
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2005.július  14-én de.9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 

képviselőtestületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester,  Deák Tibor, Hubainé Szabó Margit, Gál 
Tiborné, Magyar György, Meggyes Attiláné, Pádár István képviselők ( 7 fő) 
 

Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző 
 

Igazoltan távolmaradt: Pádár Sándor alpolgármester, 
                                   Fentor László képviselő, 
                                   Magyar Vilmosné képviselő 

                                                    
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképest, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 7 fő megjelent. 
 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat fogadják el. 
 
A képviselő testület tagjai a javaslattal egyetértenek és 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
31/2005.(VII.14.) 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./ Csány Község Arany J. út -, Bartók Béla út felújítására beérkezett árajánlatok  
     értékelése és a kivitelező kiválasztása. 

Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 

 
 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a megjelenteknek, hogy a településen végzendő Arany J. út- Bartók B. út 
felújítására három árajánlat érkezett, amelynek nyilvános bontására 2005.07.13-án 
9.00 órakor került sor a Csány Polgármesteri Hivatalban. Felolvassa a bontásról 
készült jegyzőkönyvet. 
Ezt követően felolvassa a beérkezett három árajánlatot. Elmondja továbbá a 
megjelenteknek, hogy az önkormányzattal szerződéses viszonyban lévő műszaki 
ügyekben eljáró szakértő a három ajánlatot adó céget alkalmasnak ítélte a munka 
elvégzésére. A három ajánlat technológiai tartalma azonos, ezért azt javasolta a 
nyitást végző bizottságnak, amelyben jelen volt Csány község polgármestere, 
jegyzője, a műszaki ügyekben eljáró szakértő és a jegyzőkönyv vezető, hogy azt az 
ajánlat tevőt részesítse előnybe aki a legkevesebb összegű ajánlatot tette.  
Ezt követően még egyszer ismerteti az árajánlatokat, vagyis az ANDEZIT KFT 
árajánlata 17.875.515,-Ft. 
A Heves Megyei Állami Útkezelő Kht Gyöngyösi Üzemmérnöksége 19.352.988,-Ft, a 
Kékes Trans 18.855.250 Ft-os árajánlatot tett azonos műszaki tartalom mellett. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy véleményezzék az elhangzottakat. 
 
Magyar György képviselő: 
 

Javasolja a képviselő társainak, hogy a három árajánlat közül az ANDETZIT KFT 
árajánlatát fogadják el, és őket bízzák meg a kivitelezéssel. Nemcsak azért mondja 
ezt, mert az ANDEZIT tette a legkedvezőbb árajánlatot, hanem azért is, mert egy 
nagy múltú, komoly, megbízható cégről van szó, akinek véleménye szerint 
útépítésben a legnagyobb tapasztalata van Heves megyében. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Megköszöni a hozzászólást, és mivel más további kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, szavazásra teszi fel a  kérdést, vagyis az ANDEZIT KFT-t javasolja a kivitelezés 
megbízásával, tekintettel a kivitelezési költségekre. 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
32/2005.(VII.14.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2005.évre tervezett Csány 
község Arany J. – Bartók B. út felújítására beérkezett árajánlatok közül az ANDEZIT 
KFt (3200.Gyöngyös, Vasút út) által tett 17.875.515,-Ft-os árajánlatot fogadja el és a 
tervezett beruházás kivitelezésére az ANDEZIT KFT-t bízza meg. 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert az ANDEZIT Kft-vel történő kivitelezési 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
 
2.napirendi pont tárgyalása: Indítványok , bejelentése 

 
 
 



Morvai István polgármester: 
 

 

Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a csatorna kivitelezés 98 %-ban 
megvalósult, az állami ÁFA visszatartás végett azonban lehetséges, hogy a 
beruházóknak további hitelt kell felvenni. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások a mai 
naptól indulnak.  
A COMMERZ Bank képviselői 2005.július 14-én du. találkoznak a négy 
polgármesterrel. Ezen tárgyalást követően pedig végleges álláspontjukat a 
képviselőtestületekkel külön-külön is ismertetni fogják. 
Kéri ezért a testület tagjait, hogy számítsanak rá, hogy 2005.augusztus második 
felében rendkívüli ülés összehívására kerül majd sor. A téma fontosságára való 
tekintettel kéri, hogy ezen feltétlenül jelenjenek meg. 
Megköszöni a részvételt és mivel más kérdés, hozzászólás nem, hangzott el a 
képviselőtestületi ülést 10.05 befejezettnek nyilvánítja és miden testületi tagnak és 
családjának kellemes pihenést kíván a nyaraláshoz. 
 
 

Kmft. 
 
 

                  Morvai István                                                      dr.Balázs László 
                   polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


