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Istvanképviselók(9 fó)
Igazoltantávol maradt| Gá1Tibornéképviselő( 1 Íó)
Tanácskozásijoggal megielent:Dr'Balázs László jegyzó,
Nagy SándorésZupcsánLászló N-AlexanderKft'
Stolk GézaÖKoFÍBER Kft részérő]
Morvai István polgármester:
joggalmegjelenteket'
tagiaitésa tanácskozási
Köszönti a képviselőtestiilet
képviselőkközü1 9
mive]a megválasztott
Megállapítia'hogy a testületiüléshatfuozatképes,
fő megje]cnt'
tagjainak,hogy a meghívónfeltüntetettnapirendipontokat
Javasoljaa képviselőtestiilet
tfugyaljákmeg'
hozza:
nélkülaz alábbihatározatot
ellenszavazat
9 igen szavazattal'
A képviselótestület
1/2003.(I.1,l.)sz.önkorm.képv'test'határozat:
állása.feladatokés
megszervezésének
közmiitifusulat
szükséges
1./A szennyvízberuhazáshoz
megbeszé1óse.
ütemezések
a) A Szen'ezőésElőkészítőBizottságlétrchozása,
elfogadása
b) A várhatóKöltségekismeltetése.
és
fIoddo:Vor\ ai l.rran poIgámrester
László
az N-AlexanderKft részéről
Zupcsán
Nagy Sándorés
éskezelésjövőbenifeladataiÍól'
hulladékszállítás
a kistérségi
2'l Szóbelitájékoaatás
Előadó: Mon'ai István
beje1entések
3.'/lndítvrínyok.

l. napirendi pont tárrJ-alása:
MorTai István polgármester:
Elmondja a képviselötestülettagjainak'hogy a napirenddelkapcsolatbana tájékoztatót
megkapták.Ké az itt mcgjelentN-Alexandel Kli képviselőit'hogy szóban ismeÍlessék
a
szenn}n
ízberuhiízással
kapcsolatosfeladatokat.
NasI sándor N-Al€ x ander KfÚ. részéről:
Elmondja.hogy az első lépésa vízkózműtársulatszeNezéselesz' Részletesen
ismertetia
meghívómellékletében
feltüntetett
vízközmiítarsulatáltal elvégzendő
feladatokat'Elmondja.
hogy a csatomaberuházásoknála legnagyobbploblémáta lakosságiforráshiánykezelése
okozza.Ez Csán'vközségnélis fokozottpíoblémát
fogjelenteni.A beruhazáshoz
kb' 20 %-os
önrészszükséges
anit az önkormányzatnakésa lakosságnakközösen kell előteremteni'Az
végettszükséges
önrészbiztosítása
a vízközmÍitársulatszervezése'
A tfusuiatjogi szemé1)'.
aki képesigén'vbc
venni hitelt'A társulatlétrejönha lakosság70 %'a belépésigent monda
csatornaberuházásla'A 1akosságmeggyőzéseés beléptetése
hatalmasmu]ka ami profi
szen'ezést
igényel.Ezt a munkátaz N.AlexarrderKft válialja'
Zupcsán László N-Á|exanderKft részéről:
Részietestájékoáatástad a lakossággalvaló további kapcsolattanásról'ezen belül a
hozzájárulásinyilatkozatokmegszerzésének
módjáról, szerződéskötések elkészitéséIől
é5
nrindenol'vantechnikaiügy lebonyolításáró]
amely a csatomázáshozszükséges.
ós amelyet
törvényírelő.
Morr.ai IsIt.ánpolgármester:
Megköszöni az N-A]exandelKft részérő]
adotttájékoztatásokat'
majd ezt követően felkériaz
oKoFIBER KFT képviselőjét.
hogy a pén7ügyilebonyolítást
ismertesse'
stork céza ÖKoFÍBER Kft részóről:
Szóban is elmondja a négy településvonatkozásábana teNezett beruhliás pénzügyi
Íészleteit.
ug-Yanis
az ezt bemutatótáb|á7'atoÍ
a képviselőtestület
tagjai a meghívóvalegyütt
megkapták.
Külön kiemeliaz érdekeltségi
hozzájrirulás
összegét,ami 1498'.Fíhó74 hónaponkeleszlü]'
A társulatáltal visszaigényelhető
közmúfejlesztési
támogatásta beruhiiás végén
a lakosság
visszakapja' Ennek várható összege kb' 16'000.-F.t,tehát egy lakosnak hal'onta a
visszajgén'vlés
következtében
a befizetettösszeg 1273,-F
t/l1ó|esz.
A lakosságibefizctést
havontaaz önkormányzat854,-|t/lakásösszeggelegészíti
ki'
A beÍuházás
váIhatóköltségekb. 650 millió folint lesz.
Az oKoFIDR KFT az önerő számitáslínál
892bekötéstvettfigyelembe.
Tájékoztatja
továbbáa testü]ettagjait'ha a lakossági támogatottság
a 70 %.ot megha1adja
úg)'atelepülés
többi ]akosairais kötelezővéválik az érdekeltségi
hozzáj.lul^s'

Morvai István poIgármest€ r :
iuegköszöni a lészletestájékoztatást
és kéri a testület tagjait, hogy hozzászó]ásaikat.
kéIdéseiket
tegyéknleg'
Kérdések:
Deák Tibor képviselő:
K.r' J meglelentekel.
hogvtajeko,,rassá'(
az iránt.hog}'a lakosságszámiíraa hozzájáruláson
jeIcnlméga csatomázás'
|.'uIL b -nil\en \ árhalóköllsegekel
Hubainészabó Margit képvise|ő:
'{ nég}'település
köZött milyen aránybanésmilyen eh'ek szerintoszlanakmeg a beruházási
kö1tségekl
}lor|'ai Ist!án polgármester:
Elmondja.hogy a hozzájriruláson
kívü1az iÍgatlantulajdonosának
továbbiköltségetjelenta
belsó munká]atokelkészíttetése,
vagyis az ingatlanátó|az akaáigtöÍénő e]vezetés'
Ennek a
költségekb. 25.50 ezer forint lehet' Tor'ábbi költségetjelent a beruházásmegvalósulását
kö\.tóen a csatomadíj
Íizetése.
ami kb' a mindenkorir'ízdíjösszegének60-70%-a.
.\ nég\településközött a költségek az ingatlanokalánya szerintoszlanai lneg' \ag)is c
bekertilési
költségöfuészét
felosztottáka négytclepülésingatlanaiközött'
\Iorr'ailst!án polgármester:
|]mondja a testtilettagjainak.hog'vamennyiben aZ elhangzottakkaleg),etéfiettek
úg! a
csatornázásmegvalósításához
szükségeselsó lépésttegyékmeg' vagyis alakítsákmeg a
\'izközn]li táÍsulatmegalakulásátelókészítőbizottságot'A bizottság egyik tagja Csány
kózségbő]a polgá.mester.a másik hiírcmrésztvevőtelepülés
polgármcstere
is tag lesz - , a
másiktagnakpedigMeggyesAttilánétja\'asoija'
A kép!iselótestü]et
9 igen szavazattal'
el]enszavazat
nélkülaz alábbihatfuozatot
hozza]
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2/2003.(I.t4.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
csáov KöZség Ónkományzátának Képviselőtestülete a szennyvízelvezetés
és
szenny\'iztisztító
beíuházással
kapcsolatoselőterjesztést
megtáIgyaita,
ésúgyhatározott'hogy
aZ előkészítőmun]<álatok
elvégzéséIe
ElőkészítőésSzervező-bizottságoi,
hoz letre a né!j'
település
közösen, melynektagjaisorába.javasolja:
l ' Morvai Istvánpo]gitmester
2' MeggyesAttil.inéképviselő
Határidői szen,ezési
|eladatoktnegkezdésére:
azonnal
Felelős: Morvai Istviínpolgármester
Morvai Istr'ánpolgármcster:
Elmondja'atestiilettagjainak,hogy az elhangzottakalapján a szenn1víztisztitó
benúázás
megvalósításához
a lakásjakaÍék.pénzt.ti
javasolja'Jar,asoljaa
lonstrukció igénybevételét
lestülcttagjainak,hog).'azoTP Lakástakarék-pénztár
ajánlatátfogadják
el.
-u-"ty.t
Kéri.a testület-tagjait. hogy 1bgadjákel czt a j;vaslatot,
u negy telepü]és
polgármesterei
ésa megjelent1ebonyolitó
cégeka legjobbnakta]áltak'
A képviselőtestület
9 igen szavazattal'
ellensza\'azat
nélküiaZalábbihatározatot
hozza:
3/2003.(I.
l.l.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
.

Cs.in)'
-Közég onkormányzatának Képviselőtestületeúgy hatáIozott' hogy a
szcnny!izclvezetésés szennyvíztisztító
beluhl2ást lakástakarék.pénztári
konstrukció
igénybevételével
kivrínjamegvalósítani.
Ezérta szennyvíáisztítóberuházáslakossági
finanszírozására
vonatkozóanúgydöntött' hogy az oTi' lakástakarék-pénztár
ajánlatá|
fogadjacl.

-

Csány Község onkormán'vzatának
Képviselőtestülete
úgy hatarozott'hogy a lakossás
betjzetós74 hónaposidőtartamotfigyelenrbevéveaz ls'oO.-Ft'&ótnem ha.iadhalja
megi
Ennek értelmében'
valamintaz oTP TakarékpénááI
ajánlatánakÍigyelembe
vételével
a
lakossági befizetésösszegét 74 hónapos futanridői figyelemb!' véve l.198..Ft/hó
összegbenállapitjameg'

Határidő: azonnalésfolyamatosan
Felelős: Morvai ]stviárr
polgármester
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]\{orvaiIstván polgármester:
Kéria képviselőtestületet,
hogyaz eddigimegbeszélések
e.edményeként
határozatban
mondja
ki. hogy a szennyvízclvezetés
és szen!)'víztisztjtó
beruházástiakosságivizlközmú társulat
lárchozásával kívrínjamegvalósítani'Mondja ki továbbá, hogy ; viziközmü úrsulat
-hogy
iétrehozásávalkapcsolatosköltségeketmegismen,eúgy dönt.
azokat a testület
jegyzőkön}'vmellékletében
taláható feisoro1ás
alapjánelfogadja'
A képviselőtestület
9 igen szavazattal,
ellenszavazat
nélkülaz alábbihatározatot
hozza:
.l/2003.(I.
l.l.)sz.önkorm.képv.test.határozati
Csány Község onJ<ormányzatánakKépviselőtestülete a szennyvízelvezetés
és
szenn}-víztisztító
befuhíizást lakossági vizi-közmű tfusulat létrehozásávalkívrínja
Inegvalósítani'
AZ önkormiínyzatkópviselőtestületea Vizi-közmű Tifusu]atlétrehozásávalkapcsoIatos
köhségekej megismcÍe, megtárgyaltaés úgy döntött' hogy azokat a jegyzőktjnyv
nrellékletében
szerepLól.elsorolás
szerintelfogadja.
Határidő: azonnalésfolyamatosan
Felelős: Morvai Istvánpolgármester
\Iorvai István polgármest€ r :
[lmondja a testülettagjainak.hogy a lakosságtájékoztatására
és a társulatIétrehozására
]akosságifórumotkelItaftani'A latosságifórum időpontjának2003.január23-tjavasolja'
Kéri a testülettagjait.hogy fogadjael a lakosságifórum meglartásáratettjavaslatátés
ezt
határozatban
mondiaki'
A képviselőtestület
9 igenszavazattal.
ellenszavazat
né]küla a]ábbihatáIozatot
hozza:
5/2003.(I'
1.l.)sz.önkorm.képv.test.haÚározat:
Csány. Község OnkormányzatánakKépviselőtestületea szennyvíZháióza1klépitésével
kapcsolatban
a Fa1uházban
(a voit Mozi épületében)
2003.0l'23.ánáu'l6.00 órakor lakossági
lorumottart.
A képviselőtestü]et
felhataimazzaa polgármestert'hogy a lakosságéItesítéséről
a hel),ben
szokásosmódongondoskodjon'
Határidői azonnal
Fe|e|ósi Morvai Istvá[polgármester

-o2.napirendiponttárgyalása:
}Iorvai István polgármcster:
éselhelyezés
a testülettagiaivalazt az elképzelést'
hogy a szemétszállítás
ajövőben
1sn]erteti
tagjaiclőtt jsmertaZ a tén'v'hog'vaz
kistómégiszintenhangoljákössze' A képviselőtestület
a szemétszállítással
éselhelyezéssel
nehezenboldogulnak'
3g'ves
teleptilések
]jüeÍt továbbáaz is. hogy a leendő EU tagságunkczen a területenállítjaa ]egmagasabb
kö\'ctelményt.
A iövőben jelentősencsökken a lerakók száma'teháta szállításmiatt a lakosságiköltségek
ésa megye köZös f.eladatának
tekinti az EU komform hu11adék
nii\ekednek'A KistéIség
megyénbe]tili megoldására'csán,v
kczelést'Eblrez azonbanszükségvan a szemétszállítás
az elmúlt évbenjelezte, hogy a hulladék-kezelést
Lozségmar szándéknyilatkozatban
:egionálisszintenkívánjamego]dani'Kérie}űeza testüiettagjainaka támogatását'éskéria
döntsenek.
tagiait.hogycnől határozatban
i.p\ ise1őtcstület
nélkülaz alábbihatározatot
hozza:
ellenszavazat
\ kipviselőtestület9 igen szavazattal.
6 ]003.(I.l{')sz.önkorm'képv.test.határozat:
a helyi szemétszállítást
é5hulladék
.!Jn} Község onkorniin-vzatánakKépviselőtestülete
.'jz.|ést a jövőbeD regionalisszintenkívánjamegoldani,ami egybenazt is jelenti' hogy
:j3\es megyénbelüli naradást kell ez űgyben a továbbiakbanszolgalmazniés az egri
felhatalmazzaa
:]..:ran 1oZ kapcsolódvakell a megoldástkeresni' A képviselőtestület
keretében
megvalósítandó
hulladékkezelés
együttműködés
: ;amrestert'hogy a kistérségi
'..:eil a szükséges
intézkedéseket
teg'vemeg.
Határidó: azonnalés1blyamatosaD
Fele|ós:N4orvailstvát]polgálmcster
bejelentések
3'napirendiponttárgyalásallndítványok.
\Ior\ ai Istvánpo|gármester:
hozzászólása?
tagjait'hogyvan-evaiakinekkérdése.
\ilgkérdezia képviselőtestület
ülést11'30órakor
scn hozzászó|ásnem hangzottel' a képviselőtestületi
\Í]icl Semkérdés'
j:eiczet1nek
n'vilvánítja'
.
Kmft.

t'r,,
Mon'ai Istváit
polgamlester

.'Í-l..-'-''-\.-'

dr.Balázs László

