
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: 2006. november 3-án de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  
képviselőtestületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve 
Éva, Meggyes Attiláné, Pádár István (10 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 teljes létszámban megjelent. 
 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
52/2006.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
1./ Csány, Munkás út felújítása.                  
     Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására 
azért került sor, mert az önkormányzatnak lehetősége van az önkormányzat 
tulajdonában lévő Csány községben található Munkás utca teljes szakaszának 
felújítására. Az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetet a képviselőtestület tagjai 
a meghívóval együtt megkapták.  
 
Kéri a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket. 
 
 
Hozzászólások: 
 
 



Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Örömmel értesült róla, hogy az önkormányzatnak mégis lehetősége nyílik még ebben 
az évben a Munkás út felújítására. A település központjában lévő utcák közül a 
Munkás út állapota a legrosszabb. Elmondja, hogy már az előző ciklusban is 
szerepelt a képviselőtestület tervei között a felújítás, de források híján erre eddig nem 
volt lehetőség. A Munkás út felújítása kiválóan illeszkedik a polgármester úr által 
meghatározott feladatok sorába, vagyis  a település feladata a következő négy évben 
az utcák felújítása. A maga részéről támogatja és képviselőtársainak is  javasolja az 
útfelújítást.  
 
Hubainé Szabó Margit képviselő: 
 
Támogatja az előterjesztést és mint a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy 
a Petőfi út pályázaton történő felújításához biztosított önrész átcsoportosításával a 
beruházás első fele még ebben az évben, a fennmaradó rész pedig a következő évi 
költségvetés terhére finanszírozható. Az újonnan megválasztott képviselőknek 
mondja el, hogy sajnos a Petőfi út felújítására benyújtott pályázatot elutasították, 
tehát az önrész rendelkezésre áll. Támogatja a felújítást és javasolja a 
képviselőtársainak, hogy ezt támogassák. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a Pénzügyi Bizottság elnökének értékes hozzászólását és azt annyival 
egészíti ki, hogy az utca lakói vállalták, hogy ingatlanonként 25 ezer forinttal 
hozzájárulnak a költségek viseléséhez.  
Ez alapján javasolja a képviselőtestületnek a felújítás kivitelezésének támogatását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
53/2006.(XI.03.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Csány, Munkás út  
felújítására vonatkozó lakossági kérelmet.  
A képviselőtestület a Munkás úti lakosokkal kötött megállapodás alapján a 
2006.évben elvégzi a Munkás út (hrsz.:286 ) felújítását. Az ehhez szükséges 
fedezetet  2006-ban a Petőfi út felújítására biztosított önrészből átcsoportosítás útján 
– amely 1,5 millió forint – a felhalmozási kiadások előirányzatának terhére biztosítja. 
A felújításból fennmaradó összeg a 2007-évi költségvetés terhére kerül tervezésre. 
A Munkás úti lakosokkal kötendő megállapodás az alábbiak szerint szabályozza: 
 
 

M E G Á L L A P O D ÁS 
 
amely létrejött egyrészről a Csány Önkormányzat (Csány, Kossuth L.u. 2.) mint 
beruházó, illetve felújítást finanszírozó 
 
másrésről 



a Csány, Munkás úti lakosok, mint a Munkás utca felújítási finanszírozáshoz 
hozzájárulást adók részéről az alulírt napon, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. 
 
Csány Község Önkormányzat 2006.november 6-i kezdéssel felújítja a Munkás utca 
teljes szakaszát, az ANDEZIT Kft kivitelezésével 3.380.410,-Ft bekerülési költséggel 
és un. makadám technológiával. (nem aszfaltos kivitelezéssel!) 
 

2. 
 
Az 1.pontban írt összegből a lakosok magukra vállalnak (családi házanként) 25.000,-
Ft-ot, azaz: huszonötezer forint összeget, melyet az önkormányzat költségvetési 
számlájára, csekken keresztül, egy vagy több részletben 2007.március 31-ig 
megfizetne k. E kötelezettség minden tulajdonosra érvényes, mivel az ott lakók több 
mint 90 %-a ezt a fizetési összeget, illetve kötelezettséget vállalta. 
 

3. 
 
Amennyiben a 2. pontban írt kötelezettséget valaki vagy valakik elmulasztják, úgy a 
rájuk eső összeget más módon fogja a polgármesteri hivatal behajtani. 
 

4. 
 
A beruházó és a kivitelező között megkötött építési szerződés alapján a kivitelezés 
2006.november 6-án kezdődik, a befejezés 2007.február 8., azonban a befejezés 
előbb is – még ez évben – megtörténhet, amely az őszi időjárás függvénye. 
 

5. 
 
A 2. pontban írt lakossági költségvállalás összegén kívüli bekerülési költséggel  
együtt az önkormányzat fizeti meg a kivitelező részére a kivitelezés teljes költségét 
(két részletben) a felújítás befejezése közben és után az önkormányzatra eső vállalt 
összeg több mint 3.000.000,-Ft, azaz: hárommillió forinttal együtt. 
 

6. 
 
A megállapodásban foglaltakkal egyetértünk, amelyet tudomásul veszünk és 
aláírásunkkal hitelesítünk. A megállapodás mellékleteit képezi az a csekk, amelyen a 
vállalt fizetési kötelezettségem teljesíthetem. 
 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a fenti megállapodás lakosokkal 
történő mielőbbi megkötésére és a munkálatok azonnali megkezdésére. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 



2. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megkérdezi a megjelenteket, hogy van– e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 9.45 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft 
 

        Morvai  István                                                               dr.Balázs László  
         polgármester                                                                     jegyző 
 


