
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2004.augusztus 9-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésről. 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor, Fentor 

László, Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit, Magyar György, Magyar Vilmosné, Pádár István 

képviselők (9 fő) 

 

Igazoltan távolmaradt: Meggyes Attiláné képviselő (1 fő) 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr.Balázs László jegyző, 

                                                      Rai Kálmán, Imre Gábor, Farkas Tihamér, Barna Zoltán, 

                                                      Szklenár György, Juhász Józsefné csányi lakosok 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 megválasztott tag közül 9 fő 

megjelent, az ülést megnyitja. 

 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 

tárgyalják meg. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértenek és 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozzák: 

 

34/2004.(VIII.09.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontra tett javaslatot 

elfogadja és a mai napon megtartott ülésen az alábbi napirendi pontok kerülnek 

megtárgyalásra: 

 

1./ Csatorna –beruházással kapcsolatos aktuális feladatok megbeszélése. 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Napirendi pont előtt javasolja a testület tagjainak, hogy a járuljanak hozzá az általános iskola 

épületében művészet oktatási tevékenység végzéséhez, amelyet a FABULA Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (Miskolc,Olvasztár u.1.) végez. A csányi gyermekeknek ezáltal 

lehetőségük nyílna a 2004/2005-ös tanévtől zeneművészet, ipar-és képzőművészet, báb-és 

színművészet és táncművészeti oktatásban részesülni.  

 



Ezen tevékenységeket a művészetoktatási intézmény a környékbeli falvak már 

közmegelégedésre végzi. 

 

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy tegyék lehetővé a Csányi Általános Iskola épületében a 

művészet oktatási tevékenységet. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2004.(VIII.9.)képv.testületi határozat: 

 

csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a FABULA Művészetoktatás 

bevezetésével Csány településen. Ennek érdekében a testület hozzájárul, hogy a Csányi 

Általános  Iskola épületében alapfokú művészetoktatási tevékenység folyjék. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Morvai István és 

                 Dr.Balázs László jegyző 

 

1.napirend pont tárgyalása: 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a településen megindultak a szennyvíz-

beruházással kapcsolatos munkálatok 

Kéri a testület tagjait, hogy az eredeti terveknek megfelelően határozzanak a GEOTOR KFT 

felé kiszámlázott közterület használatból származó díjak nettó összegének „közcélú 

adományként” az ÖKOTÁM Csatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő és Támogató 

Alapítvány (9700.Szombathely, Károly Róbert körút 14. I.em.5.) részére történő felajánlásról.  

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

36/2004.(VIII.9.)képv.testületi határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 

szennyvízberuházáshoz kapcsolódó – költségvetésben felhalmozási bevételként megjelenő – a 

GEOTOR Kft. felé kiszámlázott közterület használatból származó díjakat nettó összegben 

„közcélú adományként” az ÖKOTÁM Csatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő és 

Támogató Alapítvány (9700 Szombathely, Károly Róbert körút 14. I.em.5.) részére felajánlja. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy ennek megfelelően intézkedjen.  

 

Határidő:  azonnali és folyamatos 

Felelős:  Morvai István és 

               Dr.Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a testületnek, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács a 2004-2005-évre 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önkormányzat által „felszíni vízelvezető 

rendszerek felújítása”-ra benyújtott TEKI 4/2004.regisztrációs pályázatát. 



A Területfejlesztési Tanács felé ez év szeptemberéig kell a testületnek visszajelzéssel élni, 

hogy a támogatást az adott formában elfogadja és felhasználja-e, illetve a 2004-2005-évre 

biztosítja a felhasználáshoz szükséges 3 millió forint önrészt. 

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá az önrész biztosításával a 

pályázaton nyert összeg felhasználásához.  

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

37/2004.(VIII.9.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Heves Megyei 

Területfejlesztési Tanács 30-9/2004.(07.16.)sz.határozatát, amelyben az vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti az önkormányzat által „felszíni vízelvezető rendszerek felújítása”-ra 

benyújtott TEKI 4/2004.regisztrációs számú pályázatát. 

 

Az önkormányzat egyúttal kötelezettséget vállal, hogy a megítélt támogatást az adott 

formában felhasználja és 2004.szeptember 30-ig kezdeményezi a támogatási szerződés 

megkötését és biztosítja 2004-re a 3 millió Ft, 2005-re 1 millió Ft önrészt. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a támogatási szerződéssel 

kapcsolatos igazolások és dokumentumoknak a Tanács felé történő megküldésére! 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Morvai István polgármester, 

                Dr.Balázs László jegyző 

 

 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Tisztelet Társasága (1053.Budapest, Március 

15.tér 8.) azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy 

minden 70.életévüket betöltött határon túl élő magyar nemzetiségű, ámbár más ország 

állampolgára 2005.január 1-től a Magyar Köztársaság állampolgára is lehessen olyan módon, 

hogy a kettős állampolgárság megszerzésére vonatkozó jogszabályok megváltoztatásával a 

Magyar Köztársaság Országgyűlése lehetővé teszi ezen személyek számára a könnyített 

eljárásban való kettős állampolgárság megszerzését. 

 

A Társaság kérte, hogy a képviselőtestület többségének ezzel kapcsolatos véleményét 

foglalják határozatba. Kéri a testület tagjait, hogy foglaljanak állást a fenti kérdésben.  

 

Hozzászólások: 

 

Deák Tibor képviselő: 

 

 

Elmondja, hogy tudomása szerint a kettős állampolgársággal kapcsolatos törvény  

országgyűlés általi felülvizsgálatához szükséges aláírást már megszerezték. A kérdéssel 

valószínűleg az országgyűlés is foglalkozik, sőt népszavazás kiírására is sor kerülhet. 

Javasolja tehát a testület tagjainak, hogy egyenlőre ne foglaljanak állást a kérdésben. 

 



Morvai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai osztják Deák Tibor véleményét és nem kíván a 

kérdésben állást foglalni. 

 

A képviselőtestület tagjai ezen bejelentést egyhangúlag tudomásul veszi. 

 

Elmondja továbbá a képviselőtestület tagjainak, hogy a hatvani kistérség a társulási 

megállapodás módosítását tervezi. A társulási  megállapodás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt hatályos szövegét  a polgármester a testület előtt szó szerint felolvassa. 

Ezt követően megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz kívánnak-e valamit hozzátenni. 

Kéri a testület tagjait, hogy ezen  megállapodást változtatás nélkül fogadják el, mivel ez a 

szöveg egy hosszan tartó a többi önkormányzattal is  lefolytatott egyeztetés eredménye.   

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2004.(VIII.9.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a hatvani 

kistérség „Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos 

szövegé”-t. 

A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási megállapodás módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, 2004.augusztus 31. 

Felelős: Morvai István polgármester 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 10.05 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

              Morvai István                                                             dr.Balázs László 

              polgármester                                                                       jegyző 

 

 


