghívó mellékletében feltüntetett vízközmií tarsulat által elvégzendő feladatokat' Elmondja.
hogy a csatoma beruházásoknál a legnagyobb ploblémát a lakossági forráshiány kezelése
okozza. Ez Csán'v községnél is fokozott píoblémát fogjelenteni. A beruhazáshoz kb' 20 %-os
önrész szükséges anit az önkormányzatnak és a lakosságnak közösen kell előteremteni' Az
önrész biztosítása végett szükséges a vízközmÍi társulat szervezése' A tfusuiat jogi szemé1)'.
aki képes igén'vbc venni hitelt' A társulat létrejön ha lakosság 70 %'a belép és igent mond a
csatorna beruházásla' A 1akosság meggyőzése és beléptetése hatalmas mu]ka ami profi
szen'ezést igényel. Ezt a munkát az N.Alexarrder Kft válialja'

Zupcsán László N-Á|exander Kft részéről:

Részietes tájékoáatást ad a lakossággal való további kapcsolattanásról' ezen belül a
hozzájárulási nyilatkozatok megszerzésének módjáról, szerződés kötések elkészitéséIől é5
nrinden ol'van technikai ügy lebonyolításáró] amely a csatomázáshoz szükséges. ós amelyet
törvény ír elő.

Morr.ai IsIt.án polgármester :

Megköszöni az N-A]exandel Kft részérő] adott tájékoztatásokat' majd ezt követően felkéri az
oKoFIBER KFT képviselőjét. hogy a pén7ügyi lebonyolítást ismertesse'

stork céza ÖKoFÍBER Kft részóről:

Szóban is elmondja a négy település vonatkozásában a teNezett beruhliás pénzügyi
Íészleteit. ug-Yanis az ezt bemutató táb|á7'atoÍ a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt
megkapták.
Külön kiemeli az érdekeltségi hozzájrirulás összegét, ami 1498'.Fíhó 74 hónapon keleszlü]'
A társulat által visszaigényelhető közmúfejlesztési támogatást a beruhiiás végén a lakosság
visszakapja' Ennek várható összege kb' 16'000.-F.t, tehát egy lakosnak hal'onta a
visszajgén'vlés következtében a befi zetett összeg 1273,-F t/l1ó |esz.
A lakossági befizctést havonta az önkormányzat 854,-|t/lakás összeggel egészíti ki'
A beÍuházás váIható költsége kb. 650 millió folint lesz.
Az oKoFIDR KFT az önerő számitáslínál 892 bekötést vett figyelembe.
Tájékoztatja továbbá a testü]et tagjait' ha a lakossági támogatottság a 70 %.ot megha1adja
úg)'a település többi ]akosaira is kötelezővé válik az érdekeltségi hozzáj.lul^s'



Morvai István poIgármest€r:

iuegköszöni a lészletes tájékoztatást
kéIdéseiket tegyék nleg'

Kérdések:

Deák Tibor képviselő:

K.r' J meglelentekel. hogv tajeko,,rassá'(
|.' uI L b -nil\ en \ árhaló köl lsegekel jeIcnl

Hubainé szabó Margit képvise|ő:

és kéri a testület tagjait, hogy hozzászó]ásaikat.

az iránt. hog}' a lakosság számiíra a hozzájáruláson
még a csatomázás'

'{ nég}'település köZött milyen arányban és milyen eh'ek szerint oszlanak meg a beruházási
kö1tségekl

}lor|'ai Ist!án polgármester:

Elmondja. hogy a hozzájriruláson kívü1 az iÍgatlan tulajdonosának további költséget jelent a
belsó munká]atok elkészíttetése, vagyis az ingatlanátó| az akaáig töÍénő e]vezetés' Ennek a
költsége kb. 25.50 ezer forint lehet' Tor'ábbi költséget jelent a beruházás megvalósulását
kö\.tóen a csatomadíj Íizetése. ami kb' a mindenkori r'ízdíj összegének 60-70 %-a.

.\ nég\ település között a költségek az ingatlanok alánya szerint oszlanai lneg' \ag)is c
bekertilési költség öfuészét felosztották a négy tclepülés ingatlanai között'

\Iorr'ai lst!án polgármester:

|]mondja a testtilet tagjainak. hog'v amennyiben aZ elhangzottakkal eg),etéfiettek úg! a
csatornázás megvalósításához szükséges elsó lépést tegyék meg' vagyis alakítsák meg a
\'izközn]li táÍsulat megalakulását elókészítő bizottságot' A bizottság egyik tagja Csány
kózségbő] a polgá.mester. a másik hiírcm résztvevő település polgármcstere is tag lesz - , a
másik tagnak pedig Meggyes Attilánét ja\'asoij a'

A kép! iselótestü]et 9 igen szavazattal' el]enszavazat nélkül az alábbi hatfuozatot hozza]
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2/2003.(I.t4.)sz.önkorm.képv.test.határozat:

csáov - KöZség Ónkományzátának Képviselőtestülete a szennyvízelvezetés ésszenny\'iztisztító beíuházással kapcsolatos előterjesztést megtáIgyaita, és úgy határozott' hogyaZ előkészítő mun]<álatok elvégzéséIe Előkészítő és Szervező-bizottságoi, hoz letre a né!j'település közösen, melynek tagjai sorába.javasolja:

l ' Morvai István po]gitmester
2' Meggyes Attil.iné képviselő

Határidői szen,ezési |eladatok tnegkezdésére: azonnal
Felelős: Morvai Istviín polgármester

Morvai Istr'án polgármcster:

Elmondja'a testiilet tagjainak, hogy az elhangzottak alapján a szenn1víztisztitó benúázás
megvalósításához a lakásjakaÍék.pénzt.ti lonstrukció igénybevételét javasolja' Jar,asolja alestülct tagjainak, hog).'az oTP Lakástakarék-pénztár ajánlatát fogadják el.
Kéri.a testület- tagjait. hogy 1bgadják el czt a j;vaslatot, 

-u-"ty.t 
u negy telepü]éspolgármesterei és a megjelent 1ebonyolitó cégek a legjobbnak ta]áltak'

A képviselőtestület 9 igen szavazattal' ellensza\'azat nélküi aZ alábbi határozatot hozza:

3/2003.(I. l.l.)sz.önkorm.képv.test.határozat:

. Cs.in)' -Közég onkormányzatának Képviselőtestülete úgy hatáIozott' hogy a
szcnny! izclvezetés és szennyvíztisztító beluhl2ást lakástakarék.pénztári konstrukció
igénybe vételével kivrínja megvalósítani. Ezért a szennyvíáisztító beruházás lakossági
finanszírozására vonatkozóan úgy döntött' hogy az oTi' lakástakarék-pénztár ajánlatá|
fogadja cl.

- Csány Község onkormán'vzatának Képviselőtestülete úgy hatarozott' hogy a lakossás
betjzetós 74 hónapos időtartamot figyelenrbe véve az ls'oO.-Ft'&ót nem ha.iadhalja megi
Ennek értelmében' valamint az oTP TakarékpénááI ajánlatának Íigyelembe vételével alakossági befizetés összegét 74 hónapos futanridői figyelemb!' véve l.198..Ft/hó
összegben állapitja meg'

Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Morvai ]stviárr polgármester
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]\{orvai István polgármester:

Kéri a képviselőtestületet, hogy az eddigi megbeszélések e.edményeként határozatban mondja
ki. hogy a szennyvízclvezetés és szen!)'víztisztjtó beruházást iakossági vizlközmú társulat
lárchozásával kívrínja megvalósítani' Mondja ki továbbá, hogy ; viziközmü úrsulat
iétrehozásával kapcsolatos költségeket megismen,e úgy dönt. 

-hogy 
azokat a testületjegyzőkön}'v mellékletében taláható feisoro1ás alapján elfogadja'

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

.l/2003.(I. l.l.)sz.önkorm.képv.test.határozati

Csány Község onJ<ormányzatának Képviselőtestülete a szennyvízelvezetés ésszenn}-víztisztító befuhíizást lakossági vizi-közmű tfusulat létrehozásával kívrínja
Inegvalósítani'

AZ önkormiínyzat kópviselőtestülete a Vizi-közmű Tifusu]at létrehozásával kapcsoIatos
köhségekej megismcÍe, megtárgyalta és úgy döntött' hogy azokat a jegyzőktjnyv
nrellékletében szerepLó l.elsorolás szerint elfogadja.

Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Morvai István polgármester

\Iorvai István polgármest€r:

[lmondja a testület tagjainak. hogy a lakosság tájékoztatására és a társulat Iétrehozására
]akossági fórumot kelI taftani' A latossági fórum időpontjának 2003. január 23-tjavasolja'
Kéri a testület tagjait. hogy fogadja el a lakossági fórum meglartására tett javaslatát és ezt
határozatban mondia ki'

A képviselőtestület 9 igen szavazattal. ellenszavazat né]kül a a]ábbi hatáIozatot hozza:

5/2003.(I' 1.l.)sz.önkorm.képv.test.haÚározat:

Csány. Község Onkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvíZháióza1 klépitésével
kapcsolatban a Fa1uházban (a voit Mozi épületében) 2003.0l'23.án áu'l6.00 órakor lakossági
lorumot tart.

A képviselőtestü]et felhataimazza a polgármestert' hogy a lakosság éItesítéséről a hel),ben
szokásos módon gondoskodjon'

Határidői azonnal
Fe|e|ósi Morvai Istvá[ polgármester
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2.napirendi pont tárgyalása:

}Iorvai István polgármcster:

1sn]erteti a testület tagiaival azt az elképzelést' hogy a szemétszállítás és elhelyezés ajövőben
kistómégi szinten hangolják össze' A képviselőtestület tagjai clőtt jsmert aZ a tén'v' hog'v az
3g'ves teleptilések a szemétszállítással és elhelyezéssel nehezen boldogulnak'
]jüeÍt továbbá az is. hogy a leendő EU tagságunk czen a területen állítja a ]egmagasabb
kö\'ctelményt.
A iövőben jelentősen csökken a lerakók száma' tehát a szállítás miatt a lakossági költségek
nii\ekednek' A KistéIség és a megye köZös f.eladatának tekinti az EU komform hu11adék
kczelést' Eblrez azonban szükség van a szemétszállítás megyén be]tili megoldására' csán,v
Lozség mar szándéknyilatkozatban az elmúlt évben jelezte, hogy a hulladék-kezelést
:egionális szinten kívánja mego]dani' Kéri e}űez a testüiet tagjainak a támogatását' és kéri a
i.p\ ise1őtcstület tagiait. hogy cnől határozatban döntsenek.

\ kipviselőtestület 9 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

6 ]003.(I.l {')sz.önkorm'képv.test.határozat:

.!Jn} Község onkorniin-vzatának Képviselőtestülete a helyi szemétszállítást é5 hulladék

.'jz.|ést a jövőbeD regionalis szinten kívánja megoldani, ami egyben azt is jelenti' hogy
:j3\es megyén belüli naradást kell ez űgyben a továbbiakban szolgalmazni és az egri
:]..:ran 1oZ kapcsolódva kell a megoldást keresni' A képviselőtestület felhatalmazza a
: ;amrestert' hogy a kistérségi együttműködés keretében megvalósítandó hulladékkezelés
'..:eil a szükséges intézkedéseket teg've meg.

Határidó: azonnal és 1blyamatosaD
Fele|ós: N4orvai lstvát] polgálmcster

3'napirendi pont tárgyalásal lndítványok. bejelentések

\Ior\ ai István po|gármester:

\ilgkérdezi a képviselőtestület tagjait' hogy van-e vaiakinek kérdése. hozzászólása?
\Í]icl Sem kérdés' scn hozzászó|ás nem hangzott el' a képviselőtestületi ülést 11'30 órakor
. j:eiczet1nek n'vilvánítja'

t'r,,
Mon'ai Istváit
polgamlester

. ' Í - l . . - ' - ' ' - \ . - '

dr.Balázs László

Kmft.


