
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna 
Zoltán, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente 
Gergely, Magyar Vilmosné, Medve Éva, Pádár István  képviselők (10 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelent jegyző urat. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 teljes 
létszámban megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
 
1./ A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 
      feladatok.                        
 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
 2./ Egyebek 
 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
15/2007.(V.15.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos 
      feladatok.                        
 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
 2./ Egyebek 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás elkészítette a legújabb társulási megállapodást, 



melynek alapján bővült azon önkormányzatok köre akik már korábban is társulási 
tagként, illetve alapító tagként igényelték a hulladék lerakóhely kiépítésének 
megvalósítását. 
 A társulás külön kohézius alapos projekt keretében kívánja a tag-önkormányzatok 
tulajdonában lévő elavúlt hulladék lerakóinak rekultiválását megoldani. 
 
A társulási megállapodás módosítása az említett célok megvalósítása érdekében 
történt, mely módosítást a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsa 2007.március 28-i ülésén határozatban fogadta el, melyet a 
továbbiakban a tag-önkormányzatoknak is javasolt elfogadásra. 
 Az adott lehetőségek kihasználását együttesen kell megteremteni, vagyis a 
kommunális hulladéklerakó Hejőpapiban történő felépítését a továbbiakban is 
támogatni szükséges. 
 
Tájékoztatást ad a polgármester arról, hogy jelenleg a hulladék lerakó megépítése, 
illetve a projekt megvalósítása milyen stádiumban van és a tervek szerint annak 
megvalósulása 2008 végére várható. 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket 
fejtsék ki, vagy az esetleges kérdéseiket tegyék fel. 
 
A képviselőtestület az elhangzottakkal egyetért, kérdés és hozzászólás nem hangzott 
el, mivel e témakörben már  többszörösen kapták tájékoztatást és írásos anyagot a 
tagok.  
A polgármester a határozati javaslatokat szó szerint ismerteti és kéri, hogy azokat 
egyenként szavazzák meg. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
16/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás koncesszióra irányuló 
közbeszerzési eljárás keretében valósítsa meg hulladékgazdálkodási 
rendszerelemeinek kiépítését és hosszú távú működtetését. 
 
Határidő : értelem szerint és folyamatos 
Felelős  :  Morvai István polgármester 
 
 
17/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestület elfogadja, hogy a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kohézius alapos projekt keretében 
valósítsa meg a  tagönkormányzatok tulajdonában álló elavult hulladéklerakók 
rekultivációját.  
 
18/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodásának egységes szerkezetű 
módosítását.  
Felhatalmazza a polgármestert a regionális hulladékgazgálkodási társulás társulási 
megállapodásának aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
19/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Ároktő, Bükkábrány, 
Hejőkürt, Kács, Kiscsécs, Mezekersztes, Taktaharkány, Tarnaméra, Tiszaújváros, 
Tiszatarján, Tibolddaróc településeknek a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását. 
 
 
20/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja azt, hogy a társulási 
megállapodás jelen módosítását 2007. május 21-ig elfogadó tagönkormányzatok a 
módosításban foglaltaknak megfelelően működnek együtt a társulás keretein belül, 
még a módosítást a fenti határidőig el nem fogadó önkormányzatot a társulási 
megállapodásban előírt előzetes felszólítást követően az aláíró tagönkormányzatok a 
társulásból kizárják az együttműködés ellehetetlenülése okán. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Egyebek 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2005.évben elkészült rendezési 
tervben szereplő és külterületre vonatkozó megosztási lehetőség gondot okoz, mivel 
ott 10 hektár alatti megosztást nem engedélyez. 
Véleménye szerint a rendezési terv módosítását kellene szabályozni ahhoz, hogy ne 
csak 10 hektár feletti megosztást végezhessen a földhivatal, hanem ezt le kellene 
csökkenteni 
 
Javasolja ezért a képviselőtestületnek, hogy helyezze hatályon kívül a Csány község 
közigazgatási területére készített szabályozási terv külterülete vonatkozó Cs-SzT-
01/2005 számú tervlapot. Ezáltal a külterületre az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. Így már 
1500 m2  nagyságú terület is kimérhető és önálló helyrajzi számot kaphat. 
 
Mivel a fentiekkel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra tesz fel a kérdést. 
 



A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
7/2007.(V.15.) R E N D E L E T E 

szabályozási tervének külterületre vonatkozó Cs-Szt-01/2005.sz. 
tervlapjának hatályon kívüli helyezéséről 

 
1.§. 

 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete azaz 1990.évi LXV.tv. 
8.§(1)bekezdésben és az 1997.évi LXXVIII.tv. 6.§.(3)bekezdésben meghatározott 
feladatkörében, a 7.§.(3)bek c/pontja szerint Csány község közigazgatási területére 
készített szabályozási terv külterületre vonatkozó Cs-SzT-01/2005 számú tervlapot 
hatályon kívül helyezi. 

2.§. 
 
A hatályon kívül helyezést követően a helyben nem szabályozott területre az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm.rendelet előírásait kell alkalmazni. 

3.§. 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről Csány Község Jegyzője 
gondoskodik. 
 
Csány,2007. május 15. 
 
                                 Morvai István                                         dr.Balázs László 
                                 polgármester                                                  jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy az elmúlt soros testületi ülésen hozott 
14/2007.(IV.24.)önkorm.képv.test.határozat módosítása, illetve hatályon kívüli 
helyezése szükséges mivel az ún. „KÖZKINCS” térségi szintű pályázat benyújtása 
előtt pontosan tisztázódott, hogy a helyi könyvtár felújítására mennyi saját forrás és 
igényelt összeg vált szükségessé. Az árajánlat végösszegének 10 %-a a saját forrás, 
az igényelhető összeg pedig limitált, illetve behatárolt, így kiszámíthatóvá vált a 
költségek lehetőségei. 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozat módosítását, illetve a fenti számú 
határozat hatályon kívül helyezését fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
21/2007.(V.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 



Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium „Közkincs programja”-nak térségi szintű pályázati 
felhívására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja a Községi Könyvtár épületének külső-belső felújítása. 
 
A fejlesztés megvalósítási helye: Csány, Kossuth u. 1. 
 
 
A fejlesztési forrás összetétele  :  

 Bekerülési költség: 5.221.463,-Ft 

 Saját forrás           :    721.463,-Ft 

 Igényelt összeg     : 4.500.000,-Ft 
 

A képviselőtestület a 2007.évi saját forrás összegét (önrész) a 2007.évi 
költségvetésről szóló 1/2007.(II.13.)számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és annak 
határidőre történő benyújtására.  
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 14/2007.(IV.24.)önkorm.képv.test. határozatot 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
Határidő: 2007.május 25. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 11.20 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
 
 

                      Morvai István                                               dr.Balázs László 
                       polgármester                                                           jegyző 
 
 


