
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2008.április 15 -én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé 
Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Medve Éva képviselők (7 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné alpolgármester, 
                                       Magyar Vilmosné képviselő, 
                                        Pádár István képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke 
 
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 pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
22/2008.(IV.15.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./ Pályázattal kapcsolatos és egyéb aktuális, határidős feladatok megbeszélése. 
     Előadó: Morvai István polgármester és 
                   Dr.Balázs László jegyző 
 
2./ Egyebek 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait arról, hogy a 2008.évtől  mik azok a pályázati 
lehetőségek amelyekkel a képviselőtestület gyakorlatilag élhet és amely a 
településnek jelentős fejlesztést is jelenthet. A megjelent pályázatokat 
sorrendiségben a testülettel ismerteti, azonban egy pályázat írásnál figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy az önkormányzat rendelkezik-e a megfelelő összegű önrésszel és 
a pályázat mögött milyen hasznos elképzelések vannak. 
 



A pályázatok közül a képviselőtestület felé javaslatot tesz arra, hogy az ún. 
vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés címén megjelent pályázatot  
dolgoztassák ki, amely a település központi részére jelentős programot valósíthat 
meg. A pályázat neve ÉMOP-2007-3.1.3.  
A pályázat alá vont elképzeléseket pontosan ismerteti a testülettel.  
A képviselőtestület az előterjesztéssel és a pontos adatismertetéssel egyhangúlag 
egyetért, ahhoz kérdés, kiegészítés nem hangzott el, így 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák meg. 
 
23/2008.(IV.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Vidékfejlesztési Programot Kiegészítő Településfejlesztésre – meghirdetett ÉMOP-
2007-3.1.3 jogcím alapján pályázatot nyújt be. 
 
A pályázatot a faluközpont egy bizonyos részének felújítására vonatkozik: 
 

- Petőfi S. út és járda felújítása                 hrsz.: 803 
- Malom út (Budai N.A. útig)és járda         hrsz.: 792 
- Volt piactér parkolóvá váló alakítása       hrsz.:    3 
- Nagy út (önkormányzati tulajdonig)         hrsz.: 1138 
- Könyvtár felújítása                                   hrsz.:   24 
- Ravatalozó felújítása                               hrsz.: 574/1 
- Buszváró felújítás, felállítása:                  hrsz.:  312 

 
A fejlesztés forrás összetétele: 
 
Megnevezés:                                2008.évi településfejlesztési pályázat 
Saját forrás:                                  9.068.821,-Ft 
Hitel:                                              - 
Támogatásból igényelt összeg:  81.619.386,-Ft 
Egyéb támogatás (nevesítve):      - 
Egyéb forrás:                                - 
Összesen:                                   90.688.207,-Ft 
 
A képviselőtestület a 2008.évi saját forrás összegét a 2008.évi költségvetésről szóló 
2/2008.(II.12.)számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2008.május 5. 
Felelős    Morvai István polgármester 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulási megállapodásának módosítását a testület már 



elfogadta a 21/2008.(III.25.) önkormányzati határozatával. Szükséges azonban a 
társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalása is. Az ehhez kapcsolódó 
előterjesztés és határozat tervezetet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt 
megkapták. Kéri, hogy azzal kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra  teszi fel a társulási 
megállapodás módosítását. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
24/2008.(IV.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Boldog, Hatvan, 
Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes települések önkormányzataival megkötött a 
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást létrehozó társulási 
megállapodást a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel, jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képező, egységes szerkezetű módosító okirat szerint módosítja. 
 
Határidő: 2008.április 15. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 16.10 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
 

 
              Morvai István                                                          dr.Balázs László 
               polgármester                                                                  jegyző 
 
 


