
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.január 5-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Fentor 
László, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné,  Magyar György, Magyar Vilmosné,  
Pádár István képviselők (8 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 8 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
1/2006.(I.05.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  Vámosgyörk és Térsége Viziközmű 

Társulat részére. 
Előadó: Morvai István polgármester 

                  Dr.Balázs László jegyző 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2005.július 1.és 2005.szeptember 30-
a között a lakosok által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás után 2005.október 
18-án visszaigényelt közműfejlesztési támogatás 2005.december 19-én került az 
önkormányzat számlájára. Az erről szóló pénzintézeti értesítést az önkormányzat 
2005.december 28-án kapta meg. A 2005.december 19-től rendelkezésre álló 15 
napos határidőn belül tényelegesen a jogosult magánszemélyek számára történő 
kifizetés nem valósulhatott meg, mert ezen személyek egy része nem a településen 
lakik, vagy az ünnepek miatt elutazott a településről, illetve olyan magas a 
hozzájárulást fizetők száma, hogy részükre a közvetlen kifizetés -  bankszámla nyitás 
kivételével -  lehetetlen. Korábban az így visszaigényelt támogatások a lakos 
megbízása alapján az ÖKOTÁM Alapítvány számlájára kerültek.  Ez a korábban 
működő rendszer azért nem volt tartható tovább, mert a Magyar Országgyűlés a 
2005.CXVIII. sz. törvényében kimondta, hogy a közműfejlesztési hozzájárulások után 
a Kincstár csak abba az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az 
önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy a támogatás ténylegesen a jogosult 
magánszemélynek kerül kifizetésre. A jegyző 2005.december 2-án tette meg ezt a 



nyilatkozatot bízván abba, hogy a tényleges kifizetés megtörténhet.  Azonban a 
rendelkezésre álló (15 nap) határidő alatt ez nem valósulhatott meg, így a 
visszaigényelt 473.009,-Ft közműfejlesztési támogatást visszautalja az önkormányzat 
a Magyar Államkincstár az önkormányzatok előző évi visszafizetési kötelezettségei 
számlájára.  
A beruházás zavartalan lebonyolítása érdekében az e jogcímen szükséges összeg 
felhalmozási célú pénzeszközként történő átadása az önkormányzat saját bevételei 
terhére – amely a 2006.évi költségvetési kiadásokon belül történik – a Vámosgyörk 
és Térsége Viziközmű Társulat Hatvan és Vidéke  Takarékszövetkezet Csányi 
Kirendeletéségénél vezetett számlájára . Felhívja továbbá a testület tagjainak 
figyelmét , hogy előfordulhat a jövőben is hasonló probléma . Igy , kéri járuljanak 
hozzá ahhoz , hogy a jövőben hasonló probléma esetén ugyan így járhassanak 
el.hogy a szerződésben vállalt  pénzügyi kötelezettségeknek az önkormányzat eleget 
tehessen. 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban sem kérdés nem hangzott el, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
2/2006.(I.05.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a szennyvízberuházás 
zavartalan pénzügyi lebonyolítása érdekében a 473.009,-Ft összegű felhalmozási 
célú pénzeszközt ad át a 2006.évi költségvetési kiadásain belül saját bevételei 
terhére a Vámosgyörk és Térsége Viziközmű Társulat Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezet  Csányi Kirendeltségénél vezetett  62100140-15600022  számú 
számlájára.  
Felhívja egyúttal a tisztségviselők figyelmét , hogy szükség esetén a jövőben is 
hasonló módon járjanak el, az erre irányuló  pénzügyi kötelezettségnek határidőn 
belül tegyenek eleget  a törvények által előírtak betartása és a beruházás zavartalan 
lebonyolítása érdekében.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 
               Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestületi ülést 9.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft 
 
 

          Morvai István                                                             dr.Balázs László 
          Polgármester                                                                        jegyző 
 


