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Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 8735 Csákány, Kossuth L. u. 1. 

Email: zsitfa@level.datanet.hu 

Tel/Fax: 85-310-323 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 29-

én megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatalos helyisége, Csákány (8734 Somogyzsitfa, 

Május 1 u. 64.)    

 

Jelen vannak:  Németh Endre polgármester, Nagy János alpolgármester, Fekete Béla, 

Katona János, Békefi Attila képviselők  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

   Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Németh Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm Csákány Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Németh Endre polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 
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Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                  

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

7. Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Zrt. terület felajánlásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

8. Egyebek  

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

23/2017. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. március 29-ei nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                  

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

7. Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Zrt. terület felajánlásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 
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8. Egyebek  

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

24/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Németh Endre polgármester 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Németh Endre polgármester: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendeletet 

azért szükséges módosítani, mivel a rendeletben nem szerepeltek a közszolgáltatás díjtételei, 

csak a szerződés tartalmazta azokat.  

Németh Endre polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
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Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a  n e m  közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Németh Endre polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

25/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 

melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Németh Endre polgármester 

 

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 



5 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Németh Endre polgármester 

 

 

5. Törvényességi felhívás egészségügyi alapellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

 

Németh Endre polgármester: Megkapták képviselő-társaim az előterjesztést. Tájékoztatásul 

elmondom, hogy a Bereczk Balázs, Marcali Város alpolgármestere tájékoztatott, hogy 2017. 

április 4-től lesz fogorvos a III. számú körzetben. A hozzá kapcsolódó papírokat, működési 

engedélyt meg fogja küldeni hamarosan. Természetesen a törvényességi felhívással 

egyetértek, javasolom elfogadni. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

27/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási 

kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívást megtárgyalta és egyetért a 

törvényességi felhívásban foglaltakkal. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

              dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Rinyaújlak Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést, várom a hozzászólásaikat. 

 

Békefi Attila képviselő: Sajnálom ezt a bajba jutott embert, de anyagilag nem vagyunk abban 

a helyzetben, hogy minden kérelmet támogassunk. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi támogatási kérelmét 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. A kérelmező értesítésével megbízza a 

Polgármestert. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Zrt. terület felajánlásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 

Németh Endre polgármester: Szerintem megér 50.000 Ft-ot, amennyit kér érte az Aranyhíd-

Coop. Fel kell becsültetnünk, aztán ha az alapján is megéri, meg kellene vásárolni. 

Békefi Attila, Katona János képviselők: Persze, támogatjuk. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csákány 222/2. hrsz-

ú ingatlant az Aranyhíd-Coop Zrt. vételi ajánlata alapján meg kívánja vásárolni. Az 

önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslés alapján fog az ingatlan vételárában 

megállapodni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanra kérjen ingatlan 

értékbecslői szakvéleményt.  

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értékbecslésre: 2017. május 15. 

                         
  

8. Egyebek  

Előterjesztő: Németh Endre polgármester 
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8.1 Kelemen Zsolt területvásárlásának megtárgyalása  

 

Németh Endre polgármester: Kelemen Zsolt lovas íjász Szentendrén. Telefonon is keresett 

már, illetve levelet is írt, amit kaptatok. A lovaival nagy területre volna szüksége, ez miatt 

esett a választása Csákányra. A falunak talán jót tenne turizmus szempontjából egy ilyen 

látványosság. Természetesen előbb egy értékbecslővel fel kell méretni ezt a területet, nem 

tudom, milyen ára van. 

Katona János képviselő: Persze, fel kell méretni, és ha kedvező áron el tudnánk adni, ez a 

lovas íjászat szerintem is ide vonzaná a turistákat. 

Békefi Attila, Fekete Béla képviselők: Támogatjuk.  

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2017. (III.29) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

1. Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csákány 

199/4. hrsz-ú ingatlant értékesíti. Az önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslés 

alapján fogja az ingatlan értékét meghatározni. 
2. Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő 

Csákány, 199/4 hrsz.-ú alatti ingatlant felértékeli. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy az ingatlanra kérjen ingatlan értékbecslői szakvéleményt.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy Csákány Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

alapján az értékbecslést követően a felhívás közzétételéről gondoskodjon.  

 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értékbecslésre: 2017. május 15. 

                        közzétételre: 2017. június 15. 

 

8.2 Somogysámsoni Kistérségű Vízmű működtetésének és képviseletének megtárgyalása 

 

 

Németh Endre polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom elfogadásra, hiszen 

eddig is Somogysámson települést jelöltük ki a képviseletünkben eljáró ellátásért felelősnek. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

31/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 
Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Somogysámsoni kistérségi vízmű (Marcali Város Önkormányzata, Somogysámson 

Község Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata, Csákány Község 

Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata, Szőkedencs Község 

Önkormányzata azonos működési területen lévő) víziközműveinek üzemeltetése 

tekintetében képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Somogysámson Község 

Önkormányzatát jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszer működtetéséről, és képviseletről szóló megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

8.3 Csákány Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan gáz-és központi 

fűtés szerelésének megtárgyalása  

 

Németh Endre polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utcai 

ingatlanban nincs fűtési lehetőség, ezt kellene megoldanunk. A régi fűtési rendszer 

tönkrement. Ott van egy nagyterem is, amiben gyűlésektől kezdve mindent tarthatnánk, csak 

nincs egyelőre fűtésünk. Emellett ki is tudnánk adni egy részét, melyből lehetne akár 

bevételünk is, de sajnos eddig ez miatt nem tudtuk. Szerintem meg kellene csináltatni a fűtést. 

Sajnos kémény nincs, kialakítani sem tudunk, ezért kellene a gázt bevezetni. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

32/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja az 

önkormányzat tulajdonában lévő Csákány, Kossuth u. 52. szám alatti ingatlan gáz-és központi 
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fűtésszerelését Nagy József egyéni vállalkozó árajánlata alapján 1.862.545 Ft értékben. A 

szükséges összeget Csákány Község Önkormányzata az éves költségvetésében elkülöníti 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

8.4 Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás adásának megtárgyalása 

 

Németh Endre polgármester: A Vidékháló Kft. gyengeáramú optikai hálózat építését tervezi 

Csákány Község belterületén. Ehhez kérik az önkormányzattól a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulásunkat. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2017.(III.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Csákány Község Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

adja az előterjesztés melléklete szerinti tervdokumentáció alapján az optikai hálózat (GPON 

hálózat) kiépítéséhez Csákány település belterületén a 274., 228., 43., 62., 63., 195., 81., 165., 

115. hrsz.-ú területekre. Projektazonosító: GINOP – 3.4.1., Tervazonosító: KO-556/16/5. 

Felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Németh Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

8.5 Települési támogatásokról tájékoztató 

 

 

Németh Endre polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy az előző testületi ülés 

óta települési támogatási kérelem nem érkezett. 

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Németh Endre dr. Babina Bernadett 

 polgármester       jegyző 


