
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Csány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 21-én, 17.00 órai kezdettel 

megtartott testületi üléséről és közmeghallgatásáról. 

 

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

Gál Tiborné, Szabó Margit, Dr. Ködmön Levente Gergely képviselők. (7 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző 

            Bangó Lászlóné CsRNÖ elnök 

                 

Jegyzőkönyvvezető: Fábián Krisztina igazgatási előadó   

                                           

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

határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő hiánytalanul jelen van.  

 

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

Dávid  képviselőket. 

 

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

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012. (III.21.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.III.21-én megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Gál Tiborné és Juhász Dávid képviselőket. 

 

Medve István polgármester:  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pont megtárgyalására 

nincs lehetőség, mivel az Államkincstár felé elküldött beszámoló ugyan elkészült, és el lett küldve, sőt 

szóban már jelezték, hogy hiba nélküli, de erről írásos visszajelzést még nem kapott a hivatal. Ez az írásos 

visszajelzés lenne az alapja a rendelet elfogadásának. Kéri tehát, hogy vegyék le ezt a pontot a 

napirendről. Javasolta, hogy a Csány Gyöngyösi út 3. szám alatti egykori hentesüzlet bérbeadásával 

kapcsolatos korábbi határozat módosítását, illetve a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó 

Intézményével kapcsolatos  napirendi pontokat tárgyalják meg. 

 

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

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2012. (III.21.) számú határozata 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 21-i ülésének napirendjét a 

következők szerint állapította meg: 

 

Napirend : 

1./ Csány Gyöngyösi út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos határozat módosítása 

     Előadó: Medve István polgármester 

2./  Hort és Csány Települések Szociális ellátó Intézményével kapcsolatos változások  

     Előadó: Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző 

3./ Közmeghallgatás 

 

 



 

 

1. napirendi pont 

Gyöngyösi út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos határozat módosítása 

 

Medve István polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egykori hentesüzlet helyiségét tavaly az önkormányzat bérbe adta, 

de az előző bérlő felhalmozott tartozásai, a gáz- és villanyóra kikapcsolása, leszerelése miatt ez a 

szerződés csak most tud életbe lépni. Az új bérlővel tavaly olyan megállapodás született, hogy a 

bérleményben cukrászüzletet üzemeltethet. Az új bérlő a megváltozott gazdasági helyzetre és vásárlói 

szokásokra hivatkozva már nem feltétlenül cukrászüzletet szeretne ebben a helyiségben üzemeltetni. 

Ezért kéri, hogy a korábbi határozatot a bérleti szerződésre vonatkozóan módosítsa a képviselő-testület.  

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

 

Gál Tiborné képviselő: 

Javasolja, hogy 2 hónapos kaució legyen belefoglalva a szerződésbe. 

 

Medve István polgármester:    

Eredetileg is szerepel a határozatban a javasolt 2 hónapos kaució. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és  a következő határozatot hozta: 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2012. (III.21.) számú határozat 

 

Csány község Képviselő-testülete 4/2011. (I.18.) határozatát úgy módosítja, hogy „A bérleti díj cukrászda 

üzemeltetése esetén 25.000 Ft/hó” szövegrész helyébe „A bérleti díj 25.000 Ft/hó” szövegrész kerül. A 

határozat egyebekben változatlanul hatályos és érvényes. 

 

Erről értesül: 

1. Tutti Hatvan Bt. - Hatvan 

2. Képviselő-testület - helyben 

 

2 napirendi pont: 

Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye Alapító Okiratának módosítása 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Az Alapító Okiratban változtatásokat kell eszközölni székhely-módosítás miatt. Két határozatban kell 

nyilatkoznia a képviselő-testületnek arról, hogy a változtatásokhoz hozzájárul. Kéri és javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és  a következő határozatokat hozta: 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2012. (III.21.) számú határozat 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 1. napján hatályba lépett, Hort és 

Csány Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás (HECS) társulási megállapodás 5.2. 

pontjának rendelkezését az alábbiak szerint módosítja: 

„5.2. A Társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Hort és Csány Települések Szociális Ellátó 

Intézménye (HECS)  (3014 Hort, Kossuth Lajos út 149). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Medve István polgármester 

Határidő: haladéktalanul. 



 

 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2012. (III.21.) számú határozat 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 

8. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó 

Intézménye Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2. Az intézmény székhelye, címe: 3014 Hort, Kossuth Lajos út 149. 

      Az intézmény telephelye: 3015 Csány, Malom u. 1.” 

 

2) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

     „4. Fenntartó neve, székhelye: Hort és Csány Települések Szociális Ellátó 

             Intézményfenntartó  Társulás 

             3014 Hort, Szabadság tér 40.” 

 

3) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

      Alaptevékenységi szakágazat: 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. 

 

4) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8. Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások: 

Szakfeladat száma:                                Szakfeladat megnevezése: 

889921                                                     Szociális étkeztetés 

889922                                                     Házi segítségnyújtás 

889924                                                     Családsegítés 

889926                                                     Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedély 

                                                                 betegek alacsonyküszöbű ellátása) 

 

5) Az Alapító Okirat 12.1. pontjában az ingatlan címe: Hort, Kossuth Lajos út 149. számra módosul. 

 

6) Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„ 13.1. A módosítás hatályba lépés időpontja: Törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

napja.” 

 

 

A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát a jelen határozat mellékleteként egységes 

szerkezetben jóváhagyja.  

 

Felelős: Medve István polgármester 

Határidő: haladéktalanul. 

 

Medve István polgármester: 
A testületi ülés napirendi pontjait megtárgyalták, innentől zajlik a közmeghallgatás. Köszönti a 

közmeghallgatásra érkezetteket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy volt olyan vélemény, mely szerint 

nem volt kellőképpen hirdetve a közmeghallgatás, illetve a falugyűlés, konkrétan a hangosbemondást 

hiányolták. Erre reagálva elmondja, hogy a Csányi Hírmondóban szerepeltek a dátumok és helyszínek, 

mely minden háztartásba eljutott, továbbá az üzletekbe, a közterületi hirdetőtáblákra plakátok lettek 

kihelyezve. A hangosbemondás azért nem valósulhatott meg, mert az önkormányzat gépjárműve, mellyel 

ezt a feladatot el szokták látni, szervizben van. 

 

 

 



 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Kéri a felszólalókat, hogy nevüket és címüket a jegyzőkönyvbe való bejegyzés miatt hangosan közöljék. 

  

Langó Rudolf Csány Gyöngyösi út 64. szám alatti lakos: 

A szennyvízbekötéssel kapcsolatban szeretne kérdezni, illetve segítséget kérni. Korábban kifizették a 

szennyvízhálózathoz való csatlakozás díját, a hordót, a kapcsolószekrényt annak idején megkapta, de 

akkor nem jutott szennyvízszivattyú, mivel most szeretnének rákötni a csatornára, szerette volna 

megkapni a szennyvízszivattyút. A polgármesteri hivatalban azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg már 

nem tudnak szivattyút adni, elfogyott. Akiknek nem jutott, meg kell vásárolniuk. Annak idején úgy 

lehetett hallani, hogy 600 szennyvízszivattyút hoztak Csányra, ennél sokkal több ház van. Annak idején, 

akinek jutott szennyvízszivattyú, annak ingyen volt, vagyis benne volt a 90.000 Ft-os hozzájárulásban a 

szivattyú ára. Most, aki ugyanakkor, ugyanúgy befizette ugyanazt az összeget, nem kapja meg, plusz 

költségeket jelent. Úgy gondolom, hogy ez nem helyes. 

 

Medve István polgármester: 

Megértem a problémát. Sajnos ma már senki nem akarja megvenni a szivattyúkat, se a viziközmű, sem a 

vízmű. 

 

Langó Rudolf Csány Gyöngyösi út 64. szám alatti lakos: 

Értem, hogy meg kell venni, de nem tartom igazságosnak. Legalább abban segítsenek, hogy a pontos 

típust mondják meg, ha már meg kell venni, legalább működjön. 

 

Medve István polgármester: 

A javíttatást a vízmű végzi. A vízmű vezetőjétől, Ágó Józseftől megkérdezzük, hogy melyik a megfelelő 

szivattyú, amit be lehet építeni. 

Megköszöni Langó Rudolf Csány Gyöngyösi út 64. szám alatti lakos hozzászólását. 

 

Szabó Tibor Csány Malom út 3. szám alatti lakos: 

Csányi lakos vagyok 60 éve, felháborítónak találom a keverőben működő adok-veszek kupeckedést. A 

kamionok miatt friss repedések vannak a ház falán. Ki állja a javítás költségeit? A kupectelep gazdája, 

vagy annak engedélyezője? Nagyon nagy a porszennyezés is mióta itt működik ez a telep, nem lehet 

szellőztetni, egymást érik a kamionok. A lakóházak nem erre lettek tervezve, hogy ekkora súlyú autók 

közlekedjenek az utcában. Tönkre mennek a házak, ez az ember meg milliárdos lesz a mi kárunkon. 

 

Medve István polgármester: 

Jegyző Asszony utána néz a jogszabályi háttérnek és írásban válaszol a panaszra. 

 

Szabó Tibor Csány Malom út 3. szám alatti lakos: 

Parlagfű probléma is van a környéken: az óvoda végén lévő telek évek óta elhanyagolt, parlagfűvel teli.  

Nehezményezem továbbá, hogy a régi óvoda előtti ároknál nincs áteresz, nem tud a víz a barába folyni. 

Problémám van még a régi óvoda épületében üzemeltetett diszkó-rendszerrel is. Nem tájékoztatják előtte 

a lakókat és reggelig megy a dáridó. 

 

Medve István polgármester: 

Fiataloknak már nincs kiadva a terem, a faluszépítő egyesület szokott ott évente három-négy alkalommal 

zenés-táncos rendezvényt tartani. 

Megköszöni a hozzászólást. 

 

Bitaróczkiné Czudarhelyi Zsuzsanna Csány Petőfi út 13. szám alatti lakos, a Csányiak Csányért 

Együtt Faluszépítő Egyesület elnöke:  

Az egyesület elnökeként megkaptam egy Jegyző Asszonynak címzett, a községben a fák kivágása körül 

kialakult helyzet miatt aggódó levél másolatát. Problémát jelent, hogy nagy fákat vágnak ki magánházak 

udvarából, de már sem a közutak, sem a mezőgazdasági utak mellett nincsenek fák. Ahol a télen vágtak ki 



 

 

fákat a gallyakat, a tavalyi gazt otthagyták. Úgy tudom, hogy a környezet és természet védelme érdekében 

minden önkormányzatnak kell lennie Természetvédelmi Stratégiai Tervének. Szeretném megtudni, hogy 

Csány község Önkormányzatának van-e ilyen terve. 

 

Medve István polgármester: 

Jelenleg nincs ilyen, sok éve el kellett volna már készíttetni, de nem a stratégiai terv elkészítése a 

megoldás a problémára. Ahogy a hivatali apparátus ereje-energiája engedi, megoldjuk. 

 

Bitaróczkiné Czudarhelyi Zsuzsanna Csány Petőfi út 13. szám alatti lakos,, a Csányiak Csányért 

Együtt Faluszépítő Egyesület elnöke:  

Szeretném továbbá megtudni, hogy a fakivágáshoz jegyzői vagy polgármesteri engedély szükségeltetik. 

 

Medve István polgármester: 

Jegyzői hatáskör, de a lényeg a betartatásban van. A probléma akkor lesz megoldva, ha meglesz az a 

karhatalom, aki ezt ellenőrizni tudja. A falopás a fő probléma. Akármilyen rendeletet hozunk, ha nincs, 

aki ellenőrizze, akkor nincs megoldva a gond. A mezőőri rendelet, melyet októberben hoztunk, volt az 

első lépés. A pályáztatás hosszadalmassága miatt csak március 1-től tudtunk alkalmazni két főt, akik a fa- 

és terménylopások megelőzését hivatottak ellátni. Vannak gazdák, akiknek az út mellől benövi a fa a 

területét, ezeknek a részeknek a ritkítására kaptak engedélyt, ha mégis tarra vágták, azt a hivatalból nem 

lehetett eddig ellenőrizni. 

Az önkormányzatnak kötelező ezeket a terveket létrehozni, de nem ezek jelentik a megoldást, hanem a jól 

működő, hatékony mezőőrség. 

Megköszöni a hozzászólást. 

 

Zölei István Csány Malom út 11. szám alatti lakos: 

A talajterhelési díjjal kapcsolatban van kérdésem.  A házban nincs bent a víz, a csatornával mit kössek 

össze? A kerti csapot? 

 

Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző: 

Ilyen esetben természetesen nem kell rákötni a csatornára, továbbra is talajterhelést fizet a tulajdonos, 

amelyet egy átlagos fogyasztást figyelembe vételével állapítanak meg. 

 

Zölei István Csány Malom út 11. szám alatti lakos: 

Szeretném jelezni, hogy a Malom úton közlekedő kamionok nappal ugyan lassan mennek, de éjjel nem, 

nagyon hangosak és a ház fala megrepedt tőlük. 

 

Medve István polgármester: 

Megköszöni a hozzászólást, tájékoztatja Zölei Istvánt, hogy a problémát egy másik lakos már felvetette, 

és írásban tudnak rá válaszolni a jogszabályok áttekintése után. 

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

 

kmft. 

         

          Medve István                                                         Dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 

           polgármester                                                                              jegyző 
 

 

            Gál Tiborné                                                                         Juhász Dávid 

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 

                                   

 

                       Fábián Krisztina 

                                   jegyzőkönyvvezető 


