
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án, 14.00 órai kezdettel 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József alpolgármester, Medve Éva, Juhász Dávid, 

Gál Tiborné, Szabó Margit képviselők. (6 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző 

                 

Jegyzőkönyvvezető: Magyarné Tóth Márta igazgatási előadó   

                                           

Medve István polgármester: 
A képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő közül 6 fő jelen van. A hiányzó képviselő 

egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

 

Javasolta, hogy a megjelent képviselők jegyzőkönyv hitelesítőknek válasszák meg Gál Tiborné és Józsa 

Zsolt József  képviselőket. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25./2012. (III.8.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.III.8-án megtartott rendkívüli üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Gál Tiborné és Józsa Zsolt József képviselőket. 

 

Medve István polgármester:  

Javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és meghozta a következő határozatát: 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26./2012. (III.8.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 8-i ülésének napirendjét a 

következők szerint állapította meg: 

 

Napirend : 

1./ eMedworkS rendszer alkalmazásának bevezetése 

     Előadó: Medve István polgármester 

2./  A Csányi Általános Iskola fenntartói jogainak átruházása  

     Előadó: Medve István polgármester 

3./ Egyebek 

 

Medve István polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket Hatvan város Önkormányzatának kezdeményezéséről, amely egy szoftver 

alkalmazásával gyorsítaná a kórházi laboreredményekhez történő hozzáférést a háziorvosok számára, 

valamint a betegeket is megkímélné az eredményekért való beutazás fáradalmaitól. Az újítás 

alkalmazásának költségeit a közreadott határozati javaslat tartalmazza. 

Kéri a képviselőket, hogy az üggyel kapcsolatosan tegyék meg javaslataikat. 



 

 

 

Medve István polgármester: 
Mivel hozzászólás nem  hangzott el, szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és  a következő határozatot hozta: 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012. (III.08.) számú határozat 

 

Csány község Képviselő-testülete támogatja Hatvan város Önkormányzatának törekvését az eMedworkS 

rendszer alkalmazásának bevezetésében. A tájékoztatásban meghatározott orvosonkénti egyszeri költség, 

117.647 Ft + ÁFA megfizetését a project megvalósulása esetén a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 

Erről értesül: 

1.   Képviselő-testület- helyben 

2.   Szabó Zsolt, Hatvan város Polgármestere – Hatvan, Pf. 26. 

 

A Csányi Általános Iskola fenntartói jogainak átruházása 

 

Medve István polgármester: 
A napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, mindenki előtt ismert az a tény, hogy 2013. évtől az 

általános iskolák működtetését az állam átveszi az önkormányzatoktól. Ez természetesen előrevetíti, 

előrevetítheti az iskola bezárását, ami a falu lakosainak semmiképpen nem lenne jó. 

Abban az esetben nem történik csak meg az államosítás, ha 2012. május 31. napjáig valamely egyház 

vállalja az iskola fenntartását és akkor már 2012. szeptemberétől az egyház működteti az intézményt. 

Természetesen az is előfordulhat, hogy az egyház a későbbiekben szintén a bezárás mellett dönt, vagy 

esetleg visszaadja a működtetést az államnak. 

Véleménye szerint, a falu érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni az egri Főegyházmegyén – mivel 

Csány község lakossága nagyrészt római katolikus vallású – az általános iskola működtetésével 

kapcsolatosan.  

A tárgyalások során arra kell törekedni, hogy az iskola, valamint a tornaterem épülete maradjon meg 

önkormányzati tulajdonban, mert bárki legyen a jövőben az intézmény fenntartója, az ingatlan 

tulajdonjoga ne változzon. Erre egyébként van már példa Hatvan városában is. 

Tudomásul kell venni továbbá azt, hogy eredményes megállapodás esetén az oktatás nyilván katolikus 

szellemben történik majd. 

 

Az előterjesztést követően felkérte a testület tagjait, hogy tegyék meg kapcsolatos észrevételeiket. 

 

Szabó Margit: 
Képviselőként és az iskola igazgatójaként is egyetértett polgármester úr javaslatával, talán lehet esély 

arra, hogy az egyház felvállalja az iskola működtetését. 

A szülők, a munkaközösség, a pedagógusok 100 %-osan támogatják ezt az elképzelést, amelyet 

nyilatkozat formájában, aláírásukkal is megerősítettek. Ez azért rendkívül fontos, mert az egyház ott vesz, 

vehet át iskolát, ahol működik mellette állami fenntartású iskola is, ami a vallásfüggetlen oktatást 

biztosítja.  

 

Medve Éva : 

Egyetértett az előterjesztéssel, úgy látja, hogy ennél kedvezőbb kilátások jelenleg nincsenek. Igaz, hogy a 

pedagógusok elveszítik kedvezményeiket – életpálya modell, bértábla – de, akkor is támogatja az 

egyházzal történő tárgyalások kezdeményezését. 

 

 

 



 

 

Gál Tiborné: 

Aggályainak adott hangot, hogy a szülők felvállalják-e majd a katolikus szellemiséget? Ha egy felnőtt 

istenhívő, de maga nem jár templomba, hogyan viszonyul majd a gyermek hittanoktatásához, templomba 

járatásához. Hogy lesz majd ez? 

 

Józsa Zsolt József: 

Véleménye szerint katolikus faluban a katolikus egyház felé kell orientálódni. Nem meglepő számára, az 

elmúlt negyven évet tekintve, hogy a szülők nem templomba járók. Idő kell mindennek. 

 

Dr. Szentiványi - Csomós Szilvia jegyző:  

Az a legnagyobb probléma, hogy sötétben tapogatózunk. Nagyon rövid határidőn belül kellene 

megállapodásnak születnie, de azt sem tudjuk mit szól az egyház az ajánlatunkhoz. Bármi lesz is a 

végeredmény, legalább megpróbáltuk megmenteni azt, amink van. 

A továbbiakban személyes, egyházi iskolában szerzett tapasztalatait osztotta meg a képviselőkkel. 

Elmondta, hogy semmiféle kényszerűség nem volt vallási szempontból a tanulókkal szemben. Erkölcsi 

követelmény viszont annál inkább, amely a ruházkodásra, sminkre, viselkedésre vonatkozott. Az oktatás, 

a technikai felszereltség, a tanulmányi versenyek, utak rendkívül színvonalasak voltak. Az iskola által 

nyújtott előnyökre emlékszik vissza. 

 

Medve István polgármester: 
Mivel több kérdés nem hangzott el, megköszönte a hozzászólásokat, majd szavazásra tette fel az 

előterjesztést. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és  a következő határozatot hozta: 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (III.08.) számú határozat 

 

 

Csány község Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az iránt, hogy a fenntartásában álló Csányi 

Általános Iskola fenntartói jogait átadja a településen több évszázados múlttal rendelkező Római 

Katolikus Egyháznak az ingatlan tulajdonjogának megtartása mellett. A Képviselő–testület bízik abban, 

hogy az átadással megőrizheti Csányon a jó színvonalú, katolikus hagyományokra építő, 

közösségmegtartó erejű alapfokú oktatást és egyházi nevelést.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Medve István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyház 

képviselőivel az átadás körülményeiről és lehetőségeiről. 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület- helyben 

2. Egri Érseki Hivatal 

 

3. napirendi pont: 

Egyebek       

 

Medve István polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a talajterhelési díj emelkedése miatt jelentősen megnőtt a 

szennyvízbekötések száma, és elfogytak a működtetéshez szükséges szivattyúk. A szennyvízzel  

kapcsolatos dokumentációk hiányosak, illetve nem állnak rendelkezésre, ezért írásban keresi meg a 

Víziközmű Társulat elnökét tájékoztatáskérés miatt. 



 

 

A szivattyúhiány megoldása – a Hatvani Vízmű és a Vámosgyörki Szennyvízelvezető képviselőivel 

történt egyeztetés eredményeként – az, hogy a szennyvízrákötést kezdeményező lakosoknak maguknak 

kell ezeket a szivattyúkat megvásárolni. Kéri a képviselőket, hogy tájékoztassák a lakosságot. 

 

Józsa Zsolt József: 

Tudomása szerint ebben az évben lejár a szemétszállítást végző cég szerződése, ezért jó lenne időben 

tájékozódni, hogy milyen egyéb lehetőségek közül választhat az önkormányzat. 

Javasolta továbbá a művelődési ház mellékhelyiségében a vízvezeték megjavíttatását. 

 

Medve Éva: 

Javasolja, hogy a helyi újság szerkesztőjének honorálják a munkáját. 

 

Medve István polgármester: 
A testület nyílt ülését bezárta és zárt ülést rendelt el, mivel személyt érintő kérdés merült fel. 

 

Medve István polgármester: 

Nyílt ülést rendel el, és kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2012. (III.8.) számú határozata   
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Némethné Zayzon Éva (szül.:Székesfehérvár, 

1967.01.14., an.: Kovács Éva) Csány, Gyöngyösi út 55. szám alatti lakos részére, a helyi  újság 

szerkesztési díjának címén, számonként 10 eFt összegű kifizetést biztosít. 

 

Felkéri Csány község Jegyzőjét, hogy nevezett részére a megbízási szerződést készítse el, és 

gondoskodjon az összeg kifizetésről.  

 

Erről értesül: 

1.    Képviselő-testület- helyben 

2.    Némethné Zayzon Éva – Csány,Gyöngyösi u.55. 

3.    Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Előadója - helyben 

 

Mivel egyéb javaslat, kérdés nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

kmft. 

         

 

          Medve István                                                         Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

           polgármester                                                                              jegyző 
 

 

 

         Gál Tiborné                                                                     Józsa Zsolt József 

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   

 

 

                        Magyarné Tóth Márta 

                                        jegyzőkönyvvezető 

 

 


