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Készült: 2009.június 23-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, 
Gál Tiborné képviselő Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, 
Magyar Vilmosné, Medve Éva, Pádár István képviselők (10 fő)  
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                        Mácsik Éva Kistérs.Többcélú Társ.igazgatója, 
                                                        Vígh István kmb-s, 
                                                         Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport pk., 
                                                         Dr.Gyetvai Tibor  Hatvan Város rendőrkapitánya, 
                                                         Balázs Gábor vállalkozó, 
                                                         Toldi Ernő CCsKÖ elnöke 
                                                        
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő 
megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 
tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Morvai István polgármester 

2./  Tájékoztató jelentés a Kistérségi Többcélú Társulás által ellátandó feladatokról. 
      Előadó:  Mácsik Éva Kistérs.Többcélú társ. igazgatója  
 
3./ Tájékoztató jelentés a helyi polgárőrség és körzeti megbízott által végzett közbiztonsági 
      feladatokról. 
      Előadó: Vígh István kmb-s 
                   Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport pk.  
 
4./ Csány község településrendezési eszközeinek módosítása. 
     Előadó: Morvai István polgármester, 
                  Dr.Balázs László jegyző 
 
5./ A helyi általános iskola igazgatójának megválasztása. 
     Előadó: Morvai István polgármester 
                     
6./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 



A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 
hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a Hatvani Többcélú Kistérségi Társulás éves 
munkájáról szóló beszámoló a meghívóval együtt megküldésre került.  
Kéri, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg az itt megjelent 
Mácsik Éva munkaszervezeti igazgatónak. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolja, hogy a  2008.évi kistérségi beszámolót 
változtatás, módosítás nélkül fogadja el a testület. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
36/2009( VI. 23. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás 2008.évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
A képviselőtestület gratulál a társulás tisztségviselőinek a 2008.évben elvégzett munkához. 
 
A határozat a kistérségi többcélú társulás felé történő megküldésére felhívja fel a 
polgármester figyelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a rendőri és polgárőri beszámolót a meghívóval 
együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendi ponttal kapcsolatban 
tegyék meg. 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 

Dr.Gyetvai Tibor kapitányság vezetője: 
 

Szóbeli kiegészítésként a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a múlt évben a 
település bűnügyi mutatói nem romlottak sőt javultak. Összességében példaértékűnek tartja 
az önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség együttműködését a település érdekében. Ez 
az együttműködés lehet az alapja annak, hogy a jövőben a bűnözés a településen tovább 
csökkenjen. 
 
Hozzászólások: 

 



Gál Tiborné képviselő 
 

Valamennyiük nevében megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségnek a községben 
elvégzett munkát. Sok sikert kíván a jövőre. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy 2005.óta a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata 
látványosan javult. A vezetők évek óta méltányolják  a képviselőtestület azon törekvését, 
hogy a településen körzeti megbízott működjék.  Reméli, hogy a kmb-s intézmény a 
településen a jövőben is megmarad, mivel Vígh István kmb-s munkájával az önkormányzat 
képviselő-testülete és a település lakói is elégedettek. 
A kmb-s munkájának eredményeképpen  Csányon gyakorlatilag nincs bűnözés. Ezért a 
település lakói bíznak  a rendőrségben és a rendőrben. 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolja a testület tagjainak a beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
37/2009.(VI.23.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Új Nyugalomcsoport 
2008.évi munkájáról szóló tájékoztató jelentést. Elfogadja továbbá a Hatvani 
Rendőrkapitányság Csány község közrend-közbiztonság helyzetéről szóló 2008.évi 
beszámolóját. 
A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a helyi körzeti megbízottnak és a településen működő 
Új Nyugalomcsoportnak és a Hatvani Rendőrkaptányságnak. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a határozat megküldését az érintettek 
felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2008-ban Balázs Gábor ügyvezető kereste meg 
a tulajdonában lévő Csány községben Ágó patak belterületi határ 3201 hrsz-ú közút melletti 
mezőgazdasági területek településrendezési tervének módosítása végett. Elmondja, hogy a 
2008.júniusában megkezdett munka a mai ülésen tovább folytatódhat, hiszen a szakhatósági 
egyeztetések után elkészült Csány településrendezési tervének módosítása, az Ágói patak - 
belterület határ – 3201 hrsz-ú közút – mezőgazdasági területek által határolt területre. 
 
A képviselőtestület tagjai a tervezett beruházást és az ennek érdekében végzendő 
településrendezési terv módosítását részleteiben is ismerik. Ennek anyagát a testület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezért azokat változtatás, módosítás nélkül 
fogadják el.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás  nem hangzott el, szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 



 
38/2009.(VI.23.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete Csány község településszerkezeti 
tervének leírását tartalmazó 11/2005.(III.29.) önkormányzati képviselőtestületi határozatának 
módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
1.jelű módosítás 
    
   Csány külterületén a 018/1 hrsz 44 hektár vízgazdálkodási területből ipari-gazdasági 
   (Gip) terület besorolásba került. 
 
        Indoklás:                                                                                                                                             
        Az új ipari terület kijelölésével a községben munkahelyteremtésre  nyílik lehetőség.  
        A területrész jelenleg kivett besorolású, vízgazdálkodásban a szakhatóság nyilatkozata 
        Alapján a jövőben sem tölt be semmilyen szerepet. 
 
 
2. jelű terület 
 
    Csány külterületén a 04/37, 04/38, 04/1, 04/2 hrsz 9 hektár mezőgazdasági (Má) 
övezetű 
    Terület ipari-gazdasági (Gip) terület besorolásba kerül 
 
        Indoklás: 
        A tervezett gazdasági területhez déli oldalon kapcsolódó két telek azonos tulajdonban 
van,  
        közútra csatlakozás 3201 sz.út menti telkeken keresztül oldható meg. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Kéri a testületet, hogy ezen területek vonatkozásában Csány község Önkormányzatának 
7/2005.(III.29.) sz.rendeletét  a fentiek figyelembevételével módosítsa. A rendelet – 
tervezetben meghatározottak szerint. 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ezen jegyzőkönyv 
1.sz.mellékletét képező 6/2009.(VI.23.)sz. rendeletet az „ Ágói patak-belterület határ-
3201 hrsz-ú közút – Mg mezőgazdasági területek által határolt területre vonatkozó 
egyedi építési előírásokról Csány község Helyi Építési Szabályzatáról elfogadott 
7/2005.(III.29.) sz.rendeletének módosítása”. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja továbbá a képviselőtestületnek, hogy a község védelmét szolgáló árvízcsúcs 
csökkentő tározó fejlesztésére  együttműködést ajánlott a településnek Balázs Gábor 
vállalkozó. Az együttműködés kereteit és a tárgyalási alapot képező feltételekre a javaslatot 
határozati javaslat formájában a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri,  hogy azt változtatás, módosítás nélkül fogadják el.  
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  



 
 
39/2009.(VI.23.)Önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a község 
védelmét szolgáló árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztésére vonatkozó projektterv 
kidolgozására, illetve a mintegy 350 millió forintra becsült költségű projekt pályázati 
támogatásokkal történő megvalósítására tett javaslatot. 
Ehhez felkéri és felhatalmazza a tisztségviselőket 
 

1. A pályázathoz szükséges hatósági nyilatkozat beszerzésére, illetve önkormányzat 
nyilatkozat kiadására. (igazolni kell, hogy a pályázat benyújtását megelőző 10 évben a 
projekt célterületén legalább két alkalommal történt be4lvíz és/vagy csapadékvíz 
elöntés: a pályázathoz csatolni kell a területileg illetékes KÖVIZIG /Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságok igazolását a pályázat benyújtását megelőző 10 évre vonatkozóan a 
projekt által érintett településen a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntésének 
gyakoriságáról és súlyosságáról, az elrendelt készültség fokáról, valamint az 
önkormányzat igazolását a kárelhárítás mértékéről) 

2. A projekttel kapcsolatos előkészítő tárgyalások lefolytatására. 
3. Az alábbi, kapcsolódó, a pályázat elszámolható költségeihez tartozó szerződések 

aláírására, melyek hatálybalépésének feltétele a 90 %-os pályázati támogatás 
elnyerése: 

a. A projekt megvalósításához szükséges területekre vonatkozó, 12 éves 
időtartamú bérleti jog megszerzésére irányuló szerződés 

b. Az elkészült engedélyes tervek megvásárlására vonatkozó szerződés. 
c. A pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány megvásárlására 

vonatozó szerződés 
d. A pályázat 10 % önerejének BGS Kft.  általi biztosítására vonatkozó szerződés 

4. A feltételek megléte esetén a projekt költségvetésének az önkormányzat 
költségvetésébe való beépítésére. 

5. A vonatkozó, ÉMOP-2009- 3.2.1.C jelű, „Belterületi és térségi vízrendezés”című 
pályázat benyújtására. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülést szeptember hónap elején, a 
pályázat beadási határideje (2009.09.20.) előtt legalább egy héttel hívja össze, hogy a 
szükséges  döntéseket a testület időben meghozhassa. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
 
5. napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Morvai István polgármester:    
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a csányi általános iskola igazgatói állására beérkezett 
két pályázat közül Kovácsné Tóth Dóra 2009.június 18-án visszavonta pályázatát. A pályázat 
visszavonását tartalmazó levelének másolata a meghívóval együtt kiküldésre került.  A 
testületi ülésre így egyetlen pályázat maradt Hubainé Szabó Margit személyében. A pályázat 
határidőre beérkezett és tartalmazta mindazt amit a pályázat író feltételként megjelöl, vagyis 
teljesítette a képviselőtestület 14/2009.(III.24.) határozatában foglaltakat. 



A pályázatot 2009.06.17-én véleményezte az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség, a 
Nevelőtestület és az Alkalmazotti Közösség. 
Felolvassa ezen testületek véleményezéséről szóló jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvekből 
megállapítható, hogy összességében a testületek támogatják Hubainé Szabó Margitot. 
Felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy a pályázattal kapcsolatosan, - amelyet a testület 
tagjai a meghívóval együtt megkaptak – hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Magyar Vilmosné képviselő: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Hubainé pályázatában a szakmaiság mellett 
külön értékelendő ahogyan az együttműködést az önkormányzattal és a településen működő 
szervezetekkel tervezi. A mag a részéről csak támogatni tudja Hubainé elképzeléseit és ezt 
javasolja képviselő társainak is. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel kérdés nem hangzott el elmondja, hogy Hubainé Szabó 
Margit bejelenti, hogy nem kíván szavazni és a szavazás idejéig elhagyja a termet. 
Felkéri az ügyrendi bizottságot, hogy alakuljon át szavazatszedő és számláló bizottsággá. 
Felkéri továbbá annak elnökét Pádár Istvánt, hogy ellenőrizze  a bizottsággal a 
szavazatszámláló urnát és a képviselőknek kiosztandó kilenc szavazólapot. 
 
Pádár  István Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Miután a háromtagú Ügyrendi Bizottság meggyőződött  a szavazatszedő urna ürességéről 
lezárta azt. Ellenőrizték, hogy a képviselőknek kiosztott kilenc szavazólap az előírásoknak 
megfelel. Kéri képviselőtársait, hogy szavazólapjaikat helyezzék el az urnába, amelyet ezt 
követően együttesen , nyilvánosan bontanak.  
15.34 órakor a szavazás megkezdődött, 15.39 órakor befejeződött. 
Az urna bontása 15.40 órakor megtörtént, az urnában kilenc érvényes szavazat volt. A 
szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság elnöke átadta a polgármesternek. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megállapította, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, vagyis mind a kilenc 
képviselő támogatta és elfogadta Hubainé Szabó Margitnak a Csány Általános Iskola 
igazgatójává választását. 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal  - titkos szavazással – ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 
40/2009 (VI.23. ) Önkorm. Képv.test. határozat: 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Tv. 15. § (1) bek. és 
a 10. §  b) pontja alapján Hubainé Szabó Margit (szül: Szabó Margit, Szolnok, 1968. 03. 28. 
An: Bálint Margit ) Csány , Bartók B. út 38. sz. alatti lakost a 2009. szeptember 1. napjától  
2014 augusztus 15-ig a Csányi Általános Iskola Igazgatói teendőinek ellátásával bízza meg, 
azáltal, hogy kinevezi a 5 tanévre a Csányi Általános Iskola Igazgatójának. 
Munkájához sok sikert és egészséget kívánunk! 
 



A képviselőtestület  köszönetét fejezi ki továbbá Deák Tiborné (szül: Czank Mária ) Csány , 
Rákóczi u. 54. sz. alatti lakosnak, aki  2009.08.31-ig látta el a Csányi Általános Iskola 
Igazgatói feladatait! 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a megbízással kapcsolatos teendők 
elvégzésére. 
 
Határidő :azonnal folyamatos 
Felelős : Morvai István polgármester 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elsőként gratulál a visszatérő Hubainé Szabó Margitnak.  Ezt követően kéri, hogy térjenek át 
a 6.napirendi pont tárgyalására. 
 
 
 
6.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a PRÍMA ÚT 2004.BT. (  3373.Besenyőtelek, 
Kossuth út 16.) rendkívül kedvező árajánlatot adott a Csány, Széchenyi út útjavítási 
munkáira. Ez tartalmazza a felület profilozását, visszatömörítését, mart aszfalt terítését gépi 
erővel 5-6 cm vastagságban betömörítve, bitumen emulziós permetezést, mart aszfaltszórást 
és újratömörítést. Összesen 999.600,-Ft értékben (833.000,- Ft + 166.600,-Ft ÁFA). Kéri a 
képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a feladat elvégzéséhez és az önkormányzat 
költségvetésébe történő bedolgozásához. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
41/2009 (VI.23. ) Önkorm. Képv.test. határozat: 
 
Csány község Önkormányzata elfogadja a PRÍMA Út 2000.BT (3373.Besenyőtelek, Kossuth 
u. 16.) árajánlatát a Csány, Széchenyi út útjavítási munkáira. A képviselőtestület megbízza a 
polgármestert a szerződés megkötésére, mivel a Bt által ajánlott 999.600,-Ft (833.600 + 
166.600,-Ft ÁFA) az önkormányzat számára rendkívül kedvező. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét ezen határozatnak a költségvetés 
módosításába történő bedolgozására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 



Elmondja a képviselőtestület tagjainak , hogy a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítására van szükség a költségvetési 
szervek gazdálkodásáról szóló törvénynek történő megfelelés végett. Az alapító okirat 
módosításának tervezetét a képviselők a meghívóval együtt megkapták, kéri, hogy azt 
változtatás, módosítás nélkül fogadják el.  
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának egységes 
szerkezete ezen jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi.  
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
42/2009 (VI.23. ) Önkorm. Képv.test. határozat: 

 

Csány Község Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.) alapító 

okiratának módosítását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben 

felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

 

 

„ALAPÍTÓ OKIRATOT 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

I. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, 

Dobó István tér 2.) Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbi 

preambulummal egészül ki: 

 

„A 2.) pontban nevesített települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a, a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-17. §-ai, valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a 

továbbiakban: Kszjtv.) 1. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adják ki:” 

 

II. Az Alapító Okirat 1.) pontjának megnevezése és szövegezése az alábbiak szerint 

változik: 

 

„1.) A költségvetési szerv 

 a) Neve: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

b) Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. 

c) Alapításának éve: 2003.” 

 

III.  Az Alapító Okirat 2.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 

 

„2.) A költségvetési szerv alapítói (fenntartói) és a létrehozásáról rendelkező határozat(ok) 

számai: 
 

Ssz. Megnevezés Ir. szám Székhely 

    

1.  Aldebrő Önkormányzata 3353 Aldebrő, Arany János út 1. 

             - 19-20-21/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 



- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

2.  Andornaktálya Önkormányzata 3399 Andornaktálya, Rákóczi F. út 65. 

             - 33-34-35/2007.(IV23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

3.  Apc Önkormányzata 3032 Apc, Erzsébet tér 1. 

             - 26/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

4.  Ároktő Önkormányzata 3467 Ároktő, Széchenyi út 75. 

             - 25-26-27/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

5.  Bodony Önkormányzata 3243 Bodony, Liget út 2. 

             - 24/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

6.  Boldog Önkormányzata 3016 Boldog, Kossuth út 8. 

             - 34-35-36-37-38/2007. (….) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

7.  Buják Önkormányzata 3047 Buják, Kossuth u. 9. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

8.  Bükkábrány Önkormányzata 3422 Bükkábrány, Vöröshadsereg u. 32. 

             - 39/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

9.  Bükkszék Önkormányzata 3335 Bükkszék, Szabadság tér 2. 

             - 130,131,132/2007. (05.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

10.  Bükkszenterzsébet Önkormányzata 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 

199. 

             - 32,33,34/2007. ( IV.26) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

11.  Csány Önkormányzata 3015 Csány, Kossuth út 2. 

             - 16,17,18,19,20/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: 42/2009. ( VI.23.) sz. határozat 

12.  Demjén Önkormányzata 3395 Demjén, Kossuth Lajos tér 1. 

             - 41,42,43/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

13.  Ecséd Önkormányzata 3013 Ecséd, Szabadság út 139. 

             - 56/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

14.  Eger MJ Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér 2. 

             - 146-147-148/2007. (IV.26.) sz. Közgyűlési határozat 

- Közgyűlési határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

15.  Egerbakta Önkormányzata 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 

             - 46-47-48/2007. (V.9.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

16.  Egercsehi Önkormányzata 3341 Egercsehi, Egri út 8. 

             - 29-30-31/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

17.  Egerszalók Önkormányzata 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. 

             - 44,45,46/2007. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 



18.  Egerszólát Önkormányzata 3328 Egerszólát, Egri út 2. 

             - 32/2007. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

19.  Egyházasdengeleg Önkormányzata 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 79. 

- …/2007. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

20.  Erdőkövesd Önkormányzata 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. 

             - 37,38,39/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

21.  Erdőkürt Önkormányzata 2176 Erdőkürt, Kossuth u. 51. 

             - 18,19,20/2007. (IV.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

22.  Erdőtarcsa Önkormányzata 2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1. 

             - 20-21-22/2007. (V.8.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

23.  Fedémes Önkormányzata 3255 Fedémes, Petőfi út 117. 

             - 15,16,17/2007. (IV.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

24.  Feldebrő Önkormányzata 3352 Feldebrő, Kossuth út 31. 

             - 42,43,44/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

25.  Felsőtárkány Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101 

- …/2007. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

26.  Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

             - 170,171,172/2007. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

27.  Héhalom Önkormányzata 3041 Héhalom, Petőfi u. 1. 

             - 43-44-45/2007. (V.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

28.  Hejőkürt Önkormányzata 3588 Hejőkürt, Szent István u. 62. 

- …/2007. (……..) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

29.  Heréd Önkormányzata 3011 Heréd, Rákóczi F. út 39. 

             - 57,58,59/2007. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

30.  Hevesaranyos Önkormányzata 3322 Hevesaranyos, Petőfi út 1. 

             - 17-1, 17-2/2007. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

31.  Hort Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 

             - 76,77,78/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

32.  Istenmezeje Önkormányzata 3253 Istenmezeje, Nefelejcs út 18. 

             - 44-45-46/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

33.  Ivád Önkormányzata 3248 Ivád, Ivády Sándor tér 5. 

             - 38-39-40/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

34.  Jászfényszaru Önkormányzata 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 

             - 53,54,55/2007. (IV.15) sz. Képviselő-testületi határozat 



- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

35.  Kál Önkormányzata 3350 Kál, Szent István tér 2. 

             - 28,29,30/2007. (05.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

36.  Kálló Önkormányzata 2175 Kálló, Kossuth u. 16. 

             - 20,21,22/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

37.  Kápolna Önkormányzata 3355 Kápolna, Kossuth út 12. 

             - 73,74,75/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

38.  Kerecsend Önkormányzata 3256 Kerecsend, Fő út 55. 

             - 30,31,32,33/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

39.  Kerekharaszt Önkormányzata 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 

             - 27,28,29,37/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

40.  Kisbágyon Önkormányzata 3046 Kisbágyon, Szabadság u. 21. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

41.  Kisfüzes Önkormányzata 3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2. 

             - 12,13,14/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

42.  Kisköre Város Önkormányzata 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. 

             - 59/2007. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

43.  Kompolt Önkormányzata 3350 Kompolt, Kápolnai út 28. 

             - 22,23,24/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

44.  Lőrinci Város Önkormányzata 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 

             - 30-40-41/2007. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

45.  Maklár Önkormányzata 3397 Maklár, Templom tér 7. 

             - 37,38,39/2007. (IV.26) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

46.  Mátraballa Önkormányzata 3247 Mátraballa, Iskola u. 5. 

             - 11,12,13/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

47.  Mátraderecske Önkormányzata 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. 

             - 18,19,20/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

48.  Mezőkeresztes Önkormányzata 3441 Mátrakeresztes, Dózsa György út 

38. 

             - 17/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

49.  Nagykökényes Önkormányzata 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. 

             - 15,16,17/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

50.  Nagytálya Önkormányzata 3398 Nagytálya, Kossuth u. 34. 

             - 19-20/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 



51.  Nagyút Önkormányzata 3357 Nagyút, Szabadság tér 1. 

             - 22-23-24/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

52.  Nagyvisnyó Önkormányzata 3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 12. 

             - 38,39,40/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

53.  Noszvaj Önkormányzata 3325 Noszvaj, Kossuth út 1. 

             - 48,49,50/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

54.  Novaj Önkormányzata 3327 Novaj, Rákóczi F. út 3. 

             - 32-33-34/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

55.  Ostoros Önkormányzata 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

             - 35/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

56.  Palotás Önkormányzata 3042 Palotás, Kossuth u. 1. 

             - 26,27,28/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

57.  Parád Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth u. 91. 

             - 29-30-31-32-33/2007. (V.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

58.  Pétervására Város Önkormányzata 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

             - 36,37,38/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

59.  Recsk Önkormányzata 3245 Recsk, Kossuth u. 165. 

             - 38/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

60.  Rózsaszentmárton Önkormányzata 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

61.  Sajóhídvég Önkormányzata 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

             - 11/2007. (III.29.) és 21/2007. (V.2.) sz. Képviselő-testületi határozat 

             - Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

62.  Sirok Önkormányzata 3332 Sirok, Borics Pál út 6. 

             - 24-25-26/2007. (IV.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

63.  Szajla Önkormányzata 3334 Szajla, Kertész u. 2. 

             - 56,57,58/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

64.  Szarvaskő Önkormányzata 3323 Szarvaskő, Rákóczi út 1. 

             - 14,15,16/2007. (IV.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

65.  Szentdomonkos Önkormányzata 3259 Szentdomonkos, Szabadság u. 48. 

             - 20,21,22/2007. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

66.  Szilvásvárad Önkormányzata 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7. 

- …/2007. (…..) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

67.  Szirák Önkormányzata 3044 Szirák, Petőfi u. 31. 

             - 65,66,67/2007. (V.14) sz. Képviselő-testületi határozat 



- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

68.  Szúcs Önkormányzata 3338 Szúcs, Kossuth út 50. 

             - 24,25/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

69.  Taktaharkány Önkormányzata 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. 

             - 25-26-27/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

70.  Tarnalelesz Önkormányzata 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. 

             - 66,67/2007. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

71.  Tarnaméra Önkormányzata 3284 Tarnaméra, Árpád u. 10. 

             - 58/2007. (V.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

72.  Tarnaszentmária Önkormányzata 3331 Tarnaszentmária, Egri út 2. 

             - 9-10-11/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

73.  Terpes Önkormányzata 3333 Terpes, Rákóczi F. út 23. 

             - 19/2007. (IV.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

74.  Tibolddaróc Önkormányzata 3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. 

             - 9/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

75.  Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. 

             - 1944-5/2007.69/ Ökth. 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

76.  Tófalu Önkormányzata 3354 Tófalú, Kossuth u. 16. 

             - 28-29-30/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

77.  Vanyarc Önkormányzata 2688 Vanyarc, Veres Pálné u. 54. 

             - 25,26,27/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

78.  Váraszó Önkormányzata 3254 Váraszó, Rákóczi út 1. 

             - 16,17,18/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

79.  Verpelét Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73. 

             - 53-54-55/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

80.  Zagyvaszántó Önkormányzata 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. 

             - 48,49/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

 

A költségvetési szerv alapítói jogosultak a Kszjtv. 8. § (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott alapítói – irányítási jogok gyakorlására a helyi önkormányzatok társulásairól 

és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe 

vételével.„ 

 

IV. Az Alapító Okirat 3.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„3.) Az alapítók által meghatározott közfeladata:  

Az alapítók a tagönkormányzatok közigazgatási területén keletkezett települési szilárd-



hulladék kezelésének megoldására, hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére, valamint a 

közigazgatási területükön található elavult, önkormányzati tulajdonú települési szilárd-

hulladék lerakók előírásszerű rekultivációs feladatainak elvégzése céljából hozták létre és 

tartják fenn az önkormányzati társulást, mint költségvetési szervet.” 

 

V. Az Alapító Okirat 4.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„4.) A költségvetési szerv tevékenységei:  

 

4.1) Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenységi szakágazat: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 

 

TEÁOR’08 szerinti: 

- 6820      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

- 5819      Egyéb kiadói tevékenység 

- 7022      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

- 7739      Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

- 8413      Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

 

2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 

Szakfeladat száma és megnevezése Szakfeladat száma és megnevezése 

- 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése 

és felújítása 

- 421100 Út, autópálya építése 

- 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 

- 522110 Közutak, hidak, alagutak 

üzemeltetése, fenntartása 

- 701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
 - 683200 Ingatlankezelés 

- 751142 Területi igazgatási szervek 

tevékenysége 

- 841124 Területi általános végrehajtó 

igazgatási tevékenység 

 

- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési 

eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

- 902113 Települési hulladékok kezelése, 

köztisztasági tevékenység 

- 381101 Települési hulladék 

összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

 

- 381102 Egyéb nem veszélyes hulladék 

összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

 
- 381103 Települési hulladék vegyes 

(ömlesztett) begyűjtése 

 

- 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék 

vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

 
- 382101 Települési hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása 

 
- 382102 Egyéb nem veszélyes hulladék 

kezelése, ártalmatlanítása 



 
- 383201 Nem veszélyes hulladék 

anyagában történő hasznosítása 

 
- 383202 Nem veszélyes hulladék 

energiatartalmának hasznosítása 

 
- 841354 Területpolitikai támogatások és 

tevékenységek 

- 751889 Gazdasági- és területfejlesztési 

feladatok 

 

- 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 

 

 - 581900 Egyéb kiadói tevékenység  

 
- 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési 

tanácsadás  

 
- 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 

kölcsönzése  

 
- 841325 Építésügy, területpolitika területi 

igazgatása és szabályozása 

 

 

4.2) Kiegészítő és kisegítő tevékenysége:                Kiegészítő tevékenysége: 

2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 

Nem folytathat. Nem folytathat. 

 

 

                                                                                  Kisegítő tevékenysége: 

 2010. január 1-től: 

 - 949900 M.n.s. egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység 

- 749914 M.n.s. gazdasági tevékenységet segítő 

szolgáltatás 

 

 A kisegítő tevékenységek arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban: 5 % 

 

 

4.3) Vállalkozási tevékenysége: 

2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 

Nem folytathat. Nem folytathat. 

 A vállalkozói tevékenységek arányának 

felső határa a szerv kiadásaiban: 0 % 

 

VI. Az Alapító Okirat 5.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„5.) Illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, kivéve, ha a közös 

cél megvalósítása érdekében más önkormányzattal vagy 

önkormányzati társulással kerül kapcsolatba, továbbá, ha a 

regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, 

működtetése kapcsán a tagönkormányzatok közigazgatási 

területén kívül kell tevékenységet kifejtenie.” 

 



VII. Az Alapító Okirat 6.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„6.) A Kszjtv. 8. § (2) bekezdés b) – h) pontjai szerinti irányítási jogokkal felruházott irányító 

szerv neve, székhelye: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Tanácsa (3300 Eger, Dobó István tér 2.)” 

 

VIII. Az Alapító Okirat 7.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„7.) Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési 

szerv. 

c) A gazdálkodási feladatai ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3300 Eger, Dobó István tér 2.)” 

 

IX. Az Alapító Okirat 8.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„8.) A költségvetési szerv vezetőjének, vezető testületének választási rendje: 

 

A Társulási Tanács a tagjai sorából elnököt és két elnökhelyettest választ, amely a Társulás 

munkáját a Társulási Tanács ülései közötti időszakban mint Elnökség irányítja. A Társulást az 

elnök képviseli. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása legfeljebb 5 éves határozott 

időre, illetve a polgármesteri tisztségük megszűnéséig tart. Az elnök és az elnökhelyettesek 

megválasztásához, visszahívásához a Társulási Tanács ülésén jelenlévő képviselők által 

képviselt szavazati jogok összessége alapján számítottan a szavazatok több mint 2/3-a 

szükséges (minősített többség).” 

 

X. Az Alapító Okirat 9.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 

jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyaira a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) rendelkezései az 

irányadóak.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 10.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„10.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

- az Eger belterületi 10525/11 és 10525/12 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 

(egri hulladék átrakó állomás); 

- a Hatvan külterületi 055/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (hatvani hulladék 

átrakó állomás); 

- a Kompolt belterületi 1363/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; 

- a Hejőpapi külterület 073/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (regionális 

hulladéklerakó).” 

 

XII. Az Alapító Okirat 11.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 



„11.) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsát illeti meg.” 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a helyi általános iskola vezetője és két óvónő 
nyugdíjba vonult. Ennek lesznek költségvetést érintő vonatkozásai is. A költségvetés 
módosítása előreláthatólag a szeptemberi ülésen kerülhet sor. Kéri a képviselőtestületet, 
hogy ezen bejelentését, vagyis a jubileumi jutalom kifizetését, továbbá a munkavégzés aluli 
mentesítés a munkavégzés teljes időtartamára és a szabadság megváltást vegye tudomásul. 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi.  
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy az OST Alternative Energien-től (Szélenergia és 
Környezettechnológia) tájékoztatás érkezett . Az OST-től megvásárolta a csányi szélpark 
terveit a SeeBA  Energiesysteme  GmbH. A vételi szerződés szerint a SeeBA 20 széltorony 
helyét vette meg. Ezen tornyok engedélyeztetését, felépítését, illetve üzemeltetését a 
továbbiakban ők intézik. A szerződés 2010. december 31-ig tart. Ezen időpontig a SeeBA-
nak kell felmutatni a különböző engedélyeket és neki kell folytatni a projekteket. A 
kapcsolattartó neve Harkai Kálmán. Kéri ennek bejelentését. 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Önkormányzatok Üdültetési Társasága 
üdültetési lehetőség kiajánlásával kereste meg az önkormányzatot. Ezen megkeresés az 
önkormányzat hirdetményein elhelyezésre került. A megkeresést a képviselőtestület tagjai is 
a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy ezt vegyék tudomásul. 
A képviselőtestület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy a Leader program keretében vélhetőleg pályázat 
kiírásra kerül sor utak, járdák felújítására. 
 
Javasolja a képviselőtestületnek a Táncsics út, Nap utca és a Malom utcai járda felújítására  
történő pályázatot. Kéri a testület tagjait vegyék ezt tudomásul és majdan az esetleges 
költségeket az önkormányzat vállalja. 
A képviselőtestület a javaslatot tudomásul veszi. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 

Mivel indítvány, bejelentés és egyéb hozzászólás nem, így a képviselőtestületi ülést 17.30 

órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 

 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 


