
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2006.március 7-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák 
Tibor, Hubainé Szabó Margit, Gál Tiborné, Magyar Vilmosné, Meggyes Attiláné 
képviselők (7 fő ). 
 
 
Igazoltan távol maradt: Pádár István, Magyar György és Fentor László képviselők 
(3 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  7 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalják meg: 
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértenek és  7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
13/2006.(III.07.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontra tett 
javaslatot elfogadja, és a mai napon megtartott ülésén az alábbi napirendi pontok 
kerülnek megtárgyalásra: 
 
1./ A Csány községben található az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi S. út 
pályázati úton történő felújításához szükséges önrész biztosítása, valamint  a Csányi 
Általános Iskola sportpályájának pályázati úton történő felújításához szükséges 30 
%-os önrész biztosítása, továbbá egyéb pályázati (vis maior) feladatok végrehajtása. 

 
Előadó: Morvai István polgármester 
 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  Csány Község Önkormányzatának 
5/2006.(I.19.) határozatát szükséges lenne hatályon kívül helyezni, mivel az ott 
megjelölt pályázati önrész növelése szükséges kb. 600 ezer forinttal. Így a 
szükséges önrész 10.299.051,-Ft lenne, a korábbi 9.651.000,-Ft-al szemben.  



Javasolja a testületnek ezen módosítás elvégzését, mivel a pályázaton történő 
eredményes részvételhez ez szükséges. 
A képviselőtestület  a javaslattal egyetért és   7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

 

 

14/2006.(III.7)önkorm.képv.test.határozat 
 
Csány Község Képviselőtestülete elfogadta azt a javaslatot, amely a meglévő, 
burkolt utak 2006.évi felújítására vonatkozik. Ennek megfelelően a Petőfi Sándor út 
(önkormányzati út) felújítását szükséges elvégezni, amelyet pályázat útján igényelt 
támogatás alapján tud az önkormányzat végrehajtani. 
A pályázati önrészt biztosítja, melynek összege 10299051 Ft, azaz: tízmillió-
kettőszázkilencvenkilencezer-ötvenegy   forint, amely összeg a 2006.évi 
költségvetésben került megtervezésre és amelyet a költségvetési rendelet is 
tartalmaz kiegészítve a költségvetési tartalék terhére történő kötelezettségvállalással 
. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét  hogy ezen határozat kivonatát a 
pályázat  készítőjéhez haladéktalanul juttassa el. 
Ezzel egyidejűleg az 5/2006. (I. 19. ) önkormányzati határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: 2006.március 7. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  szükséges lenne Csány Község 
Önkormányzatának 7/2006.(I.19.)határozatának hatályon kívül helyezése és új 
határozat hozatala. 
Az Általános Iskola sportpályájának pályázati úton történő felújításához a 
képviselőtestület által biztosított önrész  összegének csökkentésére is van lehetőség, 
nevezetesen 2.563.000,-Ft helyett 2.433.032,-Ft megállapítására. 
Kéri a testületet, hogy támogassa ezt a  javaslatot is. 
 
A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egyetért és  7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
15/2006.(III.7.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
polgármester által előterjesztett pályázati lehetőségekkel kapcsolatos 2006.évi 
feladatokat. 
Az általános iskolai sportpályára vonatkozó, pályázati úton történő felújítással 
egyetért és biztosítja az elnyerhető támogatáshoz szükséges 30 %-os önrészt, 



nevezetesen 2433032 Ft, azaz: kettőmillió-négyszázharincháromezer-harminckét  
forintot, amelyet a 2006.évi költségvetési rendelet is tartalmaz pályázati önrész 
címén. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét  hogy ezen határozat kivonatát a 
pályázat  készítőjéhez haladéktalanul juttassa el. 
 
Ezzel egyidejűleg az 7/2006. (I. 19. ) önkormányzati határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
Határidő: 2006.március 7. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2006.február 20-án a polgármesteri 
hivatal két irodája és egy mellékhelyiségének mennyezetéről a vakolat lehullott. 
Ennek oka,  hogy 2006.februárjában a  - 15 oC hidegek és a lehullott hó a 
tetőszerkezet szigetelését megrepesztette. Február 16-17-én nagy mennyiségű 
havas eső, fagyos eső hullott a településen, amely a szigetelés hajszálrepedésein 
keresztül lefolyt a mennyezetre és  használhatatlanná tette a jegyzői irodát.  
Mivel  az önkormányzat költségvetése erre a nem várt káreseményre nem különített 
el pénzeszközt – épületbiztosítással ugyan rendelkezik az önkormányzat – ezért 
javasolja a testületnek, hogy a vis maior pályázatot nyújtsanak be a keletkezett kárra, 
kéri ehhez a testület támogatását. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 
16/2006.(III.7.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester által, a Vis maior 
pályázattal kapcsolatos előterjesztést, melynek alapján 
 

- a képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a területén lévő 
önkormányzati ingatlanokra vagyon és épületbiztosítással 
rendelkezik az ALLIANZ Hungária Biztosítónál kötött szerződés 
alapján. 

- A káresemény Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetében keletkezett 
beázással, mennyezeti vakolat leomlással és egyéb olyan kárral, 
amely két irodahelyiséget és egy mellékhelyiséget 
használhatatlanná tett. Tehát az épületben máshol lévő helyiség 
alkalmatlan az érintett dolgozók munkavégzéséhez. 

- A 2006.évi költségvetés szűkös anyagi helyzete miatt sajnos erre a 
nem várt káreseményre fedezet nincs, az önkormányzat saját 
erejéből a kárt elhárítani nem képes. 

 



A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a vis maior kérelméhez a 
szükséges mellékleteket csatolja be. 
 
Határidő: azonnal, 2006.március 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a részvételt és mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestületi ülést 10.10 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

                 Morvai István                                                     dr.Balázs László 
                 polgármester                                                               jegyző 
 
 
 


