
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2007.január 12-én de. 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve 
Éva, Meggyes Attiláné (9 fő) 
 
Igazoltan távol maradt: , Pádár István képviselő 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő  közül 9 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
1/2007.(I.12.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ Csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás 
visszafizetési kötelezettség megbeszélése. 
 
Előadó: Morvai István polgármester és 
             Dr.Balázs László jegyző 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja  a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülés összehívására azért került 
sor, mert az önkormányzatnak 2007.január 13-ig a Területfejlesztési Miniszterhez 
jelezni kell, hogy a csatorna beruházás során visszaigényelt közműfejlesztési 
támogatás visszafizetésére milyen ütemezést kér. A határozat tervezetet és a 
Területfejlesztési Miniszternek írandó levél tervezetét a képviselők megkapták.  
Javasolja a testület tagjainak, hogy a visszafizetés kezdetének 2011.január 1-ét 
fogadja el.  
 
Hozzászólások: 
 



Gál Tiborné képviselő: 
 
Egyetért az előterjesztéssel, és azért is tartja jónak a 2011-el történő visszafizetés 
kezdetét, mivel reméli, hogy addigra a nehéz gazdasági helyzetből az ország és az 
önkormányzat kilábal. Reméli, hogy  megvalósulnak addigra azok a strukturális 
reformok amelynek eredményeként az önkormányzatok magasabb összegből 
gazdálkodhatnak, tehát a visszafizetés nem járna a fizetésképtelenséggel. 
A maga részéről támogatja a javaslatot és javasolja annak elfogadását. 
 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Támogatja a javaslatot annak a reményében, hogy az Alkotmánybíróság  hatályon 
kívül helyezi a visszafizetést tartalmazó jogszabályt és az önkormányzatnak nem kell 
visszafizetnie a támogatást. Reméli, hogy az önkormányzat a szükséges jogi 
lépéseket megteszi. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólásokat és szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
2/2007.(I.12.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és megvitatta a 
Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetésének végrehajtásról szóló 2006.évi 
XCIX.tv. 7.§-ban foglaltakat, amely az önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium felé együttes rendelet megalkotását írja elő. 
 

Ennek megfelelően 2006.december 13-án kihirdetésre került a 31/2006.(XII.13.) PM-
ÖTM együttes rendelet, ami egyes önkormányzatok részére visszafizetési 
kötelezettséget szab meg, közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezése 
tárgyában. 
 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 31/2006.(XII.13.)PM-ÖTM 
együttes rendelet 21.számú mellékletének 80.pontjában (Heves megye) szereplő 
84.083.244,-Ft visszafizetési határidejének kezdetét minimális kamatterheléssel 
2011.január 1-től tudja vállalni, mivel az önkormányzat már évek óta csupán 
fennmaradási költséggel rendelkezett. 
 
Felújítási , fejlesztési lehetőség csak pályázati pénzből valósult meg, amelynek az 
önrésze is megterhelő volt az önkormányzat számára. 
 
A település éveken keresztül (jelenleg is) a hátrányos helyzetű települések 
jegyzékében volt, ami az országos átlagot meghaladó arányú munkanélküliségből is 



adódott. 2007-től is maradt a település az országos hátrányos helyzetű települések 
jegyzékébe, azonban egy fokozattal ettől  már előbbre sorolták. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét a határidőn belüli kérelem 
továbbítására, melyben minden olyan indok szerepeljen, amely az önkormányzat 
nehézségeit, pénzügyi terheit ténylegesen jelenti, vagy jelentheti. 
 
Határidő: 2006.január 13. 
Felelős:    Morvai István polgármester 
                  Dr.Balázs László jegyző 
 
 
 
2.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt és a 
képviselőtestületi ülést 9.10 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft 
 
 

           Morvai István                                                                          dr.Balázs 
László 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 


