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JEGYZoKÖNYv
Készűlt: 200J'december 16.án 10'00 órai kezdettel megtartottrendkívÍi|iképviselőtestúleti
u1ésÍó1
Jelen vlnnakl Morvai István polgrirmesterPádár Sandor alpolgáImesteÍ,
Deák Tibor, Fentor
László. Gál Tiborné' Hubainé Szabó \'largit. Mag-varGyorgy, Magyar Vilmosné' lv1egg}'es
Atti1ane'Pádar István képviseiők (10 fő)
Tanácskozási j oggal megielent: Dr' Balázs László jegyzó'
Kovács KáÍoly vizikózmú Társ'Ellenórzó Biz'tagja'
Klopkó János cégvezGratius Pü Tanácsadó ésSzog Bt
\{oÍvai István po|gármester:
Koszönti a képviselőtestülettagjaitésa tanácskozásijoggal megjelenteket
N{egállapitja,hogy a testúletililés határozatképes.mivel a megválasztott képviselók leljes
létszámban
meáelentek'
Javasolja a képviselőtestülettagjainak' hogy a meghívón felttintetettnapirendi ponlokat
tá.gYalják meg'
A képvise]őtestületl0 igen szavazattalellenszavazat nélkulaz alábbi hataÍozatothozza
64/2003.(XII.l
ó.)sz.iinkorm.képv.test.hátározat:
l ''l TáJékoztatása szennwízcsatornahá1ózathépitésének
elókészitéséról
Elóadó: Morrai István polgármester
2 i Egyebek
l.napirendi pont tárgya|ásal
NIorvai Istt.án p oIgá rmester:
Atadja a szót Klopkó Janosnak a GÍatius Pénzügyi Tanácsadó és szolgáltato
Bt cé8v-ezetőjének,E]mondja
továbbá a testrilettagiaina,k'hogy kérdéseiketa beruházással
kapcsolatban teg}rek fel' melt úgy néz ki' hog1' a beruházás meginditásához szükséges
lakossági támogatás meg lesz, Eg]' hétenbe1úl kb 500 ingat1antulajdonos kototte mes a
szerződést.ésszinte biáos' hogy a hiányzó létszámis meg lesz
Klopkó Jínos Gratius Pénzügyi Tanácsndó ésszolg.Bt'cégvezetője:
Kószönti a megjelenttestületi tagokat Elmond]a. hogy a testülettagjai elótt már Íészletesen
ismeÍteka beruházássa1kapcsolatoS|eLadatok.
Vlég egyszer összefoglal,ja a testü]et tagjajnak azon nég-veiemet amelyből a beruhazás
flnanszirozódik

- 91 Ezek a kővetkezők:
1 Lakáskasszábantörténó 1akosságlmegtakaIitás.
2, Az ezen megtakaÍitáshozaz LTP áital adolt dlami támogatás,
3 AZ ÓKoTA}4 által adományozottlakosságiúmogatás'
.l A beÍuháZásmegvalósu1ásakorvisszaigénYelt15 9/-os közműfejlesztésitámogatás
E]mondja továbbá, hogy nag}on |ontos. hogy ezek a források rendelkezésreá1ljanak'
nem ]ehetséges.
kü]onbenaz öne-róból tÓrténőfinanszíÍozás
tegyék|el
Nlegkérdezia testúleti|agokat,hogy a beruhiással kapcsolatoskéÍdéseiket
Biz.tágl
Kovács Károly Vizkiizm.TÍrs.E||.
\legkérr1ezi.hogY előíeláthatóanmennyibe fog kenilni a beruházás egy ingatlanraIebont\.a'
\Ii toÍténikazokkal akik nem kötik meg az LTP szeÍzódést?
\{i tönénik a már megkotótt oTP LTP-kell
Klopkó János Gratius Pénziigyi Tanácsadó ésszo|g.Bt.cégYezetője:
\ralaszában e1mondja' hog-l. a pontos bekenilési koltség azért nem á11apíthatómeg
ingatlanonkéntmert nem tudni pontosan mennYi lakos irja a]á a szelzódést'Kb 1.2 l.]
millió forint lesz a bekerülésikoitségingatlanonként
Akik nem kotnek LTP sze.zódést mivel |eltehetóenmeg lesz a 66 7o-os lakosságltamogatas
azoka nézveis kÓtelező ]esz a csatornááa!ás.LTP szerződéstnem köteLezó kÓtnruk. ig!'
!'iszont elesnekaz ezzel járó nag-vonje1entőstámogatásokól is
\ megkTtött oTP LTP-k' mivel befizetés6 hónapig nem tóÍténtutanuk' azok automatlkuSan
megszúnnek
r.to rva i István polgá r mester:
tájékoztatástésmegkéIdezia megjelenteket,hog.r kívánnak-eméga
\{egkÓszöni a rész1etes
tenával kapcsolatbankéIdezni.hozzáSzó1nl
\livel más kérdés,hozzászólás nem hangzott el elmondja' hogy Saikségessevalt' hog-Yaz
onkormán'vzata beruhúás szervezésébőlszármazó bevételétaz oKoTA]vl A]apitvanynak
adományozza. elósegitve ezzel az alap1tván'vlakosságtámogatási tevékenységetKéri a
testülettagjaitvegyékezt tudomásuLéshatározatbandöítsenek erÍől,
10 igen szavuarn]. ellenszavazatnélhil aZ alábbi határozatothozza:
A képviselótestúlet
65/2003.(XII.16.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
csány Község Ón|ormán'vzatának Képviselőtestuletejóváhagvja' hogv az önkormanyzat a
beruházás szervezésébőlszármazó Ler'éteLétaz ÖKoTA-\4 Kiemelkedően közhasznú
'\1apitván-Yának adományozza. elósegítve ezzel az alapitvány lakosság tá!]]ogató
kiemelkedóen közhasznú tevéken!'seget
Határidő: azonnal ésÍblyamatos
Felelős: Níoruailstván polgármesteÍés Dr BaláZs László jegyző
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2.napirendi pont tárg"!_alása:
Egvebek
Morvai lstván polgárm€ s ter:
Elmonc.l,ja
a képviselótestu1et
tagjainak.hog'vjogszabá1yiváltozás végettszukségessé
Vált a
polgármesterjhivata1,az altalános iskola ésaz oVoda ajapitó okiratainak módos]tása,i]1etve
egységesszeÍkezetbefogjalása
A testület tagjai ezen okiratok teÍvezetét
a meghivóval egyÚtt megkapták, KéÍi a testulet
tagla1!.hogy azokat vá]toáatás ésmódositás néll-r'ilfogad'jákel' mert a hatályosjogszabályok
alapján lettek ósszeállitva
A képviSe]őtestiilet
10 igen szavazattal,el1enszavazatnélkúlaz alábbi hatáÍozatothozza
66/2003.(xtI.16')sz.önkorm.képv.test.határozat:
csány Kozség Ónkormányzatának Képviselőtestülete a 40/2003(!l l8)sz
]óváhagvott PolgáÍmesteriHivatal alapitó okiratát az alábbiakkal módositja:

hatarozattal

Kikerü| az alapítóokirat 3. pontjából az a|aptevékenységek
köréből:
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-93l.elhtr'jaajeg;tzó|tgyelmét
ezenmódositásokalapitóoklratbantdrténóátvezelésere
Határidől azonnalésfolyanratos
Fele|ős:Dr.BalázsLászló,jegyzó
NIorvai István polgármester:
Kéri a lestúlettag]ait hogy a meghivovaleg}uttmegküldött alapitó okiratokat alralános
iskola.ór'oda |ogad.ja
el.
Á képvise]őtestúlet
10igen szavazattal.
ellenszavazat
nélkr]l
az a]ábbihatáíozatokat
hozza
ó712003.(xtr.
16.)sz.i'nkolm.képv.test.határozat:
Csán!' Község onkormánvzatánakKépvise1ótestülete
mint fenntartójóváhagy1a ezen
melLékletél
képezó a hel-Yiáltalánosiskola (Csány' Árany J u 6') alapitó
]eg!,zokÓn'vv!lklratat

'\ lestúIetmegbizza a polgáÍmestertésa jegyzót az ezze| jító adminisnrácio elvészéséÍe
és
érintett
részére
va]ó
meglaildésre.
az
Hatíridő: azonna]és|olyamatos
Fel€ l ős: \IoÍl'ai István polgármester'
Dr Balús László ]eg!'zó
68i2003.(xII.16.)sz.önkorm.képv.test.hxtározat:
Csan,v Kozség Ónkormányzatának Képviselőtestuletemint fenntaÍtó jóváhag}]a
ezen
.egvzókon}wmellékletét
képezó ahelyi óvoda (Csány.Malomu. i') aLapitóokiratát
\ testületmegbizza a polgáÍmestertésa jegyzót az ezzeI jiLÍóadminisztlació eh,égzésére
és
való meghildésre
.]ZeÍintettÍészéÍe
Hltáridől azonna]ésl-o]yamatos
Felelős: \lol1'ai lstván polgá'rmester,
Dr Balázs László jegyző
][on ai [stián polgármester;
E]mondja a testülettagjainak' hogy 2000'ér'benelfogadásrakerult a helyi általános iskola es
(Ix 12 ) 52
L.\oda taneszköz |ejlesáósi útemterve (3]i2000(IX 12 ) és 3.1i2000
SzeÍeplő
kötelezó
eszkoz
és
félszerelesi
képv
test,határozatok),
A
teÍl'ekben
o.koÍm
jegr'zékbenfoglaltak vegreha'jtására
hatáÍidőhosszabbitástke1lkéÍniaz olszágos Ktzokalási
Ertékelésj
ésVizsgaközponttól
KéÍi a |estúletet,hogy hatáIozatbanmondja ki ezen kérelmet.amely további kettó évetad
kenjljenek a kőtelező (minimá1is)eszkoz és
arra' hog-vaz iskolába ésaz óvodába beszerezéSre
jegyzékben
le1szerelési
foglaltak
.\ kepviselótestü]etl0 igen szavazattal,ellensza\azat nélkulaz a]ábbi határozatothozza
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ó9i2003.(xII.l6.)sz.önkorm.képv.test.határozat:
C'sán} KöZség on]<ormáoyzatánakKépvlselótestületefe]mentéstkér 2005'december3l-ig a
tennlartásában rnúkodő Csán-vi Altalános lskola (Csán'y. fuany Ju'6) és a Csány'i
\apkoziorthonos óvoda (Csany, lvíalom u' 1 ) kÓlelező (minimá]is) eszköz és felszereiési
iegr'zekbenfoglaltak végrehajtásaalól.
\ kep\.iselótestületl.elhivja a polgármester és a jegyzó figyelmét ezen hataIozatnakaz
Or'Zagos Kozokatási Ertékelesiés vizsgaközponthoz ( 105'1Budapest-Báthori u 10 ) \'alo
':ekuldesre
Ertáridói azonnal
Felelős: NÍorvailstván polgármester'
Dr Balázs Lász1ó j eg-vzó

}Ion lri Íst!á polgármester:
Elncndja a testület tagjainak' hog,v a 9/2oo3()fl'27')sz'onkormrendeletben hibásan lett
a vizdíj, ugyanis ott 25 %-os '{IA-val lett számolva, holott a valóságban ez 15
ne-qaLLúúva
. . Is!. modositanike1l a korábbi rendeletel
Keri a restulettagjait' hogy amennyibenezze| egyetertenekhellezzek hatályon kirul a
i :|.]0j(Xl 21 )sz'rendeletetéshelyettea mar l5 9 o-os AfA-val szamltortatfogadja el
ellenszavazatnélku1az aLábbirendeletetalkoi]a:
\ iep!iselótestület 1o igen szavazatta1.

csÁNY KozsÉGoNKoRMÁ\YZATÁNAK
RENDE L E T E
16/2o03.(xlÍ.l6.)sz.

fizetendődíjakmegál|apításáról.
ivóvízért
a köziizemivízműbő|szolgá|tatott
l.ii
l.ci dijmegállapítása Heves \1eg-veiVizmú Rt á]tal Csán-r;kÖzségteru]eIen\és?etI
i'.zszolgáltatasÍaélven'ves.
l

A jvóvíz]

bÍuttó 188 00 Fím3

nettó] 163 00 rtim3

2.S
napjánléphatál-vba'
Ez a rendeleta kihirdetés
Ezze] egyiclejűleghatá1yá| veszti csány község önkoÍmányzalának-9/2003.(XI27')
fizetendódijak megállapításaról
ivóYizéÍt
s, ,end.lite a to'ozemi vízmúbőlszolgáltatott
díjat2o04január1 napjátó1kell alkalmazni
meghatátozott
Ezenrendel9tben
. !

}1orvai I;tván\
polgármester

-----

dr.BalázsLászló
jegy7'ő

-95\livel több kérdés,hozzászólás nem hangzott el a jelenlévő testuleti tagoknak es
éssikerekbengazdagboldogújesztendótkiván és
kaÍácson)'|
boldog'békés
cseiádtagiajknak
rendkivúliülést l 1 .15órakorbelqezettneknyilvanit]a,
Kmft.

i,--_r_____

}ÍoÍvai Istlán
polgármester

dr.Ba|ázs Líszló
jegyző

