
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSÁNY 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

 

 

 

 

30/2017. (III.01.) sz. határozattal jóváhagyva 

 

 

 

 

 

Pro Arch. Építész Stúdió 

2016 

 

  

vu.ig
Kiemelés



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

2 

 

 

 

A L Á Í R Ó L A P  
 

 
 

 
 
Megbízó:     Csány Község Önkormányzata 
      3105 Csány, Kossuth Lajos út 2. 
 
 
 
 
Tervező:     PRO ARCH. Építész Stúdió 
      1085 Budapest, József krt. 36. 
 
 
 
 R. Takács Eszter 
 vezető településtervező, okl. építész 
 TT/1 É 01-2883/13 
 

 
 

 Kalász Nóra 
 tájrendező-kertépítő mérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

  



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

3 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETÉS 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1.HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ .................................................................................................. 7 

1.1. A település helye térben és időben .............................................................................................. 7 

1.1.1. Földrajzi elhelyezkedés .......................................................................................................... 7 

1.1.2. Közigazgatási pozíció ............................................................................................................. 7 

1.1.3. Csány történelme .................................................................................................................. 7 

1.2. A területfejlesztési környezet ..................................................................................................... 12 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata ...................................................... 14 

1.4. A szomszédos települések hatályos rendelkezései .................................................................... 18 

1.5.A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása ................................................................ 19 

1.6. A település településrendezési tervi előzményei ....................................................................... 20 

1.7. A település társadalma, demográfiai mutatók ........................................................................... 22 

1.7.1. A népesség számának alakulása .......................................................................................... 22 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok ............................................ 26 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők ................................................................................ 26 

1.8. A település humán infrastruktúrája ........................................................................................... 27 

1.8.1. Humán közszolgáltatások .................................................................................................... 27 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása ................................................................................................ 28 

1.9. A település gazdasága ................................................................................................................ 30 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere ......... 34 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások ...................................................................................... 39 

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata .................................................................................. 39 

1.12.1. Természeti adottságok ...................................................................................................... 39 

1.12.2. Tájszerkezet kialakulása .................................................................................................... 39 

1.12.3. Tájhasználat és értékelése................................................................................................. 40 

1.12.4. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek........................................................ 41 

1.12.5. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése......................................................... 41 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata ............................................................................................. 42 

1.14. Az épített környezet vizsgálata ................................................................................................ 43 

1.15. Közlekedés ................................................................................................................................ 52 

1.16. Közművesítés ............................................................................................................................ 53 

1.16.1. Vízi közművek .................................................................................................................... 53 

1.16.2. Energia ............................................................................................................................... 53 



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

4 

1.16.3. Elektronikus hírközlés ........................................................................................................ 54 

1.17. Környezetvédelem .................................................................................................................... 54 

1.17.1. Talaj ................................................................................................................................... 54 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek .......................................................................................... 54 

1.17.3. A Levegőtisztaság védelme ............................................................................................... 54 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés ........................................................................................................ 55 

1.17.5. Sugárzásvédelem ............................................................................................................... 55 

1.17.6. Hulladékkezelés ................................................................................................................. 55 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés................................................................................................. 55 

1.17.8. Árvízvédelem ..................................................................................................................... 55 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák ....................................................... 55 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó tényezők) . 56 

1.19. Ásványi nyersanyaglelőhely ..................................................................................................... 57 

1.20. A település klimatikus viszonyai ............................................................................................... 57 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ................................................................................................. 58 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ .............................................................................................. 60 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

1. JÖVŐKÉP ................................................................................................................................ 63 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan ...................................................................................................................................... 63 

1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése ......................................................................................... 64 

2. CÉLOK ..................................................................................................................................... 64 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása .................................................. 64 

2.2. Részcélok és a beavatkozások meghatározása .......................................................................... 65 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBFEJLESZTÉSI CÉLOKHOZ .................................................................... 69 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági 
és környezeti adatok meghatározása ................................................................................................ 69 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 
térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra .............. 69 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére .............................................................................. 69 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE ....................................................... 69 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer ........................................ 69 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére ................ 69 

MELLÉKLETEK 

  



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

5 

BEVEZETÉS 

Csány község Heves megye dél-nyugati részén, Hatvantól 10 km-re, 

Gyöngyöstől 25 km-re fekszik. Az M3-as autópályától délre lévő 
településen 2065 fő él. A sík földekkel körülölelt faluban a gyü-

mölcs- és zöldségtermelésnek évszázados hagyományai vannak. A 

magyar embereknek Csány nevének említésekor a zamatos dinnye 
jut eszükbe. 

A település címere is jelzi a település történelmi, mezőgazdasági 
identitását (ekevas, csoroszlya, búza, csillag és a két dinnye). 

 

 

Csány község Településendezési tervének felülvizsgálata 

a község TELEPÜLÉFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK kidol-

gozásával indul.  

A koncepció megalapozó munkarészei és a településfej-

lesztési elképzeléseit összegző leírások alapján kerül sor 
a Településszerkezeti és Szabályozási terv elkészítésére.  

 

A Településrendezési terv felülvizsgálatának 

megkezdését Csány község Képviselő-testülete határo-

zattal erősítette meg. A terv készítéséhez a partnerségi 
rendelet megalkotása megtörtént, települési főépítész 
segíti a tervek szakszerű kidolgozását, és a törvények, 
jogszabályok betartását, valamint a lakossági, államigaz-

gatási egyeztetések lebonyolítását. 

 

A tervek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalomra 

és egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint, az érvény-

ben lévő Étv, OÉSZ, OTrT, Heves megyei TrT, ágazati 

előírások, törvények alapján készülnek. A teljes közigaz-

gatási területre kiterjedő terv tartalmazni fogja a kör-

nyezeti vizsgálatot és az örökségvédelmi hatásvizsgála-

tokat. 

A jelenleg érvényben lévő Településfejlesztési Koncepciót és Településszerkezeti tervet, valamint a 

Helyi Építési Szabályzatot Demeter és Ts. Iroda dolgozta ki (vezető tervező: Németi László okl. épí-
tészmérnök, vezető tervező) 2004 és 2005 között.  

A fejlesztési és rendezési dokumentumok jóváhagyása óta eltelt években a jogszabályok módosultak, 

bővebb tartalmi előírások, szabályozási, egyeztetési követelmények alapján kell a terveket kidolgozni. 
Így a megfogalmazott módosítási igények és fejlesztési elképzelések mellett ez is hozzájárult a terv 

készítésének aktualitásához.  
  

Csány 

vu.ig
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1.HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. A település helye térben és időben 

1.1.1. Földrajzi elhelyezkedés 

Csány az Északi-középhegység és az Alföld találkozásánál, a Duna-Tisza köze középső részén lévő te-
lepülés. A község a Gyöngyösi síkon fekszik, tengerszint feletti magassága nem éri el a 150 m-t. A 
települést Északon Hort, Atkár, keleten Jászárokszállás, délen Jászágó, Jászfényszaru és nyugaton 
Hatvan határolja. A falu Hatvan, Hort és Gyöngyös irányából közúton megközelíthető, a legközelebbi 
vasútállomás Hort-Csány, mely a Hatvan- Miskolc- Szerencs- Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vonalon, a 
településtől 3,5 km-re, északra található. Az M3 autópálya a településtől 15km-re, északon vezet el. 

1.1.2. Közigazgatási pozíció 

Csány az Észak-Magyarországi Régióban, Heves megyében 
található, Hatvantól keletre, a 32. sz. főút mellett. Az 
Észak-Magyarországi régió központja Miskolc, Heves me-
gye székhelye Eger. A település közigazgatásilag a Hatvani 
járáshoz tartozik. 

A megye 7 járásában összesen 121 település van.  

Csány 1990-ben vált önálló önkormányzattal rendelkező 
községgé, melyen kisebbségi önkormányzat is működik. A 
településen a 2016- január 1-i KSH adatok alapján 2065 fő 
él. 

 

 

 

1.1.3. Csány történelme 

Források: Régészeti állapotvizsgálat Csány község Településszerkezeti Tervéhez 2004. Kutató: Fodor 

László régész; Csány településtörténet, honlap Kassa András, helytörténész; Magyarország Vármegyéi 
és városai (1896–1914), összeállította: Borovszky Samu, szerzők: Bartalus Lajos, dr. Nagy Béni, Orosz 

Ernő, ifj Reiszig Ede, Wikipédia település történet. 

 „Palócok és a Jászok között” 

A történeti kutatások megállapítása alapján a falu neve, Csán személynévből származik, először az 
1332. évi pápai tizedjegyzékben fordult elő. A „Magyarország Vármegyéi és Városai” címen a XX. 
század fordulóján összeállított dokumentum alapján elképzelhető, hogy ez a név a IXX.-XI. században 
betelepülő besenyő népcsoportra utalhat. 

Csány község a sík alföldi táj és a dombvidék találkozásánál fekszik, a felszíni vizek hol bőségesen 
elárasztják a területeket, a folyóvizek mellett zsombékos, lápos területeket hoznak létre, hol jelentős 
a szárazság. A föld mezőgazdasági hasznosításra nagyon alkalmas, a talaj mélyebb rétegeiben nagy 
mennyiségű artézi vízkészlet található. A kisebb dombokkal (halmokkal) tagolt, s vizes helyeken vé-
delmet nyújtó, de belátható, sík térség a történelmi korokban többször kínált különböző népeknek, 
embereknek letelepedési, megélhetési lehetőséget („a vármegye lapálya kaput tárt az egymást fel-
váltó népeknek..” írja Bartalos Gyula), s a térség több hadi esemény színhelye is volt.  
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Csány település környezetében a régészeti leletek tanúsága alapján feltehetően már az őskorban (kb. 
10000 éve) is éltek itt vadászó, halászó népek. Leleteket tártak fel a vasútállomás térségében, a tele-
pülés közigazgatási területének északnyugati részén.  

A történelmi korokból mind a bronzkorból (Kr.e.:XX-XVIII század), mind a vaskorból (Kr.e.: VIII-I. szá-
zad), mind a honfoglalás előtti népek idejéből, a népvándorlás korából (Kr. u. IV-VIII. század) ismertek 
a környéken régészeti leletek, de a település közigazgatási területén kevés ténylegesen feltárt lelő-
hely van.  

- A bronzkori ember hagyatéka: A régészek szerint a lelőhely elhelyezkedése alapján „Hatvani kultúrának” 

nevezett bronzeszközöket tártak fel a falutól nyugatra. Ezek a leletek bizonyítják, hogy a térségben fém-

eszközöket használó, egyszerű mezőgazdasági tevékenységet folytató, erődített településeken élő népek 
éltek 4000 éve. (A honlapon megjelenő településtörténetben a községtől nyugatra, az „Akasztó-halom” 

térségében Kassa András helytörténész egy TELL nevű bronzkori település helyét véli beazonosíthatónak).  

- A vaskornak nevezett történelmi korból a község környezetében több lelet is felszínre került, melyek a 

közigazgatási területen belül a vasútállomás felé menő út építésénél kerültek elő. Az Alföldön az időszámí-
tás előtt 5. századtól itt élő kelták után az Kr.e. I. században keletről ideérkező szarmaták telepedtek le. Ők 
elsősorban a részlegesen vízjárta területeket foglalták el. 

- A népvándorlás korában a Hun majd az Avar birodalom területe volt az Alföld. Az itt élő szarmatákkal a 
domináns népcsoportok éltek együtt, illetve uralkodtak felettük. A térségben az avarok intenzívebb mező-
gazdálkodást kezdetek folytatni a nomád állattartás mellett. Az itt élő népek a Duna vonaláig terjedő Ró-

mai Birodalom, illetve Pannon Provincia ellen Kr.u. II-III. században- a hegyeken kialakított védő várak kö-

rül- kőgyepű védelmi vonalakat (Csörsz-árok rendszert) alakítottak ki. A Szarv-ágy vízfolyás mellett azono-

sítják ennek egy szakaszát. 

A Honfoglalás idején, a X. században a magyar honfoglaló törzsek letelepedésére megfelelő teret 
adott a „dús legelők”- kel bíró táj. A magyarok és a ritkán lakott területek lakói évtizedek, évszázadok 
során elvegyültek (összeolvadtak). A térségben az Aba nemzetség telepedett le. 

A következő évszázadokban az Alföldre további népcsoportok érkeztek. A XI. században Dél-
Oroszországból besenyők települtek a környékre (első csoportjuk feltehetően már korábban is jelen 

volt a környéken), akiktől a palócok, matyók származtatják magukat. A XIII. században a tatár harcok 
miatt IV. Béla kun népeket hívott be, s az ezekkel együtt érkező (ászok) jászok is a térséget választot-

ták lakhelyül. A jászok Irán felől indultak, s a Kazah sztyeppén lévő birodalmukból érkeztek az ország-
ba.  

A kora középkortól a térségben fokozatosan épülnek fel a lakott he-
lyek, falvak. Kialakulnak közigazgatási és a tulajdonviszonyok. Az egy-
házi rendszerben a terület a (gyöngyös)patai esperességhez, majd az 
egri püspökségnek fizetett adót. A XIV. századi pápai összeírásban sze-
repel Chan község, mint önálló plébánia. A források beszámolnak 
Szentgyörgy Csányról /régészeti kutatások szerint a mai faluközpont 
területe/ és Szent Miklós Csányról /a mai településtől keletre/, majd 
Tóth Csányról is /Berki halom, valószínűleg inkább a XVIII. században 
volt itt település/.  

1409-ben a Csányi család birtoka, később részbirtokaként szerepelt, s az is maradt 1630-ig. A telepü-
lésen (vagy településeken) állattartó és földművelő kisnemesek és jobbágyok éltek. 

A török hódoltság idején az 1544-es Hatvani csata után a környék, Eger várát kivéve, a török hódolt-
sági területre esik egészen 1690-ig. A lakott helyeket lerombolják a törökök, az itt élők a harcok miatt 
elmenekültek. Majd a törökkel történt megegyezés (adófizetés) után a hatvani szandzsák telepítik 
újra, feltehetően a mai központ helyétől keletre (a Bartók Béla út végénél, a Csillag-Béke utcánál) a 
községet. Feltehetően az első település(ek) halmazos elrendezésűek, melyekben az épületek egy-
máshoz közel állnak, szinte körben helyezkednek el, közre zárva egy kisebb teresedést, s az épületek-
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hez  kapcsolódnak a mezőgazdasági területek. Később a belső terekbe is építettek házakat. Az 1564 
évi összeírásban 4, 1686-ban 22 portát írnak le. Az itt élők egyaránt fizettek az egri vár újjáépítésére 
az egri püspökségnek és a törököknek is. A Szentgyörgy Csánynak nevezett község temploma már a 
XVII. században állt. 

1630 után a Csány család birtokát feldarabolják, a földek részben a leszármazottakhoz, részben új tulajdo-

nosokhoz jutnak. Új földbirtokosok többek között Földváry György, Mocsáry, Vámossy István alispán. 

A növekvő népesség, a Habsburg törvények, rendeletek és a folyamatos hadi igények hozzájárultak a 
térség intenzív mezőgazdasági kultúrájának kialakulásához. Az 1770-es évek végére 4600 hold (mai 
közigazgatási terület: 4790 ha=8286 kat. hold, ennek 55% = 4600 kat. hold) területet „feltörtek”, 
szántó területté alakítottak át, melynek 78 %-a, 3600 kat. hold majorság volt. A XVIII. században épült 
fel a település katolikus temploma, amelyet a közbirtokosság tartott fenn. Az 1776-ban megkezdett 
építkezés vezetője, s építőmestere a gyöngyösi Rábl Károly volt (ez az épület a II. világháború idején 
elpusztult). 

A XVIII-XIX. században az egyszerű, parasztházak mellett több „úri lak”, kúria, módos ház is épült még 
a faluban, leginkább a település akkori szélén. A területek birtokosai, földesurai és azok tulajdoni 
hányada az idők során változott. Az alábbiakban látható, hogy a történeti ismertetésekben bizonyos 
ellentét mutatkozik a birtokosok leírásában.  

A XIX –XX. század fordulóján megjelent „Magyarország Vármegyéi és Városai” leírása szerint:  

„1684-ben Berthóthy Gábor, Vay Ádám és a Fejérpataky család bírt itt földesúri joggal. 1693-ban Vay 

Ádám birtokában találjuk, kívüle még a Holecz családnak is volt 12 jobbágytelke. 1741-ben részben gróf 

Stahremberg hatvani uradalmához tartozott, részben Vay Ádám birtoka volt. A XX. század első felében 
herczeg Grassalkovichon kívül a Vay család és a Holecz család örököseinek volt itt földesúri joga. Kivülök az 

idők folyamán számos nemes család lakott itt, kik közül a Halász, Várkonyi, Juhász, Korcsmáros, Burián, Jó-

zsa és Ézsiás családok ma is (1914 előtt) szerepelnek. Jelenleg Hatvany Károlynénak és Halász Aladárnak 
van itt nagyobb birtoka.” 

A honlap szerint: 

„A 17-18. század birtokosai közül megemlítendő a Horváth, a Kürtösi, a Holecz, a Csima, a Sövényházi, a 

Bertóti, a Farkas, az Ordódy, a Páldi, valamint a Józsa család. 1701-ben Vay Ádám és Ordódy György Heves 

vármegye kuruc alispánja, továbbá a Fejérpataky és Róth családok voltak a birtokosok. 1725-ben 3 család, 

a Vay, a Battlik és a Holecz családok maguk osztották fel a falut; ekkor már több állattartó és szántóvető 
földesúri majorság volt a településen. 1729-ben Csány egyharmad részét császári adományként gróf 

Stahremberg kapta, akitől 1741-ben Grassalkovich Antal hatvani földesúr vásárolta meg, s ettől kezdve 
száz éven keresztül az övé volt a település egy része. 1841-ben Sina báróhoz került, míg a többi település-

részt felaprózták.” 

Mivel a nagyobb birtokosok megállapítása bizonytalan, így nem tudjuk kiknek, hogy a földjén alakí-
tották ki a nagy szántó terülteket, de feltehetően a hatvani földesurak egyikének földjén vagy gróf 
Stahremberg, vagy Grassalkovich Antal birtokán. 1848-ban a faluban 81 fél- és negyedtelkes jobbá-
gyot jegyeztek fel, a zsellérek száma ennek több mint kétszerese volt (kb. 250 család, 1000 fő). 

1848-ban a falutól északnyugatra volt a nevezetes „hatvani csata”, ahol a magyar honvédek csapata a 
tavaszi hadjárat idején, Buda bevétele előtt megverte az osztrák sereget.  
  

 

 

 

   

„Jász ház” 
 

régi lakóház Csányon 
 

„szoknyás”Palócz ház 

vu.ig
Kiemelés

vu.ig
Kiemelés
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A XIX. század második felében, XX. század fordulóján a térséget több természeti csapás (aszály, ára-
dás) pusztította, pestis-, kolerajárványok tizedelték meg a lakosságot. Ennek ellenére a település el-
sősorban a fejlődő gabonatermelés, állattartás és a megerősödő zöldség-, gyümölcstermesztés miatt 
egyre jobb gazdasági helyzetbe került. Megépült a vasút, könnyebben tudták a terményeket értékesí-
teni. Heti vásárt tartottak. A településen 1891-ben izraelita imaház épült. A település belterületének 
növekedése mellett a külterületen nagyobb tanyák, majorságok épültek ki, számuk emelkedését 
megfigyelhetjük a katonai térképeken. 

A XIX. század végén épült a Bartók Béla utcában álló „Halász kastély,” melynek építtetője Vay Antal. A 
birtok később a Halász család tulajdonába került, akik átépítették, bővítették, mellette rendezett 
parkot alakítottak ki. Ma a házat, telket idősek otthonaként hasznosítják. 

A mai „Szigeti” kastély néven ismert épület, birtok is a XIX. század végén épült, Csányi Ágoston 1895-
ben építette. A birtokot később Csányi Rinka, Hatvany Károlyné örökölte. Ezt a kúriát is nagy park 
övezte. 

Az első világháború előtt megjelent ismertetésben egy fejlett, tehetős falut írnak le. 

 „A község területe 8324 k. hold, lakóházak száma 614 és a lakosság 3796 lélek, a kik 3 német és 3 egyéb 

kivételével mind magyarok. Vallásra nézve van róm. kath. 3703, ref. 7, ág. evangélikus. 1, görög. keleti 1 és 

izraelita 84. A lakosság róm. katolikus. Olvasókört, 48-as függetlenségi kört és temetkezési társulatot tart 

fenn. Van virágzó hitelszövetkezete (építette Klein Móricz, ma gyógyszertár), gőzmalma és ártézi vizű gőz- 

és kádfürdője. Hatvany Károlyné (Stein Ignácz) birtokán gazdasági szeszgyár van, mely jelenleg a gyöngyösi 

forgalmi banké. (Ez a falu dél-nyugati részén lehetett.) Postája helyben, távíró és vasúti állomása Horton 
van, a hatvan-füzesabonyi vonal mentén. (Magyarország Vármegyéi és városai (1896–1914)) 

Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 

Népesség 3 040 3 307 3 692 3 796 4 438 4 432 4 505 3 986 3 691 3 701 3 275 

A első világháborúban a falu férfi lakosságából 282 ember vonult be katonának, a háborúban 49-en 
haltak meg.  

A háború után a kezdeti konjunktúra a falu addigi látszólag legnagyobb fejlettségét teremtette meg. 
Csányon ekkor a mai lakosság több mint kétszerese élt a gazdasági válság miatt elköltözők ellenére. A 
nagy népességszám csak részben magyarázható a környék megélhetést biztosító erejével, az alacso-
nyabb életszínvonal elvárással,- ezt a helyzetet elsősorban a „népességrobbanás” idézte elő. 

(népesség robbanás, a természetes szaporulatnak a jelentős növekedése, mikor a régi időknek megfelelő-
en sok gyerek született, de a higiéniai körülmények javulása miatt, jelentősen csökkent a gyermekhalálo-

zás) 

A két világháború között a „felfutás” után a gazdasági válság itt is éreztette hatását. Ennek ellenére az 
1930-as évekről az alábbi írás olvasható: 

„Lakóinak száma 1930-ban elérte a 4505 főt, bár a megelőző 10 év alatt 411-en költöztek el a községből. 
889 lakóház állt a településen. (Jelenleg 980 lakóépület van.) A lakosság legnagyobb része római katolikus, 

de volt 14 református, 11 evangélista, 1 görög katolikus és 63 izraelita is. A községben az oktatást a 7 tan-

termes, 7 tanerős elemi, s a hozzá kapcsolódó gazdasági továbbképző iskola látta el. A közművelődést 
szolgálta a Római Katolikus Olvasókör, megalakult a Levente Egyesület, a Polgári Lövész Egylet. Az egész-

ségügyi ellátás kielégítő volt. Helyben két orvos látta el a betegeket, s egy szülésznő működött a község-

ben. A gyógyszertár is helyben volt.”(Wikipédia, Csány története) 

II. világháború korszaka újabb megpróbáltatásokat hozott: az izraelita lakosság deportálása, 1944-
ben a térség, a falu hadszíntér, sok épület megrongálódott, a templomot a németek felrobbantották, 
a szeszgyár gépeit elvitték. A szovjet csapatok Csányt 1944 novemberében foglalták el. Nem tudjuk 
biztosan, de feltételezhető, hogy a „málenykij robot”-ot a falu lakói közül is többen átélték.  
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A háború utáni helyzetben az élet nehezen tér vissza a régi medrébe, kevés volt az ennivaló, az épüle-
teket helyre kellett állítani. A szovjetbarát, szocialista rezsim felépítésének kezdetén a tulajdonvi-
szonyok jelentősen átrendeződtek, ami nem kedvezett sem a földek megművelésének, sem a rende-
zett élet megindulásának. Az első földreformnál 1945-ben az 1000 hold feletti úri birtokokat és a 200 
hold feletti paraszti földeket lefoglalták, a területeket államosították. Majd a „földreform” következő 
lépéseként 250 család között 1400 kat. hold földet osztottak ki. 1949-ben 22 taggal megalakult az 
első mezőgazdasági termelőszövetkezeti csoport. Emellett megkezdődött a tanyák felszámolása is. 

A szocialista időkben 1960-ban éri el a népességszám a legmagasabb szintet. 1960 januárjában került 
sor a kollektivizálásra, nem sokkal később megalakul az Állami Gazdaság is. Új tanácsháza épül, utca-
sorokat nyitnak, új családi házak épülnek és üzemi területeket alakítanak ki. Az 1980-as években fel-
épül a traubiszóda üzem. A községben működik általános iskola, óvoda, orvosi rendelő, piac, a hajda-
ni Halász kastélyban idősek otthonát rendeznek be. Záportározót alakítanak ki a település észak-
nyugati szélen, mely alapvetően a Mátra felől jövő időszaki vízelöntések ellen védi a falut, de a fel-
duzzasztott tavat emellett az itt élők horgásztóként is használják. 

A községet közigazgatásilag, hol Hatvanhoz, hol Gyöngyöshöz csatolják. 1950. október 22-től önálló 
tanácsú község lett. 1950-től 1969-ig Hatvanhoz tartozik, 1969-83 között a magasabb szintű közigaz-
gatási egysége Gyönygyös, később újra Hatvan városkörnyéki települése. 

A rendszerváltás után 1990-től Csány önálló önkormányzattal rendelkező község a hatvani járásban. 
A megváltozott tulajdonviszonyok és a gazdasági helyzet átmenetileg zavart okoz az itt élőknek, a 
település fejlődésének. A privatizáció után az új tulajdonosok egy része nem termelési eszközként 
kezelte a birtokukba jutott értékeket: a mezőgazdasági vagy egyéb termelőtevékenység helyett föl-
dek eladásában látták az előnyős gazdasági lehetőségeket. Nagyobb földterületeket parcelláztak fel a 
település déli részén, a kisméretű telkek nagy része nem épült be. A településen új gazdasági szerep-
lők is megjelentek /Pannon Aqua majd Pet-pack/. Csány fő „exportcikke”, a dinnye értékesítése egyre 
nehezebb lett, mivel a külföldről behozott zöldségek, gyümölcsök elárasztották az országot. A kister-
melők egy része az uborka, s egyéb zöldség termelésére tért át.  

Jelenleg a település stagnáló lélekszámú község, melyből sokan eljárnak dolgozni, s sokan el is köl-
töznek, de ennek ellenére az itt élők mindent megtesznek a falu szebbítéséért, a kulturált lakhatási 
feltételek megteremtéséért. Az elmúlt évtizedben az alapvető közművek kiépültek, az önkormányzat 
és a tehetősebb emberek az elszegényedett, s elszegényedő népesség felemelkedését mintagazdaság 
létrehozásával segíti.  

Csány geoföldrajzi helyzete és természeti adottságai alapján a történelemi időkben mindig lakott hely 
volt, s az itt élők szorgalma, tehetsége országos hírűvé tette a falu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régi képeslapok Csányból (http://helytortenet.com/csany-1947-cca-regi-kepeslap; http://helytortenet.com/csany-

1944-regi-kepeslap-hangya-uzlettel)   



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

12 

1.2. A területfejlesztési környezet 

1.2.1. Kapcsolódás az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz (OTFK 2013) 

Az országos koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányok: 

o Gazdasági versenyképesség javítása: a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő 
beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító fejlesztések támogatása és a be-
ruházás ösztönzést támogató infrastruktúrák (infokommunikációs, közlekedési, oktatás-
szakképzési, stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével.  

o A megyén belüli észak-déli, északi területein a kelet-nyugati kapcsolatok javítása.  

o A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében működő 
felsőoktatási intézményekre (Eszterházy Károly Egyetem, Károly Róbert Főiskola) alapozva.  

o A turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és 
attraktivitásának növelésével, különösen a lovas- (Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tisza-tó), to-
vábbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, bo-
rászati és természeti adottságaira, hagyományaira is.  

o A megye környezeti minőségének javítása környezetbarát technológiák, megújuló energiafor-
rások meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a verseny, 
mind pedig a közszférában, kiemelten építve Heves megye kedvező geotermikus adottságaira.  

o Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, iga-
zodva az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy- és termálvíz vagyonára is.  

o A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, eszközök, nemzetközi tapasztalatok meg-
ismerése és adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva.  

o A hátrányos helyzetű periferiális kistérségekben az ellátórendszerek és térségközponti szerep-
körök fejlesztése mellett a közlekedési viszonyok javítása. 

o A jelentős arányú roma népesség társadalmi integrációjának segítése. 

1.2.2. Kapcsolódás a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és Stratégiai Programhoz 

„Heves megye a megfelelően képzett és képezhető, egészséges humán tőkére támaszkodó, innová-

ció-orientált, versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenn-

tartható használatával és társadalmi erőforrásainak, közösségeinek folyamatos fejlesztésével, mun-

kahelyek teremtésével és egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a nemzetgazdaság fontos szereplő-
jévé válik.” Ennek a jövőképnek az elérését megvalósító program szlogenszerűen az alábbi módon 
fogalmazható meg: HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ MEGYÉJE 

(legyen). 

„HEVES MEGYE AZ ESÉLYEK MEGYÉJE” 

Gazdaság: Heves megye versenyképességének erősítéséhez és gazdasági felzárkózásához elengedhe-

tetlen tényező a rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta emelése. Az északi és déli gazdaságilag fejlet-

len, munkahelyhiányos területek foglalkoztatottságának érdekében, képzettségi és mobilitási állapo-

tukra tekintettel, rövid és középtávon meg kell találni a kisebb hozzáadott értékkel rendelkező, beta-

nított- és segédmunkára, közmunkára épülő közérdekű, szolgáltató tevékenységek fejlesztési lehető-
ségeit is. az álláskeresés ösztönzésére, vonzóvá kell tenni a munkát az inaktívak számára, illetve lehe-

tőséget kell teremteni az újrakezdésre. A munkaerő-piaci esélyek javításának fontos eszközét jelentik 
továbbra is a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulék-kedvezmények. 
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Demográfia: A népesedési folyamatok az országos adatokhoz képest is nagyon kedvezőtlenek. A je-

lenlegi romló tendencia megállítása, visszafordítása csak a családok megerősítésével, a gyermekválla-

lás feltételeinek javításával lehetséges, ehhez azonban elengedhetetlen egy perspektivikus, kiszámít-
ható, biztos jövőkép biztosítása a fiatal generáció számára. A megye népességének az országosnál 

nagyobb hányada sorolható a szegény rétegbe, és társadalmi szinten is érzékelhető a különbségek 
növekedése az egyes rétegek és térségek között. A társadalmi felzárkóztatás és a társadalmi szolidari-

tás Heves megyében kiemelt célként jelenik meg mind a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
mind a fogyatékos személyek tekintetében. 

Épített értékek: Építészeti emlékeink ápolása nemzeti identitástudatunk egyik záloga. Törekedni kell 
történelmi emlékeink megőrzésére, bemutatására, eredeti vagy új funkcióval történő hasznosítására. 
A műemlékek állagmegóvása és lehetőség szerinti felújítása érdekében a főbb műemlék-tulajdonosok 

(egyházak, önkormányzatok, kincstár) összefogása indokolt. 

Közlekedés: Nagy hangsúlyt kell fektetni a megye vonalas infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen be-

lül is a megye északi és déli útszakaszainak a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyre történő rácsatlakozá-

sára, a városokat elkerülő utak kiépítésére, a településeket összekötő közúthálózat korszerűsítésére, 
a közösségi közlekedés feltételeinek javítására, valamint intermodális csomópontok létrehozására. 

1.2.3. Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás 

A Hatvani kistérség területfejlesztési operatív programja (2007-2013) 

Az Új Magyarország fejlesztési Terv megállapításai szerint az ország központi térségének súlya tovább 
nőtt. Áttevődött a súlypont a nyugati térségekről Budapestre és vonzáskörzetére. Heves megye fejlő-
dése számottevő a keleti országrész megyéi közül, miközben az Észak-Magyarországi Régió a legfej-
letlenebb a magyarországi régiók közül. Felzárkózási dinamika jellemzi a főváros pólusához keletről 
kapcsolódó térségcsoportot, így a Hatvani kistérséget is. 

Fő programok: 

o Infrastruktúra felújítása és kiépítése 

▪ közúthálózat fejlesztése (a 21-es főút korszerűsítése, kistérségi belső utak felújítása) 
▪ csatornázás (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a csapadékvíz elvezetése) 

o Logisztika és gazdaságszervező program  
▪ élelmiszeripari fejlesztések (feldolgozóipar) 

▪ alternatív energia megvalósítása (szélerőmű) 

o Agrár- és vidékfejlesztési program 

▪ zöldség-, gyümölcsraktározás, -felfolgozás, -értékesítés (logisztika, piac, ipar) 
▪ turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése  

▪ épített örökség felújítása 

o Térségi szolgáltató hálózat fejlesztése 

▪ közoktatás fejlesztése 

▪ szociális ellátó szolgáltatások fejlesztése 

o Településfejlesztési program 

▪ településközpont rehabilitáció 

▪ közterületek rendezése, parkosítás 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az Ország szerkezeti terve alapján Csány 

területe mezőgazdasági, vegyes 
területfelhasználású és vízgazdálkodási 
térségben található. A településen 220 

kV-os átviteli hálózat távvezetéke, továb-

bá földgázszállító, kőolajszállító és ter-

mékvezeték halad keresztül. A település-

től északra egyéb országos törzshálózati 

vasúti pálya vezet. 

Az OTrT alapján az ökológiai hálózat része 

a Szarv-ágy és az Ágói-patak mente, kiváló 

szántó a település északi és középső része, jó szántó a település keleti része, kiváló erdő a nyugati 
részen az utak mentén. Vízminőség-védelmi területként jelöli a település belterületének egy részét. 

1.3.2. Heves Megye Területrendezési Terve (HEMTrT) 

 

 

 

 

 

 

A Térségi Szerkezeti Terv 

szerint Csány területe 

mezőgazdasági, vízgazdál-

kodási és hagyományosan 

vidéki települési térségbe 

tartozik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A település külterületén 220 kV-os átviteli hálózat távvezetéke és további nemzetközi és hazai szén-

hidrogén szállítóvezetékek haladnak keresztül. A térségi szerkezeti terv a település körül északon és 

dél felé települési mellékutak hálózatát jelöli. Csánytól északra transzeurópai vasúti szállítási hálózat 
eleme halad. A belterülettől északnyugatra továbbá egy szükségtározó is található. A térségi szerke-

zeti terven az Ágói- és Szarv-ágy patakokon kívül további kisebb, időszakos vízfolyások is feltüntetésre 

kerültek.  
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Heves megyei Területrendezési terv Települést érintő térségi övezetei 
 

  
3.1. Ökológiai hálózat 3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 

  
3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség- 3.11. Rendszeresen belvízjárta terület 
védelmi terület 
 

  
3.12. Nagyvízi meder területe, szükségtározó 3.15. Széleróziónak kitett terület 
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A Térségi Szerkezeti Terv alapján a település nagy része mezőgazdasági térségben található. Az me-

zőgazdasági térség területét a településrendezési tervben legalább 75%-ban mezőgazdasági 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térségben bármilyen településrendezési övezet 

és építési övezet kijelölhető. 

Heves megye TrT Térségi Szerkezeti Terv övezetei Területnagyság /ha/ 

Hagyományosan vidéki települési térség 314,5 

Mezőgazdasági terület övezete 4429,4 

Térségi jelentőségű mellékút 10,9- 

Vízgazdálkodási térség 30,5 

Kiváló termőhelyi erdő 3,7 

220 KV-os elk. vezeték - 

Termék vezeték - 

Közigazgatási terület összesen 4789 

 

Heves megyei Területrendezési terv Térségi övezetei 

3.1. Ökológiai hálózat övezete, ökölógiai folyosó 1 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - 

3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete + 

3.4. Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete - 

3.5. Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - 

3.6. Világörökség, világörökség-várományos és történeti települési terület övezete - 

3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete + 

3.8. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete - 

3.9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete - 

3.10. Együtt tervezhető térségek övezete - 

3.11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete + 

3.12. Nagyvízi meder területének övezete, szükségtározó + 

3.13. Földtani veszélyforrás területének övezete - 

3.14. Vízeróziónak kitett terület övezete - 

3.15. Széleróziónak kitett terület övezete + 

3.16. Honvédelmi terület övezete - 

Ökológiai folyosó övezi az északi és déli részeken az Ágói-patak és a Szarv-ágy mentét. A közigazgatási 

területen délen és nyugaton erdőtelepítésre alkalmas területek találhatóak, a település belterületé-

nek nagy része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. Csány teljes területét a 

térségi terv rendszeresen belvízjárta és széleróziónak erősen/közepesen kitett övezetekbe sorolja. A 

HEMTrT a belterülettől nyugatra szükségtározó övezetét határozta meg. 

 

  Kiemelt térségi övezetek Terület (ha) 

3.1. Ökológiai hálózat övezete, ökológiai folyosó 125,8 

3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3,7 

3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 192,3 

3.11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 4789 

3.12. Nagyvízi meder területének övezete (szükség tározó) 59 

3.15. Széleróziónak kitett terület övezete 4789 
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3.1. Országos ökológiai hálózat, ezen belül ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha: a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és 
az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem tiltja. A kivételek együttes 
fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhe-
tő ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcso-
latok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Az öve-
zetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányate-
lek nem bővíthető. 

3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, ezen belül erdőtelepítésre javasolt terület övezetében 
új beépítésre nem szánt terület nem jelölhető ki. A településrendezési eszközökben az erdő-
telepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. 

3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetével érintett terület  eseté-
ben a településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak a felszín alatti vizek, üzeme-
lő és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében, a potenciálisan vízszennyező 
építmények kialakításának korlátozására vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. 

3.11. Rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása so-
rán adott véleményében hozzájárul. 

3.12. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtáro-
zók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

3.15. Széleróziónak kitett terület esetében fokozott figyelmet kell fordítani a fásításra és lehetőség 
szerint állandó növényborítottságot lehetővé tevő területfelhasználást kell meghatározni. 
Meglévő és tervezett külterületi utak (üzemi és földutak) esetében kiemelt figyelmet kell for-
dítani az út menti fásításra, az egykori fasorok, mezővédő erdősávok újbóli felújítási lehető-
ségére.  
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1.4. A szomszédos települések hatályos rendelkezései 

A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó megállapításai 

 

 

 

 

 

 

Csány közigazgatási területe és 

a szomszédos települések 

 

 

 

 

 

 

 

Csány az alábbi 6 településsel határos:  

Szomszédos település neve 
Helyi Építési Szabályzat és Szabá-

lyozási Terv 
Településszerkezeti Terv 

Atkár 13/2012. (VIII.27.) önk. rendelet nincs adat 

Hatvan 39/2009. (VIII.28.) sz. rendelet 442/2009. (VIII.27.) sz. határozat 

Hort 7/1999. (X.20.) önk. rendelet nincs adat 

Jászágó 4/2005. (VI.16.) sz. rendelet 45/2005. (VI.15.) sz. határozat 

Jászárokszállás 3/2005. (IV.01.) sz. rendelet 42/2005. (III.31.) sz. határozat 

Jászfényszaru 11/2005. (V.26.) sz. rendelet 4/2005 (I. 13.) sz. határozat 

Hatvan  

Hatvan Csánytól nyugatra fekszik az M3 autópálya mellett. A település 3 részre osztható: a nyugati 
fejlődő iparterület, mely a Boscht szolgálja ki és a 21-es útig tart, a középső, 21-es út és a Zagyva fo-
lyó közötti terület, mely ipari, kereskedelmi-szolgáltató és zöld övezetekbe tartozik, továbbá a keleti 
óváros. A településközponti vegyes területeken kívül városias, kisvárosias és kertvárosias beépítés 
jellemző a városközpontra. Nyugaton gazdasági ipari övezetet kiszolgáló lakóövezetek találhatóak, 
keleten inkább lakó, zöld és kereskedelmi-szolgáltató övezetbe tartozó területeket találunk. Csánnyal 
közvetlen kapcsolattal rendelkezik, mely Csány egyik fő kapcsolata is egyben.  

Hort  

Hort egykor egyutcás település volt, mely napjainkra a duplájára nőtt. A település belterületére falu-
sias beépítés jellemző, melynek központjában vegyes településközponti területek alakultak ki. Külte-
rületen az északi, a keleti és a nyugati részeken is kialakultak ipari övezetek, a külterület nagy része 
általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. A belterület az Ágói-patak és a Szarv-ágy között fekszik, 
melyek északról délre haladnak végig a települést 3 részre osztva. A vízfolyások mentén, közelében 
természetközeli területek, helyenként erdők találhatóak, melyek nagy része az ökológiai hálózat ele-
me. Északon a belterület határán halad el az M3 autópálya, délen pedig a Budapest- Hatvan- Miskolc-
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Szerencs- Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasútvonal. Délen, Csány irányába halad el egy termékvezeték, 
mely Csány Szerkezeti és Szabályozási tervén sem jelenik meg.  

Atkár  

Atkár Csánytól északkeletre található. Területét az M3 autópálya 2 részre bontja, az autópálya a tele-
pülés belterületének északi határa. A település központjában központi vegyes területeken kívül a 
kertvárosias, továbbá a falusias beépítés jellemző. Atkár északi része és az M3 autópályán túl lévő 
része fejlesztési terület, melyre ipari, kereskedelmi és szolgáltató funkciók telepíthetők. Atkár közvet-
len, kiépült útkapcsolattal rendelkezik Csánnyal. A Csánnyal határos területei zömében mezőgazda-
sági övezetbe tartoznak.  

Jászárokszállás  

Jászárokszállás Csánytól keletre helyezkedik el. A két település rendelkezik közvetlen kapcsolattal, ez 
azonban fejlesztésre szorul. A Jászárokszállás-Csány (3. sz. főút felé) összekötő út fejlesztése Jász-
árokszállás településszerkezeti tervében megjelenik. Ez az út Jászárokszállás szintén tervezett, a tele-
pülésközpont forgalmát mentesítő, attól nyugaton haladó elkerülő útba kapcsolódna, mely ipari-
gazdasági és kereskedelmi-szolgáltató övezeteken halad keresztül. A település továbbá az M3 autó-
pálya felé is tervezi az összekötő utak fejlesztését. A település belterületét a Csány felől érkező Szarv-
ágy patak vágja ketté. Délen a településközponti vegyes, kisvárosias és falusias beépítésű övezetek 
találhatóak, a pataktól északra zömében falusias beépítésű és erdőterületek dominálnak. A települé-
sen keresztül halad egy régészeti érdekeltségű terület, mely a Csörszárok-rendszerre enged követke-
zetni. A Csánnyal szomszédos területek általános mezőgazdasági övezetbe, azon belül szántóba tar-
toznak, továbbá helyenként erdőfoltok fedezhetők fel.  

Jászágó  

Csánytól délre fekszik Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Jászágó és Csány között egykor közvetlen 
kapcsolat volt, de napjainkban az összekötőút nedves időben személygépkocsival járhatatlan. A tele-
pülés hálós, szabályos szerkezetű belterülete közvetlenül a csányi határon fekszik, innen érhetőek el 
délen, a Csány közigazgatásához tartozó tanyák. A település a 32-es úthoz Pusztamonostoron keresz-
tül rendelkezik kapcsolattal. 

Jászfényszaru  

Csánytól délnyugati irányban, a Zagyva partján fekszik. Közvetlen kapcsolattal rendelkezik az M3 au-
tópályával, mivel belterületén a 32-es út halad keresztül. Városközponti vegyes, kisvárosias jász-fésűs 
és kertvárosias beépítésen kívül zöldfelületek jellemzik a belterület víz-közeli részét. A település a 32-
es út felé igyekszik terjeszkedni. Északon még belterületen található a Samsung Zrt. telephelye, mely 
kiváló fejlesztési lehetőségeket nyújt Jászfényszaru és a környező települések számára. Ezért a tele-
pülésszerkezeti tervben a 32-es út felé további gazdasági ipari területeket jelöltek ki. Csány és Jász-
fényszaru egykor rendelkezett közúti összeköttetéssel, de napjainkra ez a kapcsolat elsorvadt. A köz-
lekedési infrastruktúra fejlesztésével, az összekötőút kedvező lehetőségeket biztosítana Csány szá-
mára a munkahelyek tekintetében. A település Csánnyal határos területein általános mezőgazdasági 
területek, továbbá erdők találhatóak. Erdőtelepítésre alkalmas területeket jelöltek a település Csány-
Hatvan határához közeli területeken. 

1.5.A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

Csány község Településfejlesztési Koncepcióját 2004-ben fogadták el. A Koncepció alapját képezte a 
Településszerkezeti és Szabályozási terv kidolgozásának.  
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1.6. A település településrendezési tervi előzményei  

A hatályban lévő településrendezési eszközök 

o Településfejlesztési Koncepció 2004-ben készült 
o TSZT 01/2005 KT határozat 
o a HÉSZ-t és annak mellékletét, a szabályozási tervet 7/2005 (III.29.)számú önkormányzati ren-

delettel fogadták el.   

A településrendezési eszközöket Németi László felelős tervező irányításával a Demeter és Társa ter-
vező iroda dolgozta ki. 

A Településszerkezeti terv főbb szerkezeti megállapításai, elhatározásai: 

o A község területét a szabályozási tervlapon jelölt helyen nemzetközi gyorsvasút nyomvonal 
érintette. 

o Térségi övezetekkel történő megfeleltetés nem készült. Országos megyei övezetek nem kerül-
tek feltüntetésre, 

o A TSZT a belterület csökkentését javasolta a település déli részén, a Csokonai utcától délre az 
Ady Endre utca két oldalán, az Úttörő és Rákóczi utca sarkán, a Gyöngyösi utca északi végén. 

o Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozásra került, ezek alapján jelenleg az alábbi 
régészeti érintettségű területeket jelölte a terv: 
▪ Faluközpont a templommal 

▪ A Csörsz-árok és környezete (császárkor), 059 hrsz-ú mezőgazdasági út melletti területe-
ken 

▪ A 3202. számú Hort-Csány összekötő út – a Hort-Csány közigazgatási határ kereszteződé-
sének környezetében 

o Az épített értékvédelem elveit meghatározták, de rendelet nem készült 

▪ helyi értékvédelmi terület lehatárolásra került, 

▪ helyi épített értékek jegyzéke készült. 
o A helyi természeti értékek védelmére javaslatot tartalmaz a terv: 

▪ „A Csánytól északkeletre található a mintegy 70 hektáros árvízcsúcs-csökkentő tó.  
▪ Bökönydülő - vizesér sávja (hrsz: 0197; 0201/b; 0205bc; 0208/3b; 0225b; 0226; 0227/3b)   

2,5-3 km hosszan 20-50 m széles sáv fűz-nyár liget jellegű őshonos fafajösszetétellel. 

▪ Szarvágy-patak és gyeptársulása (hrsz:  045/1b; 051/1b; 055; 056/1b; 056/6b,) 
o Infrastruktúrafejlesztés 

▪ útburkolatok kiépítésének szükségességét állapította meg, mivel 2004-ben a burkolt (por-
talanított) utak aránya 35 % volt.  

▪ az érzékeny felszíni vízminőségű területen feltétlenül szükséges volt a vizek 
nitráttartalmának csökkentése és a szennyvízelvezetés megoldásának javaslata.  

▪ a településen gondot okoz a talajvíz, a felszíni vízrendezés, vízelvezető hálózat mielőbbi 
kiépítésének fontosságát állapította meg 

▪ közvilágítás és a hírközlés fejlesztése szükséges 
o differenciált külterületi szabályozás 

A TSZT-ben megállapított területhasználat alapján a Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv 
differenciálta az építési lehetőségeket az alábbiak szerint: 

Az érvényben lévő TrT beépítésre szánt területekre vonatkozó előírásai: 

o településközponti vegyes területre vonatkozó építési előírások szerint lehet építeni az Arany 
János utca két oldalán, a Szövetkezet és a Petőfi utca környékén. Az övezetbe általában intéz-
ményépületek helyezhetők el, de a falu karakteréhez képest „sűrűbb”beépítés miatt került sor 
ilyen övezet kialakítására. A terv szerint kisvárosi karakterrel kell a házakat építeni, lakóépület 
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és kertépítészeti építmény elhelyezhető. Szennyvízszikkasztás átmenetileg sem engedélyezhe-
tő. 
▪ megengedett építménymagasság: 7,5 m (2 emelet és tetőtér) 
▪ beépítettség: 40% (magasabb, mint az átlagos lakóterületen) 

o kertvárosias lakóterülei övezetek: Csány belső magjában, az Úttörő- Rákóczi- Temető- Budai 
Nagy Antal- Major- Hold- Nap utcák által határolt területen belül 4 fajta kertvárosias lakóterü-
leti övezet került kijelölésre. 500-900 m2-es telkeken, szabadon vagy oldalhatáron állóan lehet 
építeni két épülete egy telken.  
▪ megengedett építménymagasság: 4,0-7,5 m (1-2 emelet és tetőtér) 
▪ beépítettség: 30%  

o falusias lakóterületek a belterület szélén kerültek kijelölésre. A területfelhasználási egységen 
belül 4 övezetet differenciáltak a teleknagyság, az építménymagasság és a beépítési mód alap-
ján. Legkisebb, megengedett kialakítható telekterület: 900-1200 m2. 

▪ megengedett építmény magasság: 4,0-7,5 m (1-2 emelet és tetőtér) 
▪ beépítettség: 30%  

o gazdasági, kereskedelmi–szolgáltató terület az üzemi területek övezete. Gazdasági-
kereskedelmi területek a belterületben két helyen (az Úttörő utcában és a Malom utcában) 
van, külterületen a Gyöngyösi úttól nyugatra és a 0189/2 hrsz-ú telken.  

▪ megengedett építménymagasság: 7,5 m  
▪ beépítettség: 50%  

 

Az érvényben lévő TrT beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírásai: 

o különleges: sportcélú terület, temető terület, egyéb rendeltetésű terület ezeken a funkciónak 
megfelelő létesítmények helyezhetők el.  

o mezőgazdasági általános rendeltetésű terület, a mezőgazdasági földek területe, a külterület 
jellemző övezete, ahol általában nem építenek épületet. Az országos előírások alapján egyes 
helyeken, megfelelő földterület birtokában birtokközpont jelölhető ki (tanya), melyben a bir-
tokközpont telkén a telekterület 25%-áig épület építhető. 

o kertes mezőgazdasági területek, ültevények területfelhasználási egység három övezetre tago-
lódott. Ezek egy részt a gyümölcsösök, ültetvények, más részt a belterületből kizárt kisebb tel-
kek, melyek csak összevonás után válhatnak építési telekké. 
▪ megengedett építménymagasság: 4,5-7,5 m (nagyon magas!) 

▪ beépítettség: 3%  

o zöldterület: „A község területén az OTÉK 27. §-nak megfelelő, közhasználatú zöldfelület a köz-
területeken található”-írja HÉSZ. Az elhelyezhető építmények köre és módja nincs meghatároz-
va.  

o erdőterület a község közigazgatási területén kis mennyiségben előforduló, az OTÉK 28.§-a sze-
rinti, szerkezeti tervlapon jelölt területek. 

o közlekedési és közműterület 

o  egyéb rendeltetésű területek közé a vízgazdákodási területek tartoznak  

▪ Ágói-patak,  

▪ Szarvágy-patak, és 

▪ Csányi víztároló. 
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1.7. A település társadalma, demográfiai mutatók  

1.7.1. A népesség számának alakulása (népsűrűség, képzettség, gazdasági aktivitás, nemzetiségi 
összetétel) 

Csány társadalmi viszonyait felvázoló fejezetben a fenti állításokra vonatkozó adatokat bontjuk ki 

bővebben a KSH 2010-es mikrocenzusa (országos népszámlálási adatai), a 2016-ban publikált orszá-

gos felmérés (Lechner tudásközpont, 2014-es adatok) és az önkormányzati nyilvántartások alapján.  

Csány népessége a KSH 2016. január 1-jei adati alapján 2065 fő. 

Népességszám alakulása 

Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 

Népesség 3 040 3 307 3 692 3 796 4 438 4 432 4 505 3 986 3 691 3 701 3 275 

 

Évszám 1970 1980 1990 2001 2011 

Állandó népesség 3 315 2 823 2 375 2 293 2 177 

Az elmúlt évszázad népességszám alakulását vizsgálva látható, hogy a tizenkilencedik század végén, 

az első világháború előtti években a népesség folyamatosan növekszik. A legtöbben 1930-ban éltek a 

faluban, a mai népességnek több mint kétszerese. Ez feltehetően a mezőgazdasági ágazat fejlődésé-

vel van összefüggésben, illetve a nagyszámú emelkedést a XIX. században a bevándorlás, majd a „né-

pességrobbanás” (a mentálhigiénia fejlődésével jelentősen csökkent a gyermekhalálozás száma, nagy 

családok) okozhatta. A második világháború utáni „földreform” sok embert elüldözött a községből. 
Csak 1950-1960 között fordult meg a csökkenő tendencia, ebben szerepe lehetett a mezőgazdasági 
szövetkezet, állami gazdaság megszervezésének is. Az 1970-1990 között az egyenletes népességcsök-

kenésnél részben a természetes szaporulat csökkenésére, részben a fiatalok elvándorlására következ-

tethetünk. Az elmúlt húsz évben átlagosan stagnál a népességszám.  

Az elmúlt évtizedek részletes népességadatait ábrázoló grafikonon azonban látható, hogy a népes-

ségadatokat évenkénti elköltözések, beköltözések árnyalják és rámutatnak a népesség összetétel-

ének változására is.  
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A rendszerváltás utáni folyamatos fogyást (elköltözést, természetes fogyást), az évenként 30-80 fős 
csökkenést a 2008-as gazdasági váltságot követő években is megfigyelhetjük. S ezzel ellentétes fo-

lyamatként -a 1994-1995 közötti beköltözések száma és a természetes szaporulat- tartja a népesség-

számot stagnáló szinten. 

A diagramok alapján látható, hogy 1990-ig a csökkenés folyamatos volt, de az elmúlt 20 évben a 

stagnáló népességszám jellemzőbb. Az alábbiakban látható, hogy Csányon nagyobb a természetes 

szaporulat és a beköltözők száma is növekszik az elvándorlókhoz képest. Ezek a tényezők magyaráz-

zák a népességszám stagnáló tendenciáját. 

 

Természetes szaporodás-fogyás összefoglaló diag-
ram (Élveszületések mínusz elhalálozás, Lechner 
tudás központ) 

Évi 0,11-0,42%-os csökkenés, jelentősen kevesebb, 
mint az országos átlag, amely 4,0-3,1% között volt az 
elmúlt 15 évben. 

 

 

 

Vándorlási különbözet 

(Beköltözők mínusz elköltözők, Lechner tudás köz-
pont) 

+1,45 és -0,6% között változó érékek jelzik, hogy 
voltak évek, mikor többen költöztek be (2013), mint 
ahányan elvándoroltak. 

 

 

 

1900 

1950 

2000 

2050 

2100 

2150 

2200 

2250 

2300 

2350 

2400 
1

9
9

0
. 

1
9

9
1

. 

1
9

9
2

. 

1
9

9
3

. 

1
9

9
4

. 

1
9

9
5

. 

1
9

9
6

. 

1
9

9
7

. 

1
9

9
8

. 

1
9

9
9

. 

2
0

0
0

. 

2
0

0
1

. 

2
0

0
2

. 

2
0

0
3

. 

2
0

0
4

. 

2
0

0
5

. 

2
0

0
6

. 

2
0

0
7

. 

2
0

0
8

. 

2
0

0
9

. 

2
0

1
0

. 

2
0

1
1

. 

2
0

1
2

. 

2
0

1
3

. 

2
0

1
4

. 

2
0

1
5

. 

2
0

1
6

. 

Lakónépesség  



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

24 

 

Vándorlási különbözet Magyarország kiemelt tájegységein 
Muta-
tó/dimenzió 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Észak-
Magyarország 

–3,0 –4,9 –7,7 –7,5 –7,0 –6,9 –5,2 –4,6 –5,1 –4,9 –4,1 

Dunántúl 1,8 1,0 0,9 2,1 1,3 1,0 1,3 0,8 0,5 0,8 1,6 

 

Az összefoglaló táblázat után külön mellékeljük a 
településbe beköltözök számát mutató diagramot. 

 

A mezőgazdasági termelésből élő Csányra általában 
szegényebb, sokszor roma identitású családok ér-
keznek. Mivel itt már nagyobb közösséget és relatíve 
olcsó lakhatást találnak, egyszerűbb a fennmaradás. 
Ez jelentős társadalmi feszültséget okoz.   

 

 

Népsűrűség  

A magyarországi átlag 110 fő/ 
km2, az országban a legsűrűbben 
lakott területeken 300 fő él 
négyzetkilométerenként. Csány 
falu térsége ritkán lakott térség-
nek számít. 

 

 
2015 január 1, KSH adatok  

 

 

 

A statisztikai adatok szerint a 2011. évi állandó népesség alapján  a népsűrűség 1 km2-re 45,5 fő. 
Számított érték: Csány területe 4789 hektár, lakónépesség 2065 fő, népsűrűsége 2016-ban 47 
fő/km2.  

A település 2011-es adatai alapján készített korfája  

Csány jellemzően fogyó és elöregedést mu-
tató korfája az országos trendekhez képest 
pozitívabb eloszlású. Itt több százalékosan a 
fiatal, 15-25 év közötti férfi lakos. Az idős 
nők aránya nagyobb az országos átlaghoz 
képest.  
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Képzettségi mutatók 

A 2011-es népszámlálási adatokat feldogozó kiadvány 
alapján látható, hogy az egyetemet, főiskolát végzettek 
aránya a 25 évesnél idősebb népességben 11 és 16,4% 
között van.  

 

Csányban az országos átlaghoz képest jelentősen keve-
sebb az egyetemet, főiskolát végzett, helyben maradó la-
kosság. De a falu lakóinak iskolázottságát bemutató ada-
tok a megyei átlagnak közel megfelelőek.   

 

 

Munkanélküliség 

 

A lakosságon belül 2011-ben jelentősebb munkanélküli-
ségi arány figyelhető meg, mint az országos, illetve me-
gyei átlag. 

Ma ez a tendencia így nem mérhető, mivel a munkanél-
küliek jelentős része közfoglalkoztatott lett. 
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A népesség gazdasági aktivitás szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az inaktív keresők száma a lakosságban nagyobb arányú, mint a foglalkoztatottak száma. Ez a Heves 
megyei statisztikáktól is jelentősen eltér. A tapasztalatok alapján az inaktív keresők nagy része gyer-
mekét otthon nevelő nő, illetve egyéb támogatásból élő. 

 

Népesség és nemzetiség  

A 2011-es statisztikák alapján Csányon a lakos-
ság 88% magyarnak, 11% cigánynak, 1% egyéb 
identitásúnak vallotta magát. 

 

Családnagyság 

Átlagos családnagyság Csányban 2,84. Az orszá-
gos átlag 2,3-2,4. 

 

 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A település népességszáma az elmúlt években kisebb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Ez 
egyrészt a természetes szaporulat kisebb mértékű csökkenéséből és a migrációs értékekből adódik 
össze. Csányon alacsony iskolázottsági szintet tartanak nyilván. Kevés a szakképzett munkaerő és a 
felsőoktatásban végzettek száma. 

A demográfiai adatok vizsgálatából látható, hogy a településen nagy munkanélküliség volt jellemző, 
melyet a közfoglalkoztatás jelentősen csökkentett. Az inaktív keresők és a foglalkoztatottak száma 
közel egyenlő a községben. A faluban társadalmi feszültség tapasztalható a különböző jövedelmi szin-
ten élők, az őslakosság és beköltözők, a magyar és roma identitásúak között.  

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők  

A falu társadalmi életének meghatározói a dinnyefesztivál, a jótékonysági bál, a gyermekrendezvé-

nyek. A könyvtár és civilszervezetek mellett a népdalkör is a társadalmi élet szervezője. A helyiek 

életében a hitgyakorlás is fontos szerepet tölt be.  

37% 

6% 

32% 

25% 

Heves megye népessége gazdasági 
aktivitás szerint, 2011 

Összesen 308 882 fő 

foglalkoztatot
t 
munkanélküli 

inaktív kereső 

88% 

11% 

1% 

A népesség nemzetiség szerint, 
2011 

Összesen 2157 fő 

magyar 

cigány 

egyéb 

31% 

10% 
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CSÁNY népessége gazdasági 
aktivitás szerint, 2011 

Összesen 2 157 fő 

foglalkoztatott  
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inaktív kereső  
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1.8. A település humán infrastruktúrája  

Egy település lakosainak életminőségét jelentős mértékben meghatározza a településen elérhető 
humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra) hozzáférhetősége és minősége.  Csányon az 

alapellátás nem biztosított teljes körűen, más településeken elérhető közszolgáltatásokat kell igény-

be venni a község lakosainak.  

A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése - a humán szolgáltatások, a település üze-

meltetési feladatai, a közterületek tisztántartása - biztosított. A szociális- és gyermekjóléti ellátások 

biztosítása jelenleg járási feladat, de az önkormányzat segítséget nyújt nagyobb problémák esetén 
(családsegítő, közétkeztetés, házi segítségnyújtás). A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az 

ellátás minőségének javítása, a szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett 

szolgáltatások megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása. 

1.8.1. Humán közszolgáltatások  

Köznevelés 

Óvodai és általános iskolai feladatellátás 

A településen a Csányi Napközi Otthonos Óvoda és a Csányi Szent György Általános iskola biztosítja a 
bölcsődei, óvodai és iskolai alapellátást. 

Középfokú oktatás 

Csány községben nem található középfokú oktatási intézmény. A település középiskolás korú gyer-

mekei (2011-ben összesen 130 gyermek) a Hatvani és Gyöngyösi Tankerülethez tartozó középisko-

lákba járnak.  

Csányon felsőoktatási intézmény nem található. Heves megyében az Eszterházy Károly Egyetem mű-
ködik, mint felsőoktatási intézmény. Campusai Egerben, Gyöngyösön, Jászberényben és Sárospata-

kon biztosítanak továbbtanulási lehetőséget. Budapest közelsége miatt a fővárosban található főisko-

lák és egyetemek is kedvező lehetőségeket nyújtanak. 

Egészségügy 

Egészségügyi alapellátás 

A településen háziorvosi rendelő, továbbá védőnői szolgálat működik, melyet 1-1 fő teljesít. Külön 

gyermekorvosi ellátás nincs. A településen továbbá fogorvosi szolgálat 1 fő fogorvossal üzemel. 

A településen 1 gyógyszertár található a település központjában, a Gyöngyösi út 2. alatt, mely hétfő-
től péntekig 800-1700, szombaton 800-1200 között tart nyitva.  

Kórházi ellátás és szakorvosi rendelőintézet 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a hatvani Albert Schweitzer Kórházba, a gyöngyösi 

Bugát Pál Kórházba, az egri Markoth Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetbe utalja. Az idős, moz-

gásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek szállítása a szociális segítség-

nyújtás keretében igénybe vehető. 

Szociális közszolgáltatások 

Csány szociális közszolgáltatásait a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Az arra rászorulók 

kérelmezhetik a közétkeztetést és a házi segítségnyújtást. A településen található az Idősek Napközi 
Otthona, továbbá a Csányi Idősek Otthona is, mely az alapellátáson felül mentálhigiéniai, egészség-

ügyi és egyéb költségtérítéses szolgáltatásokat nyújt a bent lakók részére. 

Közösségi művelődés, kultúra 
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Csány kulturális életének a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az iskola biztosít helyet. 

A település rendszeresen megtartott rendezvényei: 
o dinnyefesztivál 

o jótékonysági bál 

o farsang 
o gyermeknap 
o idősek napja 
o házassági évfordulók 
o adventi gyertyagyújtás 
o ünnepváró gyertyagyújtás 

A hírekről a település honlapjáról, illetve a hirdetőtáblákon megjelentetett hirdetményeken keresztül 
tájékozódhatnak az itt lakók.  

Civil szervezetek 

A Csányon működő civil szervezetek: 
o Csányért, a Faluközösségért Alapítvány 
o Csányiak Csányért Együtt Faluszépítő Egyesület 
o Csányi Dinnye- és Zöldségtermelő Védegylet 
o Csányi Népdalkör 
o Csányi Sportegyesület 
o Napfény Klub 
o Új Nyugalom Csoport Polgárőr Egyesület 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Csány Önkormányzata a település Helyi Esélyegyenlőségi programját (HEP) 165/2015 (XII.11.) számú 
határozattal fogadta el.  

A helyzetfeltáró vizsgálatok alapján a kiemelt célcsoportok: romák, gyerekek, idősek, nők, fogyatékkal 
élők. A célcsoporton túl a leginkább támogatásra szorulók a mélyszegénységben élők, akár romák, 
akár gyerekek, idősek. A hátrányos élethelyzetben élők problémáit vázaltosan az alábbiakban foglal-

juk össze: 

o A roma lakosság társadalmi összefogást, segítséget igénylő problémái között az egyik legna-

gyobb gondot az okozza, hogy a több generáció óta nem dolgozó emberek közül sokan mély-

szegénységben élnek. A rossz anyagi helyzetben lévőket nehéz visszavezetni a munka világába. 
Nagy a munkanélküliség elsősorban az alacsonyan iskolázott emberek körében. A szegénység-

hez jelentős szociális problémák is párosulnak.  

o A gyerekek körében emelkedett a veszélyeztetett fiatalok száma (évi 35-40 fő), akik sem anya-

gi, sem szociális szempontból nincsenek megfelelően ellátva. A kötelező iskolai végzettséget 
sem tudják sokan teljesíteni.  

o Az idősek, egyedülállóak száma igen jelentős a településen. A lakosság közel egy harmada 64 
évnél idősebb, sokan közülük egyedülállóak, nők.  

o A nők esetében elsősorban a munkavállaláshoz való visszatérés jelent gondot.  

o A fogyatékkal élők problémái között az akadálymentes ügyintézést, akadálymentes életvitel le-

hetőségének korlátait kell kiemelni.  

A településen élők már évek óta különböző anyagi eszközökkel, programokkal segítik a hátrányos 
helyzetben lévőket. Elsősorban az önkormányzat, a családsegítő szolgálat, a munkaügyi központ, civil 
szervezetek vesznek részt a célok megvalósításában.  



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

29 

Az esélyegyenlőséget segítő kezdeményezések, elképzelések közül a legfontosabb az önkormányzat 

feladatvállalása a közmunkások foglalkoztatása a START munkaprogram biztosította lehetőségekkel. 
A település közterületeinek fenntartása mellett egy kecsketelep megvalósításán dolgoznak, földmű-
veléssel foglalkoznak. A farm épülete már megépült, a telep fejlesztése folyamatban van. Jelenleg a 

település 62 főt foglalkoztat, de ez a szám 2014-ben a 100 főt is elérte. Jelenleg a településen nem 

részesül senki az önkormányzattól szociális segélyben, mivel ez 2015 óta járási feladat lett. A rászoru-

lók számát jelzi, hogy 2010-ben 75 fő, 2012-ben 37, 2013-ban 28 fő kapott szociális támogatást, lak-

hatás fenntartási támogatásban 2012-ben 216 fő, 2013-ban 181 fő részesült. Nyilvántartott álláske-

reső 2012-ben 197, 2013-ban 204 fő volt. 

Csány község Önkormányzata több felnőttoktatási lehetőséget biztosított részben a TÁMOP 2.1.6 
program keretében, részben a hatvani Munkaügyi Központ és a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasá-

gi Szakképző Iskola bevonásával. Betegápoló képzésen 17 fő vett részt, az állatgondozó tanfolyam 

gyakorlati képzésének helyszíne a kecskefarm volt. A Dinnye- és Zöldségtermelő Védegylet közremű-
ködésével az őstermelőknek szerveztek továbbképzési lehetőséget, valamint angol tanfolyamot indí-
tottak.  

Az Önkormányzat a Családsegítő szolgálat, a védőnő, valamint az iskola bevonásával próbál a nehéz 
sorú, kiskorú gyermekeken segíteni. Ingyenes étkeztetéssel, szociális problémáik enyhítésével, tanu-

lásuk segítésével próbálják az esélyeiket javítani.  

A HEP-ben megfogalmazott célok és a megvalósítás eszközei az elmúlt években változatlanok, s eze-

ket az önkormányzat továbbra is fenntartja.  

o A roma lakosság, a szegénységben élők életkörülményeinek és társadalmi felemelkedésének 
legfontosabb eszköze Csányon a közfoglalkoztatás fenntartása és annak fejlesztése. Az önkor-

mányzat egy kecske mintafarmot épített fel, elképzelései között szerepel kisebb szövetkezet 
létrehozása. A zöldség-gyümölcs termeléssel többek élelmezését segíteni tudják. A dinnyeter-

melés arányának növelése lehetőséget adhat valamennyi bevétel megtermelésére és a falu 

hírnevét jelentő ágazat erősítésére is. Ezek a kezdeményezések eszközei lehetnek a programba 
bevontak munkába állításának, hogy később önálló keresettel rendelkezve, segély és támoga-

tás nélkül is el tudják tartani magukat 2018-tól (?) 

o A gyerekek körében a megkezdett programok a településen folyamatosak, a kötelező iskolai 
idő letöltésének szorgalmazása mellett a továbbtanulás lehetőségeit is támogatják. Az önkor-

mányzat saját intézményi keretein belül oldja meg a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatá-

sokat, a szociális problémákat napi szinten kezelik.  

o Az idősek, egyedülállóak számára a 60 év felettieket kiemelten kezelik, nyugdíjas programokat 
szerveznek. A településen idősek napközi otthona és öregek otthona működik. 

o A fogyatékkal élők helyzetének javítására a közintézmények akadálymentesítése folyamatos.  
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1.9. A település gazdasága  

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

A Hatvani járásban lévő kis község a mai törvényi előírások alapján (105/2015 (IV. 23.)korm. rendelet) 

egyrészt társadalmi, gazdasági szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott 

település. 

A kedvezményezett, azaz kormányzati támogatásban részesülő besorolás alapja egy uniós feltételrendszer 

alapján definiált és a kormányrendeletben meghatározott komplex mutatószám, melyet az elvándorlási 

mutatók, jövedelemviszonyok, munkanélküliség és az életkörülmények vizsgálata alapján összegeznek. A 

besorolást az uniós tervezési ciklusokban felül kell vizsgálni. 

A munkanélküliséggel sújtott települések közé azok a községek tartoznak, ahol a munkanélküliségi ráta az 

országos átlag 1,75-szörösét meghaladja. 

A 2008-as KSH adatok szerint az országosan az állandó népesség 44,9 %-ának van személyi jövedelem 

adó-képező jövedelme, míg Csányon a lakosság 33%-a rendelkezik adóalapot képező bevétellel.  

A TeIR nyilvántartás szerint a jövedelemmel rendelkezők aránya az elmúlt 8 évben jelentősen nem 
növekedett. 2013-ban az állandó lakosság 33,47%-ának volt adóalapot képező jövedelme, míg ekkor 
az országos átlag 43% -a rendelkezett bevétellel. 

A jövedelmek nagysága is kisebb, mint az országos átlag, de a Heves megyei, illetve a hatvani járás 

átlagától is lemarad. 2008-ban egy lakosra jutó nettó jövedelem Csányon 350 287 Ft/év volt, míg az 
országos átlag 2,5-szeres, Budapesten 3,5-szörös érték. Az elmúlt években a jövedelmi különbségek 

kicsit csökkentek, de ez inkább az országos átlag csökkenésével magyarázható.  
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A település legfőbb gazdasági ágazata mezőgazdaság. A településen vállalkozók jelentős többsége 
őstermelő, fóliasátras zöldségtermeléssel foglalkozik. Csány legnagyobb foglalkoztatója az Önkor-

mányzat. Két intézményében, a polgármesteri hivatalban és az óvodában összesen 26 fő teljes állás-

ban és 4-5 fő félállásban dolgozik. A közfoglalkoztatottak száma 2015-ban 89 fő volt. Az elmúlt évti-

zedben jellemző tartós, magas munkanélküliségi ráta a 2015-2016-ban támogatott közfoglalkoztatás 

ellenére sem szűnt meg teljesen. 

Csányban a regisztrált gazdasági vállalkozások száma az országos és megyei átlaghoz képest nagyon 

magas, s azon belül a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók száma kiemelkedően sok. A TeIR 

adatai alapján, 2014-ben 1000 főre jutó vállalkozás 217 volt, azaz 446 ember volt vállalkozó. Közülük 

379 vállalkozás mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozott. Az aktív lakosság 60%-a mezőgazdasági 
vállalkozó. A vállalkozások nagy száma mutatja, hogy 1-1 cégben kevesen dolgoznak, általában csalá-

di gazdaságokat tartanak fenn.  

Nagyobb adófizetők (foglalkoztatók) 

o Agrofol- Ker Kft. Szabadság tér 1., bolt: Petőfi utca 

▪ mezőgazdasági bolt, mezőgazdasági fóliakereskedés 

▪ utolsó létszámadat: 9 fő , 
o Digi 

▪ az országban több helyen is a hírközlési hálózatot üzemeltető cég 
o Csányi Gabonatermelő Kft. Malom utca 28., 

▪ mezőgazdasági termény nagykereskedő cég 

▪ utolsó létszámadat, 2016-ban: 3 fő , 
▪ 300 milliós éves forgalom 

o Émász Hálózati Kft.- elektromos hálózat fenntartó 
o Émász Nyrt.- elektromos energiaszolgáltató 
o FGSZ Zrt.- gázszolgáltató 
o Magyar Posta Zrt.,  
o Magyar Telekom Nyrt. 
o Mol Nyrt.  
o Pet-Pack Kft. 

▪ ásványvíz palackozással és forgalmazással foglalkozó cég 
o Specialbau Kft. A központi majorban két gyártócsarnokban dolgoznak, a központi cég címe Bp. 

▪ fémszerkezetgyártással és építéssel, valamint üveghuta építéssel foglalkozó cég 

▪ utolsó létszámadat: 22 fő, ebből Csányban nem tudni hány ember  
▪ 1000 millió éves árbevétel, helyi bevételről nincs adat. 

o Mátra Takarékszövetkezet, Csány, Kossuth utca 2. 
o Telenor Magyarország Zrt.- telefon hálózat, szolgáltatás 
o Tigáz Zrt.- gázszolgáltatás 
o Tuzson János Patika Bt. Arany János utca 2. 

▪ családi vállalkozásban üzemeltett gyógyszertár  
 

A településen élők közül sokan a szomszédos települések nagy ipari cégeinél vállalnak munkát. A 
cégek saját gépjárművükkel szállítják a munkába a dolgozóikat.  
 
Az aktív dolgozók 1/3-a más településen dolgozik, 1/3-a a településen belül vállal munkát, a többiek 
saját vállalkozásban dolgoznak.  
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1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

Elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb. 

Csány község elérhetősége jelenleg nem megfelelő, a település szinte zsákfalunak mondható. Az utak 
minősége és az közúti kapcsolatok hiánya miatt a főforgalmi utak felől hosszú idő alatt lehet eljutni a 
községbe.  

Nagyobb ipari üzemek, foglalkoztatók Csány környékén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A község környezetében lévő kisebb-nagyobb települések gazdasági szerepe az M3-as autópálya kö-

zelsége és az egyes községekben letelepült üzemek függvényében változó. Általánosságban megfi-

gyelhető, hogy a jobb közlekedési lehetőségekkel bíró községekben a helyi munkaerőre és a kedvező 
környezetterhelési mutatókra alapozva ipari fejlesztések valósultak meg. Az új üzemi beruházások 

ezeket a községeket Csánynál jobb fejlesztési, fennmaradási lehetőségekhez juttatták. 

Csány mellett több ezer munkahely létesült az elmúlt évtizedben (és számuk ma is nő). Ez hatással 
van az itt élő munkaképes korúak elhelyezkedési lehetőségére. A csányiak munkavállalását nehezíti, 
hogy a szomszédos községek felé rosszak a közlekedési kapcsolatok (ritka buszjáratok, rossz utak, 

vagy egyáltalán nincsenek utak) és a településen az iskolázottabb munkaerő a mezőgazdaságban 
dolgozik. Egyesek a településről elköltözve vállalhatnak munkát, de a lakhatási lehetőségek más köz-

ségekben lényegesen drágább lenne.  

A településen a szakképzettség és a tőke hiánya megnehezíti a munkavállalást. 
 

1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A település központjához közelebb található eladásra kínált lakóépületek átlagára 45-60.000 Ft/m2 

közötti, a távolabb eső lakóépületek 35.000 Ft/m2-ről indulnak. Ezek költözhetők, de esetenként fel-

újításra szorulnak. Tehát egy átlagosnak számító 100m2 körüli kertes családi ház állapottól függően 5-

7 millió forint között mozog 1500-2500 m2 telekkel együtt. A KSH statisztikái alapján jelenleg lassú, de 

folyamatos árcsökkenés mutatható ki. 

CSÁNY 

Gyöngyöshalász 
 Apollo, gumigyár  

Gyöngyös 
Iparipark 

Jászárokszállás 
 Rosenberg, kábel gyár 

Jászfényszaru 
Samsung 

Hatvan 
Bosch gyár 

Csány 20 km-es körze-

tében számos munka-

lehetőség megtalálha-

tó. A hatvani Bosch 

gyár, a jászfényszarui 

Samsung, a jászárok-

szállási Rosenberg és a 

gyöngyöshalászi Apol-

lo gyár is számos 

munkalehetőséget 
biztosíthat a település 
számára. 
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Heves megyében 30-280.000 Ft/m2 

közötti árakkal találkozhatunk, ez 

átlagosan 170.000 Ft/m2. A Hatvani 

járásban ez a statisztika 30-

160.000Ft/m2 között mozog, kivéve 

Hatvant, ahol 80-200.000Ft/m2-ért 

vásárolhatunk házat.  

A településen a vizsgálat időpontjá-

ban (2016 vége) 37 ingatlan eladó, 

mely megfelel a megyei átlagnak. 

 

(https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Heves_megye) 

A grafikonon Csány ingatlanárainak statisztikája látható 2005-től napjainkig.  
(Zöld színnel a nominál árak, kék színnel a reál árak és halvány kék kitöltéssel ábrázolva a szórás.) 

A grafikon alapján a település ingatlanárak szempontjából a 2008-2009-es években nehéz helyzetben 

volt, majd 2010-ben hirtelen emelkedés tapasztalható. 2010-től 2015-ig mondhatni stagnál az álla-

pot: kisebb-nagyobb kilengések tapasztalhatóak, de az átlagár 60-70.000 Ft/m2 körül marad. Lassú 

csökkenés tapasztalható 2015-től napjainkig. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.10.1. Önkormányzati költségvetés, vagyongazdálkodás   

Az önkormányzat gazdálkodásának főbb tételeit az elmúlt három év költségvetési rendeleteiből és a 
zárszámadások alapján állítottuk össze. A bevételek fő tételei a működési bevételek, közhatalmú 

bevételek és a támogatások. Közhatalmú bevételei a helyi adók: (talajterhelési járulék, mezőőri járu-

lék, iparűzési adó, kommunális adó stb.). 
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Csány Községi Önkormányzat 2014-2015. kiadási költségvetési mérlege 

Sor-

sz. Önkormányzat és intézményei  

2014  

ezer forint 

2015 

ezer forint 

I. Működési kiadások 184 921 212 340 

II. Támogatások ÁHT- on belülre 10 10 

III. Támogatások ÁHT- on kívülre 6 609 8 342 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 71 704 27 868 

V. Elvonások, befizetések  -  - 

VI. Felhalmozási kiadások 20 957 2 819 

VII. Pénzügyi befektetések kiadásai 2 356 2 334 

VIII. Hiteltörlesztés - - 

IX. Pénzforgalom nélküli kiadások 34 151 40 902 

  Tartalék 34 151 40 902 

Kiadások mindösszesen 320 708 294 615 

A költségvetési kiadások jelentős része a polgármesteri hivatal és az óvoda dolgozóinak fizetett bér és 
járulék összege, valamint a közfoglalkozatás fenntartására fordított összeg határozza meg. A közfog-

lalkoztatottak száma 2015-ben volt a legtöbb, a tavalyi évben ez jelentősen csökkent. A szociális jel-

legű támogatás már nem önkormányzati feladat, járási feladat lett.  Ezen a téren sok probléma van 

ma is. 

Az önkormányzat helyi adói: helyi iparűzési adó, mezőőri járulék, magánszemélyek kommunális adó-

ja, talajterhelési díj. 

2016-ban a kiadások fő tételei az alábbiak szerint alakultak: 

o működési költségek: 296 621 eFt 

o beruházási kiadások: 14 418 eFt, 

o befektetési kiadások: 48 660 eFt,  

Polgármesteri Hivatal működési költségvetése: 47 341 eFt, az óvoda költségvetése:66 328 eFt. Egyéb 
közintézmények fenntartása a költségvetés egyéb kiadásainál jelentkezik (kulturális, szociális, átruhá-

zott támogatás). Az önkormányzat fenntartja, működteti a művelődési házat, a könyvtárat , az orvosi 

rendelőt és az öregek napközi otthonát. Átadja a támogatást az egyházi iskola működésére. 

Csány Községi Önkormányzat 2014-2016. költségvetése, bevételek 

Sor-sz. Önkormányzat és intézményei  

2014  

ezer forint 

2015 

ezer forint 

2016 

ezer forint 

I. Működési bevételek 23 526 23 408 19 299 

II. Közhatalmi bevételek 26 260 31 900 37 200 

III. Támogatások 186 571 159 251 171 840 

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  - - - 

V. Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről 49 444 35 125 - 

VI. Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 
  

- 

VII. Hitelek - - - 

VIII. 

Pénzforgalom nélküli bevéte-

lek/Finanszírozási bevételek 34 907 44 931 131 360 

Bevételek mindösszesen 320 708 294 615 359 699 
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Pályázatok segítségével valósítja meg a fejlesztéseit. Fejlesztésre szánt, s az önrészek biztosításához 
szükséges forrása korlátozott. 2014-ben 22 millió, 2015-ben 44 millió éves tartalék egy része. Az el-

múlt évben az adósság-rendezés során befolyt többlet lehetőséget ad az idei évben 130 eFt tőkével 

új fejlesztések megvalósítására, eu-s pályázatok elindítására.  

Az önkormányzat elképzelései szerint a közfoglalkoztatottak bevonásával mezőgazdasági kisszövet-

kezetet hoz létre. az állattartó telep mellett tejüzem építését tervezi. 

1.10.2. Az önkormányzat gazdaság- és településfejlesztési tevékenysége 

Csány önkormányzata részben direkt, részben indirekt eszközökkel támogatja a gazdasági fejlődést a 
településen. Az önkormányzat a saját gazdasági tevékenységének fejlesztésével direkt módon hozzá-

járul a település fejlesztéséhez, a gazdasági élet fellendítéséhez. A célok között megfogalmazódott a 
közfoglalkoztatás fokozatos átalakítása tényleges munkavállalássá, saját jövedelmet termelő gazda-

sági egységek létrehozása. 

Az Önkormányzat indirekt módon segíti a falut a közműfejlesztések kiépítésének támogatásával. 
Részt vállalt eddig a kiépült szennyvízelvezetési rendszer, a belső területek felszíni vízelvezetési meg-

oldásának kiépítésében, koordinálta a regionális hulladéklerakó- és gyűjtőhálózathoz való csatlako-

zást, valamint hozzájárult a közvilágítás fejlesztéséhez, illetve pályázati lehetőségeivel segítette eze-

ket. A szennyvízhálózatnál tulajdonosi jogkörrel rendelkezik. 

Fejlesztések 2013-2015 

o napelem létesítése a polgármesteri hivatalra és az óvodára (KEOP-4.10.0/A/12-2013-02-11) 

o SUZUKI terepjáró vásárlása a mezőőr szolgálatnak (LEADER-1638833716) 

o házi segítségnyújtás támogatása (kerékpár) 
o téli közfoglalkoztatás fejlesztése (betonkeverő, láncfűrész vásárlása) 

o kecsketelep felépítése,  
o útépítés, közvilágítási rendszer felújításához hozzájárulás, 

o óvoda-felújítás támogatása, 
o szilárdhulladék-telep létesítéséhez pályázati önrész biztosítása,  
o 2015-ben fejlesztések: SUZUKI-VITARA terepjáró beszerzése (KEOP-1.1.1/C/13),  

o biztonsági rendszer kiépítés a farmon, 
o iskola felújításához hozzájárulás, 

o önkormányzati ingatlan vásárlása a közfoglalkozatási mintaprogramhoz. 

Járási szinten megfogalmazott településfejlesztési stratégiai eszközök: 

o a helyi lakosság, vállalkozók, civil szervezetek bevonása a településfejlesztésbe 

o a település élhetőségének javítását célzó, a munkahelyteremtés feltételeinek javítását szolgáló 
fejlesztések, programok előtérbe helyezése 

o az önkormányzat pályázati rendszerére figyelmet fordítani 
o a település lakosságát, egyéb szervezeteit, vállalkozóit segítő pályázati tevékenység  

1.10.3. Foglalkoztatáspolitika 

A települési önkormányzat számára Csányban a munkanélküliség és a munkapiacról kiszorult embe-

rek munkába állítása a legnagyobb problémát jelenti. Jelenleg a támogatott közfoglalkoztatással pró-

bálják meg a munkaerőpiacra való visszatérést megoldani.  

A csányi fiatalok nagy része nem itt vállal munkát, s elköltözik a faluból. Az önkormányzat település-

fejlesztéssel, munkahelyteremtéssel támogatja a községben élőket. Az alacsony jövedelmi viszonyok 

és a kevés helyi munkahely miatt sokan a szomszédos településeken dolgoznak. Az üzemek saját 

gépparkjukkal oldják meg a munkába járást. A közlekedési hálózat fejlesztése régóta napirenden van.  
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Az önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztató a településen. A polgármesteri hivatalt, az óvoda 

fenntartása mellett a közfoglalkoztatottakkal létre hozott mintagazdaság kiépítése már a helyi gazda-

ság fontos szereplőjévé teszi. 

Az önkormányzat összesített létszámkerete  

 2014 
fő, tervezett/ 

tényleges 

2015 
fő, tervezett/ 

tényleges 

Összesített létszámkeret 53,0 119,7/99,6 

A polgármesteri hivatalban foglal-
koztatott köztisztviselők és munka-
vállalók. 

teljes munkaidőben  8,0 9,0 

részmunkaidőben   0,2  

Az önkormányzatnál és intézményé-
nél foglalkoztatott közalkalmazottak. 

teljes munkaidőben  4,8 17,0 

részmunkaidőben   17,0 
 

4,0 

Az önkormányzat által foglalkozta-
tott közfoglalkoztatottak esetében. 

teljes munkaidőben 14,0 89 /62 

részmunkaidőben f 9,0  

2016-ban az önkormányzat 94 embert foglalkoztatott. 10-en a polgármesteri hivatalban dolgoztak, 

egyéb önkormányzati intézményben 22 közalkalmazott dolgozó volt, 62 fő közfoglalkoztatott dolgo-

zott. 

 

1.10.4. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Az Önkormányzat tulajdonában 11 bérlakás van. A lakások lakbérét és a lakbértámogatások mértékét 

az önkormányzat rendelettel állapította meg. Az önkormányzati tulajdonkataszter szerint a települési 

önkormányzat a tulajdonosa a falu legtöbb közintézményének is.  

1.10.5. Intézményfenntartás 

Csány Község Önkormányzata a Polgármesteri hivatalt, óvodát, orvosi rendelőt tartja fenn. A telepü-

lési önkormányzatnak a bevételek jelentős részét kell az önkormányzati intézményhálózat fenntartá-

sára, a bérek kifizetésére fordítania.  

Polgármesteri Hivatal: 3015 Csány, Kossuth Lajos u. 2. 
o dolgozóinak létszáma: 7 fő 

o problémák: fűtés-felújítás 

o fejlesztési elképzelések: pályázati úton történő korszerűsítés 

Óvoda: 3015 Csány, Malom u. 1. 

o létszám: 14 fő dolgozó 

o problémák: a konyha eszközei korszerűsítésre szorulnak, a játszóudvar bővítésre szorul, a bur-

kolat régi, a nyílászárók cserére szorulnak 

o fejlesztési elképzelések: pályázati úton történő korszerűsítés 

Orvosi ellátás: orvosi rendelő, 3015 Csány, Petőfi Sándor u. 1. 
o fenntartó: Csány Község Önkormányzata 

o dolgozók száma: 1 fő háziorvos (vállalkozó), 2 fő asszisztens, 1 fő takarító  

Egyéb önkormányzati intézmény nincs. A településen működik általános iskola, öregek napközi ott-
hona, Idősek Otthona, könyvtár. 

Általános iskola: 3015 Csány, Arany János u. 2. 
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o létszám: 15 fő dolgozó 

o problémák: a játszóudvar felújításra szorul, a burkolat régi, a nyílászárók cserére szorulnak 

o fejlesztési elképzelések: pályázati úton történő korszerűsítés 

Öregek napközi otthona: 3015 Csány, Malom u. 1. 

Idősek Otthona: 3015 Csány, Csillag u. 27. 

Könyvtár: 3015 Csány, Szövetkezet u. 2. 

1.10.6. Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter 

Az települési önkormányzat vagyonkataszterének térképi feldolgozása alapján látható, hogy a telepü-

lés megfelelő nagyságú forgalomképes ingatlanállománnyal rendelkezik. 

A forgalomképtelen tulajdonokat, ingatlanokat az önkormányzati közúthálózat, a közszolgáltatást 

biztosító tulajdonok (szennyvízhálózat, a regionális szennyvíztisztító résztulajdon, hulladékgazdálko-

dásban való részvétel), a felszíni vízelvezetés ingatlanjai (árkok, mocsár) alkotják. A Hatvani, Nagy, 
Szövetkezet, Kossuth Lajos, Vasút és Gyöngyösi út kivételével minden belterületi közút az önkor-

mányzat tulajdonában van. Az önkormányzat tulajdonát képezi a település központjában található 

Szent György tér is, melyen a templom áll, s a terület jelenleg a földhivatali besorolás alapján vízmű 
területe. A külterületi földutak egy része is önkormányzati tulajdonban van. 

Állami tulajdonban vannak az országos úthálózati elemeket képező települési összekötő utak.  

A település forgalomképes vagyona között szerepel 10 közintézmény és 3 pavilon.  
o Általános Iskola (hrsz. 2) 
o Pavilon I-II-III. (hrsz. 3) 
o Posta (hrsz. 7) 
o Könyvtár (hrsz. 24) 
o Fogorvosi rendelő (hrsz. 25) 
o Tűzoltószertár (hrsz. 311) 

o Autóbusz pályaudvar (hrsz. 312) 
o Községháza (hrsz. 313) 
o Faluház (hrsz. 556) 
o Óvoda (hrsz. 791) 
o Orvosi rendelő (hrsz. 801) 

Önkormányzati tulajdonba tartozik a régi daráló épülete, a sportpálya, a temető melletti épület és 

telke, a kecsketelep és néhány lakóépület. A belterületen Csány községnek 45 db építési telek van a 

birtokában, a település északi és déli részén. Ezek, kb. 1500 m2 nagyságúak, a jelenlegi övezeti beso-

rolás szerint mezőgazdasági, kertes területek a belterületek. 

A község a külterületen kb. 20 ha szántóval, továbbá a település déli részén egy majorral, illetve egy 

tanyával is rendelkezik. A vagyonkataszter részei a külterületi vízfolyások, vízelvezető árokrendszer 
egy része, egyéb kisebb felszíni vízfolyások területe.  
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások  

A településen az alábbi közszolgáltatások működnek: 

Hulladékszállítás: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

Vízellátás és szennyvízelvezetés: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Vízkutak, vízműterületek: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Szennyvíztisztítás: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Vízrendezés: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Villamosenergia ellátás: ÉMÁSZ 

Gázellátás: MOL 

Távközlés: Digi 
Kábel televízó: UPC, Magyar Telekom, Mindig TV, Digi TV 

Kéményseprés: 
 

 Eger Városgondozás Kft. 

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Heves Megye a Duna-Tisza közének északi részén helyezkedik el az Észak-Magyarországi régió része-

ként. A megye tájai két nagytájhoz, az Alföldhöz és az Északi-középhegységhez tartoznak. A megye 

természet- és tájföldrajzi összetettségét mutatja, hogy területét több kistáj érinti részben vagy teljes 

egészében. 

Csány az Alföld nagytájhoz, azon belül az Észak-Alföldi-hordalékkúp síkság középtájhoz, ezen belül a 

Gyöngyösi-sík kistájhoz tartozik. 

A kistáj domborzata a alföldi viszonylatban változatos, három alapszintre tagolható. Nyugati része 

csaknem teljesen sík, felszínét folyóvízi formák fedik, középső része vizenyősebb területű tagolt, illet-

ve hullámos sík, keleti része a pleisztocén hordalékkúpjának megmaradt része, felszínét a szél formál-

ta. 

1.12.2. Tájszerkezet kialakulása 

az első részletes térképek a Habsburg abszolutizmus alatt  készültek, a XVIII. századtól. A régebbi 
falura, vagy falukra csak a leírásokból lehet következtetni.  

I.katonai felmérés: a Tekerő 
(Szarv-ágy) és az Ágói patak vizes 
területei közötti szárazulaton 
épült falut mutat. A környéken 
kevés erdő, kisebb foltok észa-
kon és dél keleten találhatók. 
Megfigyelhető a megyehatár a 
térkép déli-keleti szélén. 

 

 

 

 I.katonai felmérés, 1782-85.  

erdő foltok 

megye határ 

vízjárta területek 
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A falut övező sík termőterületek nagy részét az 1770-as években felszántották, „feltörték”. A tájban 
csak egy kisebb lakott hely van feltüntetve (Szima tanya, későbbi Sashalmi dűlő, majd a Szigeti kastély 
helye). A dűlőnevek közül az Akasztó, Bogta, Meggyes, Sashalom helyeket nevesítik. Erősebben raj-
zolt út a vízfolyáson át híddal Hatvan felé vezet.  

Az 50-100 évvel később készült, II. katonai térkép vizes évtizedekben készült, s így lényegesen több a 
vízjárta hely. Hatvan alatt (a kivágat bal oldalán) a Zagyva mellett nagyobb vizes, lápos területeket 
figyelhetünk meg. A patakok vonalán tavak sora rajzolódik ki. A leírások szerint is a XIX. század máso-
dik felében nagy esőzések, áradások voltak.  

Az erdőterületek eltűntek. Helyettük néhány kisebb foltban szőlőket ábrázoltak. („Volár szőlő” a falu-
tól észak-nyugatra és messzebb az Rokszállási szőlő) Nagyobb kiterjedésű vizes területek, legelők 
szabdalják a közigazgatási terület szántóföldjeit. Feltüntetett dűlőnevek: Nagy, Kis bikarét, Határ-
rajáró dűlő, Kiskút dőlő, Készlegelő, Bokony dűlő. A Jászárokszállás felé menő úton határ-csárda állt. 
A térképen Csánytól északra a északi vasút helye került feltüntetésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. katonai felmérés (1806-1869) 

1.12.3. Tájhasználat és értékelése 

A település körül a táj használata természeti adottságoknak megfelelően alakult ki. A szántó és lege-

lőterületek aránya az utolsó 200-250 évben jelentősen megváltozott. A XX. század elején a közigazga-

tási területnek jelentős része gabonanövényekkel beültetett szántóterület volt. A XX. század második 

felére a zöldség- (paradicsom-), s gyümölcstermelés is előtérbe került a külterületen. A mai szántó-

művelésnél több helyen figyelhető meg repce-, kukoricaültetvény. 

2004-es adatok alapján a tájhasználat az alábbiak szerint alakult.  

művelési ág területnagyság belterület (ha) Külterület (ha) 

szántó 12,6757 3582,0712 

gyep (rét,legelő) - 295,5655   

gyümölcsös - 245,0999 

erdő - 51,5076 

kivett 300,0471 302,4984 

összesen 312,7228  4476,7426 

Közigazgatási terület: 4789,464 ha 
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A művelési ágak megoszlásából jól látható, hogy jellemző-
en intenzív mezőgazdasági területekkel bír a község. 

A települési belterületen jelentős a melegházi művelésű 
zöldség- és gyümölcstermelés. Nagy hagyományai vannak 
a dinnyetermesztésnek, s újabban az uborkatermelés is si-
keres. A mezővédő erdősávok nem tagolják a tájkép. 

 

A természetes növénytakaró csak a vízfolyások mentén fi-
gyelhető meg. A védelemre javasolható területek a falu 
észak-nyugati részén lévő Víztározó és Szekeres ülői víz-
gyűjtő területe, a Szarvágy patak és gyeptársulása és a 
Bökönydűlő-vizesér sávja. 

 

1.12.4. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Csány község közigazgatási területét nem érintik Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek, nemzeti, nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék, Natura 2000 területek, Országos jelentőségű védett természetvédelmi területek. 

Ökológiai hálózat 

Az országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű termé-

szetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók 
egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és 

a pufferterületek.  

Csány területét ökológiai folyosó területe érinti. Az ökológiai folyosó olyan kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiter-

jedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, 
élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak 
az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai 

kapcsolatok biztosítására. (2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről) 
Az érvényben lévő területrendezési terv az alábbi területeket helyi védelemre javasolta: 

o Víztározó és Szekeres ülői vízgyűjtő területe. A víztározó jelenlegi száraz állapotában is jelentős 
természetvédelmi értékkel bír egyrészt vízi madarak táplálkozó és fészkelőhelye ugyanakkor 
potenciális élőhely védett növények és állatok megtelepedésére. 

o Szarvágy patak és gyeptársulása Hrsz Csány 045/1b; 051/1b; 055; 056/1b; 056/6b, fajgazdag 
gyeptársulás mely enyhén szikes jellegű. Ezt a jelleget sóvirág kamilla jelzi. Több száz tő védett 
növényfaj, fátyolos nőszirom (Iris spuria) található a területen. E dekoratív lila kék virágú nőszi-
romfaj, melynek kertészeti változata a kiskertekben is megtalálható. eszmei értéke 10.000 
Ft/tő  

o Bökönydűlő-vizesér sávja Hrsz Csány 0197; 0201/b; 0205bc; 0208/3b; 0225b; 0226; 0227/3b   
2,5-3 km hosszan 20-50 m széles sáv fűz-nyár liget jellegű őshonos fafajösszetétellel, mely vé-
dett növény- és állatfajok potenciális élőhelye. 

1.12.5. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A közigazgatási terület 78%-a szántó (1770-ben 55%, 1890-ben 80%). Problémát jelent a megművelt 
területek öntözése és a mezőgazdasági termények értékesítése, feldolgozása.  
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A térség vízgazdálkodása nincs megoldva, sokszor okoz gondot a magas belvíz, az áradás és a nyári 

időszakban a vízhiány a mezőgazdasági földeken. Az intenzív mezőgazdasági művelés mellett a köz-

ség közigazgatási területén belül kevés a természetes növényzettel fedett, védett illetve védelemre 

javasolható terület. A mezővédő erdősávok nem tagolják a tájképet.  
 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A belterületen belül több közterületi elem zöldterületként 
van nyilvántartva, ezek közül az önkormányzat környezeté-
ben lévő közterek, a templom és a piactér melletti zöldfelü-
letek kivételével rendszeresen fenntartott, tervezett köztér-
ként csak egy-egy lakóház előtt található. A Nagy útnál, a 
Vasút utcánál és a Tinódi utcánál lévő zöldterületek a régi 
faluszerkezet kialakulása során keletkeztek, mélyebben fek-
vő területek, érdemes lenne gondolkodni ezek egyéb irányú 
hasznosításában. 

A település közintézményei mellett és a temetőben gondo-
zott közkerteket tartanak fenn. Meglévő fasor van az Arany 
János utcában. A nagy mezőgazdasági gépek közlekedése a 
lakóutcákban megnehezítik a fatelepítést, a fák kiültetését. 
Ennek ellenére az elmúlt években a civilszervezetek több 
helyen ültettek ki fákat. 

A magánkertek közül több gondozott kert, előkert nyújt 
szép látványt. Néhány lakóház udvarán és előkertjében ta-
lálható idősebb, védelemre érdemes faegyed. 

A Szigeti kúria parkja az egyetlen számottevő közkert jellegű 
zöldfelület. Az egykor nagy felületű parkot sajnálatos mó-
don felparcellázták és beépítették, ezért az eredeti parknak 
csak a töredéke maradt meg.  

Az értékes fák, növényzet felmérése után kell azok védel-
méről a Helyi természetvédelmi rendeletben intézkedni. 

 
A Szigeti kúria még megmaradt teljes területén az idős nagy méretű tölgyek platánok valamint hársak 
feltétlenül megőrizendők. Az egykori park részét képező Csokonai út 47. szám alatt található megőr-

zött idős és nagyméretű törökmogyoró szintén helyi védetté nyilvánítandó. a művelődési ház előtti 2 

db idős nagyméretű japánakác is védelemre érdemes. 

1.13.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Összességében a település zöldfelületi ellátottsága kedvező, a belterületi közcélú és közhasználatú 
zöldfelületek hiányát ellensúlyozzák a lakóterületek magánkertjei.  

1.13.3. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

Csány településképének fontos eleme lenne egy rendezett főtér, s a meglévő köztereket összekap-

csoló, növényzettel kísért gyalogos hálózat. A fasorok telepítése az utcaképre és a klimatikus viszo-

nyokra is egyértelműen kedvező hatással lennének.  
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Településszerkezet kialakulása 

A történelmi térképek alapján látható, hogy a település fejlődése folyamatos a XVIII. századtól napja-
inkig. A régebbi korok településnyomait csak az utcaszerkezetben vélhetjük felfedezni, és a régészeti 
kutatások, leírásokból ismerhetjük meg.  

 

Az első katonai felmérésen, a 
XVIII. századi térképről egy, a te-
lepülési környezettel összhang-
ban kialakult keresztutcás falu-
szerkezet rajzolódik ki, melyben 
a hatvani és gyöngyösi utak ta-
lálkozásánál épült községből a ki-
sebb utak szétfutnak a környező 
településekhez, földekhez. 

A falu csak a külső kertségeknél 
mutat halmazos jelleget, a tele-
pülésmag irányított észak-
nyugat- délkeleti fekvésű. 

 
I.katonai felmérés, 1782-85 

A településszerkezet keresztutcás elrendezésű. Kirajzolódnak a főbb utcák vonalai (Kossuth Lajos-
Bartók Béla utca, Nagy út és Petőfi Sándor utca) közöttük egy szétnyíló térsor (mely alkalmas volt az 
állatok behajtására) és a település természetes kapcsolata a tájjal. 

Ezen a térképen, a rajz léptéke miatt nem figyelhető meg, de a később készült ábrázolásokon látható, 
hogy egy része a faluszerkezetnek régebbi korokra utaló, „halmazos, védekező településmag”. A falu 
„két beltelkes”, egyrészt a lakóházak körül vannak udvarok, másrészt a települést körülveszik a kert-
ségek. A kertek között álló épületek a későbbi utcák vonalait is kijelölik. A temető melletti kertek 
telkeinek határvonalait jelölő fasorok és azok iránya a mai telekhatárokkal azonosak.  

A második katonai felmérésen a belterület felnagyított térképén részletesen megfigyelhető a XIX. 
század faluja. A XVIII. század második feléhez képest megnőtt a falu belterülete, és a belső részek is 
jobban beépültek. Kiépült a Major, Budai Nagy Antal utca. Egyes, kivezető utak „elsorvadtak”, ilyenek 
a Temető, Széchenyi, Nagy utca. Környezetük beépült, vagy (a járványok miatt) a falu végen temetőt 
alakítottak ki. 

A földek felé már nem ott közlekedtek (talán a vizek miatt, vagy a nagyobb parcellák miatt). Megkez-
dődött a falu „négyszögesítése”, a racionálisan kimért földek szélére is építettek épületeket, zsellér-
házakat, gazdasági épületeket, vermeket. 

A központi helyen lévő piac és környezete a mai piactér helyén volt. Látható, hogy a Petőfi utca felől 
a templom előtt nyílt tér van, ma előtte áll az iskola és a „kereskedőház”.  

A részletes térképen több épület, beépítési struktúra is azonosítható, így például a templom és mel-
lette a szobor, a piactér, a módosabb, két oldalt „németesen” beépített, széles telkek, a hosszházas 
jobbágytelkek, valamint a föld nélküli zsellérek közös telkei, gazdasági épületek, vermek. 

Kis tereket, utak szélén kialakult, ösztönösen is szép beépítéseket láthatunk. A 150-200 évvel régeb-
ben készült térkép alapján megfigyelhető, hogy az utcák, a beépítések, sok épület, emlékhely (ke-

templom 
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reszt) ma is ezen a helyen áll. S a házak vizsgálatánál megbizonyosodhatunk róla, hogy többek való-
színűleg azóta lényegében változatlanul maradtak fenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belterület a XIX. században, II. katonai felmérés, 1806-1869. 

A harmadik katonai térkép 
(1869-1887.) a XIX. század végén 
készült. A nagyobb térséget be-
mutató térképen látható, hogy 
Csánytól északra a füzesabonyi 
és délre a szegedi vasútvonalak 
is megépültek. A régi dűlőutakon 
nincs mindenhol átjáró. Ez egyes 
szomszédos községek megközelí-
tését megnehezítette.  

A zagyva mellett töltést építet-
tek, a vizes területek egy részét 
rendezték. A falu közigazgatási 
területén kevesebb tanya talál-
ható, mint a környező települé-
seken. 

A település környezetében lévő lakott helyek, tanyák: Ilka, Pintés, Puszta Sahalom, Spiller, Szima ta-
nya ezen a térképen Stein tanyaként van jelölve, („Szigeti” kastély, Csányi Ágoston építette 1895-
ben) Tóbiás, Balázsovics, F(T)öldváry, Hegyes halom, Puszta paphalom, Politzer (Jónás) tanya, 
Pomonay, Nagyhomok, Juhász tanya. 

A térképen a dűlőutak mentén fasorokat, (mezővédő), beültetéseket ábrázoltak. A külterületi földek 
művelési ágai nehezen követhetők, de a térkép szerint a települést szántó területek vették körbe.  

vermek 

Csány határa a XIX. század elején 
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Habsburg térkép, Magyar Királyság 1869-1887. 

A XIX. század végén másik térkép is készült Magyarországról, ez jobban mutatja be a faluszerkezetet, 

de léptéke miatt az épületeket, beépítéseket nagyvonalúan ábrázolja. Kirajzolódnak a felépült kúriák 

és kertjük. A Stein tanya (Csányi-Hatvany-Sziráki) kastély és valószínűleg, a mezőgazdasági szeszgyár 
(a falutól dél-nyugatra) található, a Bartók Béla út mellett a Halász kastély (építtető: Vay Antal). 

Napjainkban 

A mai települési környezet és faluszerkezet jellemzően a XX. század végén, az 1960-as években vette 

fel jelenlegi formáját. Ekkor jelentek meg a tájban a nagyobb gazdasági területek (Pet-Pack, Állami 

gazdaság, TSz központ-részben a régi tanyák helyén), a tanyák száma radikálisan lecsökkent. A köz-

igazgatási területen országos infrastrukturális elemeket telepítettek, kelet-nyugati irányba elektro-

mos légvezeték és országos termékvezetékek haladnak. Csány közúton Hatvan, Hort és Gyöngyös 

irányából érhető el, de az országos mellékutak minősége miatt a falu szinte zsáktelepülésként defini-

álható. Jászfényszaru és Jászárokszállás felé nincsenek járható, burkolt utak. A belterülettől észak-

nyugatra záportározót alakítottak ki az Ágói patak melletti töltéssel /ez a terület jelenleg a földhivata-

li nyilvántartás szerint nem vízvédelmi besorolású/. 

Az organikusan kialakult faluszerkezet a XX. század végén átalakult. Tervezett hálózati elemekkel, új 

beépítetésekkel egészült ki. A régi, tájba futó földutak legtöbbje elévült, a faluszerkezet „négyzetesen 

rendeződött”. A belső szerkezethez a bekötőutak közvetve kapcsolódnak, csak Gyöngyös irányából 

érkezhetünk egyenesen a falu központjába.  
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A belső területek beépítése sok helyen őrzi a régi, kialakult úthálózatot, beépítést, telekstruktúrát, de 

a fölszintes házak között kétszintes, más karakterű házak is megjelentek. A faluközponttól távolodva 

az 1950-60-as évektől új utcasorok, kistelkes, rendezett beépítések épültek fel, a Gyöngyösi út mel-

lett, északon és délen a Monostori és Hatvani út környékén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az M:1:10000-es katonai térkép és az érvényben lévő TRT 

1.14.2. A területfelhasználás vizsgálata 

A jelenlegi településszerkezet, helyi sajátosságok  

Csány a közigazgatási terület súlypontjában helyezkedik el mezőgazdasági, sík földekkel körülvéve. A 

külterületen két vízfolyás halad át, a Szarv-ágy és az Ágó patak. A falu az Ágó patak északi oldalán 

épült fel a település kialakulásánál leírt formában. A külterület jellegzetes alföldi táj, de a jelentős 
felszíni- és talajvíz-ingás is jelzi, hogy a hegyek lábánál helyezkedik el. A településszerkezet felépíté-

sénél problémát jelent a közlekedési kapcsolatok részleges hiánya.  

Csány belterülete halmazos-szerves elemeket hordozó keresztutcás faluszerkezetből az elmúlt évszá-

zad alatt fokozatosan kezdett hálós utcahálózatú faluvá átalakulni. A területhasználat domináns ele-

me az alacsony intenzitású lakóterület. A nagyobb belterületi ingatlanokon a lakóházakon kívül me-

legházak, fóliasátrak is állnak, s ezek egyedi arculattal egészítik ki a faluképet. A belső utakon nem 

csak közúti járművek, de mezőgazdasági munkagépek is közlekednek. 

A mai belterület 

A község belterülete különböző teleknagyságú és beépítési sűrűségű alacsony intenzitású lakóterületi 

szövet, melyben elszórtan, de jellemzően a központi térségben találhatjuk a falu intézményeit. 

A Kossuth és a Nagy utca között, a Petőfi utca keresztezésénél és a Széchenyi utca környékén az épí-
tési telkek felaprózódtak, sokszor 200-500 m2-es földrészleteken a fél telket elfoglaló beépítés épült. 
Míg az Arany János utcában 15000 négyzetméteres telkeket is művelnek, s az épületek a telekterület 

0,7 %-ánál kisebb területet foglalnak el.  
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Intézményi terület a falu közintézményeinek telke (a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda) és a 

templom, valamint az öregek otthona. A község kereskedelmi létesítményei a Petőfi utcában, a Nagy 

utca és a Kossuth utca között épületek fel. A régi kereskedőházak és (volt Hangya Szövetkezet) 

gyógyszertár felújított épületei mellett itt működik a piac is. 

A lakóterületek mellett van néhány, kisebb üzemi terület is a belterületben illetve mellette (pld. 

üzemanyagtöltő állomás, Speciál Bau), de általában minden nagyobb telken folytatnak gazdasági 
tevékenységet is.  

A település szélein helyezkednek a rendezési terv szerint különleges területként besorolt funkciók, 

nyugaton a sportpálya és északon a temető területe.  

A mai külterület 

A táji környezetben a területhasználat jelenetős részét alkotó mezőgazdasági területeknek két fő 
típusa különböztethető meg: az általános és a kiskertes mezőgazdasági terület: 

- A nagytáblás mezőgazdasági területek (általános mezőgazdasági terültek), jellemzően szántó 

művelési ágúak, nagy telekterületek jellemzőek, melyeken nincs épület. Általános mezőgazdasá-

gi területek között úgy nevezett „birtokközpontok”, tanyák ékelődnek a közigazgatási terület dé-

li részén, Jászárokszállás mellett. Az Ágói patak melletti földek nagy része (észak-nyugaton és 

dél-keleten) gyepművelési ágban van, legelő területek.  

- kistelkes földek, kertes mezőgazdasági területek, ezeket a külterületen általában gyümölcsös-

ként művelik. A belterület melletti kertek közvetlenül kapcsolódnak a lakóterületekhez. A 700-

800 m2-es kis telkeken elszórva lakóházak is épületek.  

A falu környékén nagyon kis területen van erdő, csak a közigazgatási terület déli részén található 

telepített erdő. Az utakat és a szántóterületeket kevés helyen kísérik fasorok.  

A külterületi területhasználatban a vízfolyások mellett vizes élőhelyek, természet-közeli területek 

figyelhetők meg. Ezeket érdemes lenne, részletesebben felmérni, esetlegesen helyi védelem alá he-

lyezni. A záportározó tényleges funkcióját és kapacitását a közeljövőben felül kell vizsgálni, s szükség 

esetén annak árvízvédelmi szerepét biztosítani kell.  

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A belterületen belül a vizsgálaton jelzett területen az épületek állaga, a közterületek állapota a kör-

nyezetéhez képest rossz minőségű. Az egész településen belül a közterületek, utak fenntartását 

nehezítik az ott közlekedő mezőgazdasági járművek. 

1.14.3. A telekstruktúra vizsgálata 

Földrészlet-statisztika művelési áganként 

művelési 
ág 

földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma 

összes 
alrészlet 
területe 

(m2) 

legkisebb 
alrészlet 
területe 

(m2) 

legnagyobb 
alrészlet 
területe 

(m2) 

átlagos 
alrészlet-

terület 
(m2) 

erdő 38 42 570076 570 161539 13573 

gyep (lege-
lő) 44 57 1746829 469 170192 30646 

gyep (rét) 74 80 1182445 423 150679 14781 

gyümölcsös 140 142 2361203 500 234202 16628 

kivett 1852 1854 6047194 21 443704 3262 

szántó 739 1633 35984694 89 363744 22036 
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Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség, szintszámok) 

Csány arculata egységes, falusias jellegű, de a beépítési jellemzők és a teleknagyságok nagy eltérést 

mutatnak.  
vizsgált példák beépítési 

mód 
telek 
/m

2
/ 

beépí-
tettség 

/%/ 

építmény-
magasság 

 /m/ 

zöldfelü-
let 
/%/ 

TRT – 
Vt-1 

Gyógyszertár Z- előkert-0 890 37% 5,0 35 

309 hrsz fésűs- Sz  5850 2 3,5 90 

iskola Z, előkert-0 4488 40 6,0-10,0 25 

öregek otthona Sz 45000 4 6,0 80 

megengedett Sz,O 900 40 7,5 40 

Vt-2 480 hrsz Z-O,  335 39  3,5 30 

19 hrsz Sz-előkert-0 2115 28 3,5 60 

728hrsz egyedi 1070 10 8,0 60 

orvosi  Sz 2115 17 3,5 40 

megengedett O 700 40 7,5 40 

Lke-1 568 hrsz 
 

utcavonalra 
épült 

13500 3,l+,szán
tó 

3,5 8 

819 hrsz O 3104 9 +fólia. F+t ,5,0 80, 22 

865 Hrsz O  692 30 3,8 55 

291 Hrsz O 538 14 3,2 nyeregt.  

megengedett O 900 30 7,5 50 

Lke-2 7743 O 636 16 3,2  

658 O 197 30   

megengedett O 900 30 4,5 50 

Lke-3  O,Z 900 30 5,0 50 

Lf-1 1048 Hrsz O (365)-1885 6 3,5  

133 Hrsz szántó- 18556 - - 100 

 Sz,O 1200 30 4,5 50 

Lf-2 1432 Hrsz  1350 11 3,5 70 

 O,I 1200 30 7,5 50 

Lf-3 majortól észak ikres 632 13 3,5-4.5 60-70 

 Sz,I 900 30 4,5 50 

 474 Hrsz Sz 1309 13 3,2 50-60 

Lf-4 O 1200 30 7,5 50 

Gksz 030/6 sz 74138 3 6.0-  

Faluközpont 

A szabályozásban intézményi területként jelölt belső területeken, az Arany János és a Kossuth utca 
között a teleknagyságok a központi részek mellett nagyon kis területűek, több helyen 300-400 m2-t 

sem érik el. Az utcákon a település szélei felé haladva a hagyományos lakóterületi telkek az intéz-

ményövezeten belül is 4-5000 m2 nagyságúak. A beépítés karaktere általában sűrűbb jelleget mutat, 
több a zártsorúan beépített ház. Az épületek legtöbbje földszintes, az építménymagasság 3,5 m körü-

li, egyes közintézmények és az emeletes lakóházak építménymagassága 6,0, m. Ezen a környéken a 

most megengedett 7,5 m építménymagasság lehetővé tenné, hogy 3 szintes házak épüljenek. 

Hagyományos falu 

A belső mag körüli lakóterületek jellege hasonló, mint a központban, de a beépítés lényegesen la-

zább. A szabályozásban kertvárosi lakóterületként jelölt tömbökben a hagyományos szalagtelkek 

területe 2-3000 m2-t is eléri (előfordul 1,8 ha is), míg a Szövetkezet utca és a Csillag utca környékén a 
felaprózódott telkek területe néha alig 200 m 2. A Petőfi, Malom, Major és a Gyöngyösi út mentén a 
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beépítés az első telkek felosztásából alakult ki, így azok nagysága a szélsőséges méretek között van, s 
beépítésük sűrűbb az átlagosnál, már szinte zártsorúan folyamatos utcaképet ad. A belső területek 
jellemzően nyeregtetős, hosszházas beépítésűek, melyek között elszórva emeletes, vagy tetőtér-

beépítéses házak épületek.  

Újabb beépítések 
A belterület északi és déli részein szabályos telekosztásokkal alakítottak ki tervezett lakóterületeket. 

A szabályozásban falusias lakóterületként besorolt részek általában a XX. századi beépítések. A telek-

nagyságok 1500 m2 körül vannak, s beépítettség nem éri el a 15-20%-ot. A jelenlegi szabályozás eze-

ken a területeken is 30%-os beépítettséget enged meg. A Gyöngyösi, Csokonai, Hatvani és a Monos-

tori út mellett jellemzően lekontyolt tetővel, tört alaprajzú épületek épültek. 

1.14.4. Az építmények vizsgálata 

Településkarakter, helyi sajátosságok, utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A területhasználat legintenzívebb zónája a hagyományos, történelmileg kialakult falu területe. Itt a 
földszintes oldalhatáron álló, hagyományos nyeregtetős parasztházak dominálnak, de helyenként 
újabb építésű kétszintes épületeket is láthatunk, továbbá elszórtan egy-egy háromszintes nagy, csa-

ládi ház is felfedezhető. A Hatvani úton a településközpont felé vegyesen egy-kétszintes házakat lát-

hatunk. Ugyanez a tendencia jellemző Atkár felől haladva a központba. A településen háromszintes, 

nagy családi házak is épültek, elszórtan, jellemzően a központ 1 km-es körzetén belül. A területen 

belül a lakó és gazdasági épületek között találhatók a falu közintézményei: az önkormányzat épülete, 
a templom, a művelődési ház és könyvtár, az oktatási, az egészségügyi, a kereskedelmi, szolgáltató 

létesítmények.  

A település épületeinek fele az egykori építészeti stílushoz igazodik, többé-kevésbé megőrizve annak 
sajátosságait. A településen felfedezhetünk a hagyományos háztípuson kívül egy, az 1960-as évekre 

tehető sátortetős típust, mely a település északi, Atkár felé vezető részén figyelhető meg nagy meny-

nyiségben, továbbá elszórtan a település többi részén is megtalálható. Ezen épületek között termé-

szetesen találunk modernebb, az 1980-es években épült kétszintes lakóházakat, továbbá háromszin-

tes egységes karakterű épületeket is.  

A XVIII-XIX. századi falu hagyományos építészetének továbbélése 

A XVIII. század elejétől épült épületek közül a legjel-

legzetesebb háztípus a hagyományosan nyeregtetős, 
földszintes, hosszú, oromfalas vályogház, „paraszt-

ház”, úgynevezett „jász-ház”. Ezek általában 38-42° 

hajlásszögű tetővel, négyoszlopos oldaltornáccal 

épültek, az utcai homlokzat felé az oromfallal és 

szoknyával csatlakoznak.  A hagyományos fésűs beépítésnél az épületek oldalhatáron állóan épültek. 

Megfigyelhető, hogy a település központjához közelebb nagyobbak, hat-hétoszlopos tornácúak is 

épültek, ezek is kifejezik a hajdani tulajdonosok anyagi helyzetét. 

A XIX. század közepétől a település fejlődésnek indult, a földbirtokosok, módos gazdák nagyobb 

házakat, helyenként kúria-szerű épületeket is építettek. Ezekre inkább a sátor- és kontytető jellem-

ző, és többnyire utcafronton vagy az utca vonalával párhuzamosan állnak. Jó példa erre a település 

központjában található Nagy út 43. és a Vasút út 28. szám alatti úrilakok.  

Szintén ebben az időszakban épültek a településen található „kastélyok”. A ma szociális otthonként 

szolgáló Halász-kastély néven ismert parkkal körülvett kúria és a kétszintes Szigeti-kastély. 
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A XX. század második fele: a modern és a szocializmus kora 

A második világháború után 1950-60 között a népességszám növekedést mutat. Ennek köszönhetően 
számos új épület épült. Az Alföldön az 1960-as évekre egy L alaprajzú, összetett kontytetős épület 
megjelenése jellemző, mely helyenként apróbb, a településre jellemző, hagyományos vonást is be-

csempész építészetébe. Az épületek megtört alaprajza elősegíti, hogy az utcai homlokzatán egy beug-

róban kisebb fedett beállót alakíthassanak ki a bejárat előtt. Ezeknek a beállóknak a sarkát zömök, 

szögletes oszlop tartja, helyenként boltívet is kialakítottak. Ezzel a kialakítással a hagyományos „jász-

ház” bejáratához kissé hasonló képet kapunk. Ezek az épületek a település területén elszórtan is 

megtalálhatóak, de legjellemzőbben a ’60-as évekbeli új lakóterületek fő épülettömegét adják. Ilyen 
lakóterületek például északon a Gyöngyösi út Móricz Zsigmond, Dózsa György és Bajcsy Zsilinszky 

utcákkal kibővült szakaszán, továbbá nyugaton a Hatvan felé található Dobó utcában találhatóak. 

A XX-XXI. század 

A település építészeti arculatának alakulásában is két ellentétes folyamat figyelhető meg. Gazdag 
befektetők, építtetők nagy, akár háromszintes épületeket építettek fel. Ezek stílusa a szocializmus 
nyomdokán halad. Ezzel ellentétes folyamatként a kis telkek gazdátlansága, elhanyagoltsága figyel-

hető meg.  

 

 

 

 

 

1.14.5. Az épített környezet értékei 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Csányon összesen 3 db régészeti lelőhely van. A községben nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

o Faluközpont templommal 

o Csörsz-árok és környezete  

o A település horti határán egy terület 

Műemlékek és műemléki környezet 

A településen nyilvántartott műemlékek és műemléki környezetük: 

1. Szigeti-kastély és ex-lege műemléki környezete 

Törzsszám: 9266 

Műemlék azonosító: 5446 

Műemléki környezet azonosító:  
Cím: Árpád u. 39. 

Műemlék hrsz.: 0229/16, 0229/17 

A település Ny-i szélén, parkban álló, földszin-

tes, tagolt tömegű, manzárdtetőkkel fedett 

kastély. A XIX. század végén épült, parkkal, 

gazdasági épületekkel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 XVIII-XIX. század XX. század második fele XX-XXI. század 
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Helyi, egyedi arculatot adó, védelemre javasolt építészeti értékek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Katolikus templom XX.sz Nepomuki Szent János-szobor Takarék, gyógyszertár  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Halász-kastély, 1896  lakóházak  keresztek 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

régi utcák határkeresztek, malom házak 

Védendő utcakép kijelölését javasoljuk a meglévő Munkás utcain kívül: Madách utca, Magyar utca, 
Nap utca első fele, Széchenyi utca első fele, Táncsics utca, Temető utca és Tinódi utca két oldalán. 

A régi település központjának máig fennmaradt régi utcaszerkezete, a telekstruktúra és a beépítési 
módok adják a faluközpont egyedi karakterét.  

1.14.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A mai településen a történelmi faluszerkezet építészeti stílusa tovább él. Problémát jelent a régi épü-

letek állagmegőrzése. Sok házat a tulajdonosok anyagi helyzetük miatt nem tudnak fenntartani, javí-
tani, így azok szakszerű építészeti felújítása emiatt szóba sem jöhet.  

A településkép szempontjából meghatározó a közterületek állapota, a közművek kialakítása. Sok köz-

intézmény és jobb állagú épület nem érvényesül az előtte álló égvezetékektől, transzformátortól vagy 

hidroglóbusztól (templom).  

Az érvényben lévő településrendezési terv készítése során kidolgozásra került értékvédelmi katasz-

ter, értékvédelmi területlehatárolás. Ezek felülvizsgálata és kiegészítése szükséges. A település nem 

rendelkezik helyi védelemről szóló rendelkezéssel, mely megóvná az értékes épületállományt. 
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1.15. Közlekedés  

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Csánytól északra vezet az európai hálózathoz kapcsolódó 2x2 forgalmi sávos M3 autópálya. A telepü-

lés nem kapcsolódik közvetlenül az országos főforgalmi közúthoz, megközelítése Hatvan, Hort és 

Atkár településeken keresztül lehetséges. Az országos jelentőségű 2x1 forgalmi sávos 3-mas főút az 
M3 autópályával párhuzamosan Hatvanon és Horton keresztül halad. Nyugaton a 2x1 sávos 32-es 

térségi jelentőségű út Jászberényen keresztül Szolnokra vezet. Az úthálózatból részben hiányoznak a 

településeket összekötő utak. A település 2X1 forgalmi sávos főútja nagyrészt célforgalmat bonyolít 
le, átmenő forgalma jelentéktelen.  

1.15.2. Közúti közlekedés 

Csány Heves megye déli részén található település, mely közúton 3 irányból közelíthető meg: A tele-

püléstől nyugatra, Hatvan irányából a 32-s útról, Hort irányából és északról, Atkár településről. A 

településre vezető utak nem egy pontban találkoznak, hanem a településen keresztül hosszan kí-
gyózva vezetnek végig. A 3 összekötő út Csány észak-nyugati részén és központján vezet keresztül, a 

település délkeleti része ezekkel nem áll közvetlen kapcsolatban. Csány a megyei és országos útháló-

zattal közvetve, a 32-es úton át csatlakozik, mely 2x1 forgalmi sávból áll. A település belső úthálóza-

tát tekintve zegzugos, megőrizte történelmi úthálózatát. Az Atkár és Jászágó irányába vezető utak 
mentén már inkább a merőleges mellékutak rendszere dominál. A településen húzódó jelentősebb 
utak 2X1 forgalmi sáv szélesek, helyenként felújításra szorulnak, a periférián zegzugosabb, 1,5 sáv 
széles szórt burkolatú vagy földutak jellemzőek. A település központjában keskeny kacskaringós bur-

kolt, többnyire vegyes használatú utak teszik hangulatossá a kis települést. 

1.15.3.Közösségi közlekedés 

Közúti közlekedés 

A település a Közép-magyarországi régió keleti körzetébe tartozik, melyben az Agria Volán Zrt., Hat-

vani Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Márta Volán Zrt. és a Nógrád Volán Zrt. tevékenykedik. Csányon 

több VOLÁN buszjárat is közlekedik, három megállóhellyel rendelkezik, melyek Csány Állami Gazda-

ság, Csány Nagy utca és Csány Autóbusz váróterem néven ismertek. A buszmegállók fejlesztése fon-

tos a település jövőjében. A szomszédos települések közül közvetlen járattal csak Hatvan és Atkár 

közelíthető meg, továbbá közvetlen járat van naponta 1-2 alkalommal Gyöngyösre is. Csány legfőbb 
kapcsolata Hatvannal alakult ki. Csányból Hatvanba reggel 8-tól kétóránként este 6-ig, Hatvanból 

Csány irányába délelőtt 10-től körülbelül kétóránként este 8-ig indulnak járatok. 

Kötöttpályás közlekedés 

A Balaton északi oldalán a parttal párhuzamosan húzódik a Budapest-Hatvan, Füzesabony, Miskolc 

vasútvonal, amely A1-es kategóriába sorolt. Ez a nyomvonal Hegyeshalomtól Budapesten keresztül 

Miskolcot, Nyíregyházát és Záhonyt is összeköti, tehát az egész országon keresztülhalad. Csány nem 

kapcsolódik közvetlenül a törzsvasút-hálózatba, vasútállomása a szomszédos Hort településsel közös. 

Járatszáma elenyésző, mivel kis településekről van szó, kevés vonat áll meg. A főváros és Csány kö-

zött ingázni kívánók az esetek többségével átszállással kényszerűek közlekedni, reggel és este csak 1-

1 közvetlen járat van. A Gyöngyös-Csány között közlekedők hasonlóan naponta 1-2 járatot vehetnek 

igénybe. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Csány területét nem érinti országos jelentőségű kerékpárút. A település nem rendelkezik kiépült ke-

rékpárút-hálózattal, a kerékpáros közlekedés vegyes használatú utakon folyik a gépkocsiforgalommal 

együtt. 
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A gyalogosforgalom jelentős része vegyes használatú utakon folyik a gépkocsiforgalommal együtt. 
Önálló járda csak néhány helyen, főleg a település központjában csak rövid szakaszon van kiépítve. A 
legnagyobb balesetveszélyt a település központjába vezető nagy forgalmú utak jelentik, továbbá a 

faluközpontban található rendezetlen csomópont. A településen kijelölt gyalogos átkelőhely nincs. 

1.15.5. Parkolás 

A lakosság parkolása telken belül biztosított a település szerkezetéből adódóan. Közterületi parkoló-

hely viszont kevés található a területen. Kiépített parkolóhely a település központjában a polgármes-

teri hivatal, az általános iskola, a gyógyszertár, a posta, az orvosi rendelő és a nagyobb boltok és a 

posta előtt található a Petőfi Sándor utca településközponti részén.  

1.16. Közművesítés  

1.16.1. Vízi közművek 

A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011 (Összesen 980 lakás) 

 
Hálózati vízveze-

tékkel 
házi vízveze-

tékkel 
Meleg folyó-

vízzel 
Vízöblítéses 

WC-vel 
Közcsatornával 

Házi csa-
tornával 

db 829 10 773 767 501 338 

% 84,59% 1,02% 78,88% 78,27% 51,12% 34,49% 

Vízgazdálkodás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-, termálvíz-hasznosítás) 

2011-es adatok alapján Csányban körülbelül a lakások 85%-a (829 lakás) rendelkezik hálózati vízveze-

tékkel, és majdnem 80%-os (773 lakás) a melegvíz-ellátottság is. Mindösszesen 1%, tehát 10 ház ese-

tében alkalmaztak házi vízvezetékes rendszert. 767 lakás (78%) rendelkezik vízöblítéses WC-vel.  

Szennyvízelvezetés 

A település kiépített szennyvízcsatorna-rendszerrel rendelkezik, melynek üzemeltetője a Heves Me-

gyei Vízmű Zrt. A településen keletkező szennyvizek az adácsi szennyvíztisztító telepen kerülnek meg-

tisztításra. 

Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

Csány község vízrendezési feladatait a Heves Megyei Vízmű Zrt. látja el. 

Csány területén 2 állandó vízfolyás található: az Ágói-patak és a Szarv ágy. Az Ágói-patak az ÉMVIZIG 

kezelésében van. 2004-ben elkészült a település Felszíni Vízelvezetés és Vízrendezési Terve. 

1.16.2. Energia 

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 
ellátórendszerek) 

Csány villamosenergia-ellátását a veszprémi ÉMÁSZ Rt. biztosítja. A község villamosenergia-

ellátottsága teljes, a szolgáltató a jelentkező új igényeket képes kielégíteni. A villamosenergia-ellátás 

sugaras szerkezetű. A Gyöngyös és Hatvan közötti 11/2számú 20 kV-os gerincvezetékről a Detk Zugló 
120 kV-os vezetéket keresztezve halad a szabadvezetékes hálózat. A közvilágítási hálózat minden 

utcában részlegesen kiépült. 

A település gázhálózata 1993-ban épült ki Hort és Ecséd településekkel egyidőben. A település külte-

rületén lévő gázátadót a MOL Földgázszállítási Rt. üzemelteti. A gázellátás a téli hónapokban is meg-

haladja a földgázigényt, bár a településen vannak még földgázzal részben le nem fedett utcák is. 

vu.ig
Kiemelés
ez igaz?
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1.16.3. Elektronikus hírközlés  

Vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények 

A jelenleg üzemelő távközlési hálózat 1993-ba épült ki, a gyöngyösi körzeti központhoz csatlakozik. A 

távközlési hálózat ellátottsága kb. 50%-os, lefedettsége teljes, ellátatlan terület nincsen. A hazai mo-

biltelefon szolgáltatók jelen vannak, de adótorony nincs a településen. 

Kábeltelevíziós hálózat 2003 óta van a településen, a lakosság a Magyar Telekom, a DIGI, a UPC 
Direct és a Mindig Tv szolgáltatásait veheti igénybe. 

1.17. Környezetvédelem  

1.17.1. Talaj 

Csány a Gyöngyösi-síkon fekszik. A Gyöngyösi-sík egy olyan hordalékkúpon helyezkedik el, melyet a 

Mátra felől érkező vízfolyások hoztak létre. A területen homokos üledékeken csernozjom barnaföld 

képződött, mely szántóföldként, illetve gyepterületként kiválóan hasznosítható.  

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

A Duna-Tisza közében elhelyezkedő Gyöngyösi síkot a tájnévvel ellentétben a Tarna vízrendszere tölti 
ki. A Tarna mellékvizeket csak jobbról kap: Tarnóca, Bene-patak, Gyöngyös-patak és a települést is 

érintő Ágói-patak. Ezek közül valamennyi a Mátrában ered és szállítja a vizek a kistájra, mely gyenge 
lefolyású és vízhiányos. A talajvíz mélysége Csány közelében 3-5 m között van, kémiai jellege kalcium-

magnézium-higdogénkarbonátos.  

Csány északnyugati területén egykor tó volt, mely mára kiszáradt és tartalék záportározókét funkcio-

nál. Csány két felszíni vízfolyása az Ágói-patak és a Szarv-ágy. Az Ágói-patak csak szakaszosan, első-
sorban a csapadékosabb periódusokban szállít vizet, ugyanis a meder egyes szakaszain olyan nagy az 
elszivárgás, hogy a kisebb vízhozamok nem érnek el a torkolatig. A Szarv-ágy patak szintén időszakos 
vízfolyás, mely elsősorban hóolvadáskor és nagyobb csapadékok hatására szállít vizet. Vízminőségi 
adatok nem állnak rendelkezésre. A vízfolyások mentén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, a 
meglévő épület építése, bővítése - bizonyos kivételekkel - nem engedélyezhető, benzinkút, hulladék-

lerakó- és átrakó, szennyvízürítő nem létesíthető. 

Felszín alatti vizek 

A település a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából érzékeny fel-

szín alatti vízminőség védelmi területen lévő település kategóriába tartozik.  

A rétegvíz mennyisége csekély, ellenben az artézi kutak száma igen jelentős. Mélységük 100-200 m 

közötti, vízhozamuk 100l/p alatti, de mélyebb fúrásokból tekintélyes vízmennyiség kinyerhető. 

1.17.3. A Levegőtisztaság védelme 

Csány levegőminősége kedvezőnek mondható, széliránya nyugatias, keleties, átlagosan 2,5 m/s se-

bességű. A településen és környezetében nincs pontszerű légszennyező forrás. A légszennyezőanyag-

kibocsátás a településen a közlekedésből, mezőgazdasági termelésből és a lakossági fűtésből szárma-

zik.  
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A mezőgazdasági termelésből adódó szennyezés az évszakokkal arányosan változik, ezért a tavaszi, 
nyári, őszi időszakban magasabb, de még így sem jelentős. A fűtésből adódó levegőszennyezés a gáz-

fűtésre való áttérés óta jelentősen lecsökkent, nem számottevő. 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

Csány zajterhelését a közlekedésből és mezőgazdasági munkákból adódó zaj határozza meg.  

A település jellemző zajforrása a közúti- és vasúti közlekedésből adódik. A településközponton átme-

nő útvonalon bonyolódik a forgalom nagy része, bár a települést jelentős átmenő forgalom nem ter-

heli. A mezőgazdasági munkálatok szezonálisan jelentenek kisebb emelkedést a zajterhelésben. 

Jelenleg nem állnak rendelkezésre a zaj szintjére vonatkozó adatok, de valószínűsíthető, hogy a jelen-

legi forgalmi viszonyok nem okoznak jelentős zajterhelést a településen.  A közúti zajból eredő terhe-

lést települést elkerülő út építésével, a meglévő utak korszerűsítésével lehetne csökkenteni. 

1.17.5. Sugárzásvédelem 

A település belterületén nem található nagyfeszültségű távvezeték, sem mobil adótorony. A település 

északi részén a belterület határától mintegy 2 km-re halad el egy 220kV-os átviteli hálózat távveze-

tékeleme. 

1.17.6. Hulladékkezelés 

Csányon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

végzi a hulladékkezelést. A szolgáltatás keretében a társaság a rendszeresített, szabványos gyűjtő-
edényben összegyűjtött települési szilárd, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladékot szállítja el.  

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

A falu területén vizuális környezetterhelést jelent: 

o légkábeles áramellátás, 

o hidroglóbusz 

o útburkolatok minősége, 
o a városközpont rendezetlen csomópontja és tere, 

o a buszmegállók elhanyagolt állapota, 

1.17.8. Árvízvédelem 

Csány árvíz-, hirtelen áradás szempontjából potenciálisan nem veszélyeztetett, ám rendszeresen 

belvízjárta település.  

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A településre nem jellemző környezetvédelmi probléma, illetve konfliktusra okot adó tényező. 
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó té-
nyezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

A Heves Megye Területrendezési tervének 3/13. sz. melléklete alapján Csány nem tartozik földtani 

veszélyforrás területébe, lejtős tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok 
nem érintik a területet. 

Csány földrengés szempontjából nem tartozik a veszélyeztetett területek közé, nem jellemző veszély-

forrás, de számolni kell vele. 

 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 

(Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png) 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

Árvízveszélyes területek 

Csány a 18/2003.(XII.9.) KvVM-BM rendelet szerint erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik: a 
hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyá-

sok mederből kilépő árvize szabadon elönthet. A település rendelkezik egy záportározóval, ez belte-

rületének ÉNY-i határán található. 

Belvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9) 
KvVM-BM együttes rendelet alapján Csány egész területe erősen veszélyeztetett, rendszeresen bel-

vízjárta terület övezetébe tartozik. A település közigazgatási területének DNY-i része az 51. Rekettyés 

belvízöblözethez tartozik. 

Vízerózióval érintett területek 

A Heves Megye Területrendezési tervének 3/14. sz. melléklete alapján Csány közigazgatási területen 

nem tartozik vízeróziónak kitett terület övezetébe. 

 



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

57 

1.19. Ásványi nyersanyaglelőhely 

A Heves Megye Területrendezési tervének 3/9. sz. melléklete - az ásványi nyersanyag-gazdálkodási 

terület övezetiről – szerint Csány területén ásványi nyersanyaglelőhely nem található. 

A településen bányászati terület nem található. 

1.20. A település klimatikus viszonyai 

A településen mérsékelten meleg-száraz éghajlat jellemző, a napsütéses órák száma évi 1950, a nyári 

negyedben 740-760, a téliben kb. 180 óra. Az évi középhőmérséklet 10 °C körüli, de a napi középhő-
mérséklet 196-200 napig meghaladja ezt. Az évi abszolút hőmérsékleti maximum átlaga 34 °C, az 

abszolút minimum átlaga -16 °C. Évente átlagosan 530-540 mm csapadék hullik, télen a maximális 
hóvastagság 16 cm körüli. A Márta szélárnyékoló-terelő hatása miatt nyugatias és keleties szelek 
jellemzőek a tájon, melyek átlagosan 2,5 km/h sebességűek. Éghajlata tehát összességében mező-
gazdasági termeléshez kedvező. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők eredményeinek értékelése, egymásra való hatásuk összevetése 

2.1.1. Településhálózati összefüggések 

Csány község az Észak-Magyarországi régión belül Heves megyében található. Közigazgatásilag a Hat-

vani járás része. A község a megye dél-nyugati szélén helyezkedik el, jellegében az alföldi települé-

sekhez hasonló. A településen élők a községtől 15 km-re észak haladó M3-as autópályán tudnak el-

jutni a fővárosba és a megye központjába.  

Az Észak-Magyarországi régió Magyarország komplex felzárkóztatási programra kijelölt térsége. A 

program alapján definiált társadalmi, gazdasági mutatók szerint a község gazdaságilag kedvezménye-

zett, jelentős munkanélküliséggel sújtott település, ahol a roma kisebbség az országos átlaghoz viszo-

nyítva 3-szor nagyobb. Csány térségi helyzete nem leszakadó, de jelenleg a régebbi korokhoz képest 

nehéz helyzetben van az országon, a megyén és a járáson belül is.  

Csány az országos fejlesztési tervek szerint felzárkóztatáshoz segítséget igénylő, mezőgazdasági, rit-
kán lakott, vidékies település.  

A Csányra vezető úthálózat kiépítettsége és minősége a közigazgatási terület bejárását és a térségi 
kapcsolatokat csak korlátozottan biztosítja. Csány nehéz közlekedési kapcsolatai miatt „zsák falu” 

jellegű.   

2.1.2. Társadalom 

A település lakossága 2065 fő, az utóbbi években az állandó népesség száma (az országos átlaghoz 

képest kisebb mértékben) csökkent. Több folyamat eredőjeként létrejött helyzetet, egyrészt a termé-

szetes szaporulat országos átlaghoz képest kisebb csökkenése okozta, s ehhez hozzájárul a beköltözé-

sek változó száma is.  A természetes szaporulat magasabb értékeit javítják a szegénységben élő roma 
népesség pozitív értékei, valamint a migrációs adatok esetében egyes években (pl. 2013) a beköltö-

zések kompenzálják az elköltöző, fiatalok számát.   

A település korfája az országos jellemzők szerint kiegyenlítetlen, a gyermekkorú népesség száma 
nagyobb, mint az országos átlag. Túlsúlyban van a nyugdíjas korú népességen belül a nők aránya.    

 A képzettségi mutatók az országos viszonyokhoz mérten rosszak. Magas az iskolázatlanok aránya, s 

kevés a magasan képzettek száma.   

Foglalkoztatottság tekintetében az adatok az országos tendenciákhoz viszonyítva jelenleg átlagosak 

(6%), de ez a helyzet látszólagosnak tűnik, mert a településen magas a közfoglalkoztatottak száma. 
2013 előtt a munkanélküliek aránya az országos átlagokat jóval meghaladta.  Az aktív korú lakosság 
nagyjából harmada munkanélküli volt 2011-ben, a munkanélküliek aránya az állandó népesség 10%-a 

volt. 

A település lakosságának 11%-a roma identitásúnak vallja magát.   

A társadalmi helyzetre jellemző, hogy nehéz összhangot teremteni a mélyszegénységben élő, munká-

tól elszokott emberek és a szorgalmasan dolgozó régi lakók között. Az állandó problémák fokozato-

san térbeli-társadalmi rétegződéshez vezethetnek. 

A falu kulturális élete élénk, évente rendeznek dinnyefesztivált, jótékonysági bált, közösen ünneplik 

meg a farsangot, a gyermeknapot, a karácsonyt, felköszöntik az időseket. A faluban működő civilszer-

vezetek összefogják az őstermelők közösségét, az időseket és együtt dolgoznak a falu szépítéséért, 
biztonságáért. A kulturális élet központja a művelődési ház és könyvtár, valamint az iskola.  
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2.1.3. Humán infrastruktúra 

 A településen a Csányi Napközi Otthonos Óvoda és a Csányi Szent György Általános iskola biztosítja a 
bölcsődei, óvodai és iskolai alapellátást. Csány Községben nem található középfokú oktatási intéz-

mény. A település középiskolás korú gyermekei (2011-ben összesen 130 gyermek) a Hatvani és Gyön-

gyösi Tankerülethez tartozó középiskolákba járnak.  

Csányon felsőoktatási intézmény nem található. Heves megyében az Eszterházy Károly Egyetem mű-
ködik, mint felsőoktatási intézmény. Campusai Egerben, Gyöngyösön, Jászberényben és Sárospata-

kon biztosítanak továbbtanulási lehetőséget. Budapest közelsége miatt a fővárosban található főisko-

lák és egyetemek is kedvező lehetőségeket nyújtanak. 

A településen háziorvosi rendelő, továbbá védőnői szolgálat működik. Külön gyermekorvosi ellátás 

nincs. A településen továbbá fogorvosi szolgálat 1 fő fogorvossal üzemel. A településen gyógyszertár 

is található a település központjában. Csány szociális közszolgáltatásait a Családsegítő és Gyermekjó-

léti Szolgálat látja el. Az arra rászorulók kérelmezhetik a közétkeztetést és a házi segítségnyújtást. A 

településen található továbbá a Csányi Idősek Otthona, mely az alapellátáson felül mentálhigiéniai, 
egészségügyi és egyéb költségtérítéses szolgáltatásokat nyújt a bent lakók részére. 

2.1.4. Gazdaság 

Csány község mezőgazdasági település, legfőbb megélhetési forrása a fóliasátras zöldségtermelés, 

gazdálkodás. Az utóbbi évtizedekben a hagyományos dinnyetermelés helyett egyéb zöldségtermelés 

vált jövedelmezőbbé, a falu legjellegzetesebb terményének a piaca beszűkült. 

A településen nagyon magas a kisvállalkozók száma, ők jellemzően mezőgazdasági tevékenységgel 
foglalkoznak, őstermelők. A településen a tercier szektorban dolgozó vállalkozó nagyon kevés. 

Sokan dolgoznak a település környezetében lévő ipari üzemekben. A település számokra inkább „alvó 

falu” lenne, de hazatérve többen otthon is dolgoznak „másodállásként”saját gazdaságukban. 

Csányon kevés munkalehetőség van. Néhány nagyobb vállalkozó, cég működik. Ezek közül ki lehet 
emelni az ásványvíz palackozó Pet-Pack Kft.-t, a gabonaforgalmazással foglalkozó Csányi Gabona 
Termelő Kft.-t és a mezőgazdasági fóliát forgalmazó,  Agrofol-Ker. Kft.-t. 

Az önkormányzat a településen a legnagyobb foglalkoztató jelenleg. Az önkormányzati intézmények-
ben dolgozókon kívül 62 fő a közalkalmazotti létszám.  A közalkalmazottak száma néhány éve 190 fő 
volt. A falu közterületeinek fenntartását és a mintagazdaság fenntartásához szükséges mezőgazdasá-
gi munkát a szakképesítés nélküli emberek végzik.  

A településen nagy munkanélküliség volt jellemző évekkel ezelőtt, ez az állapot valamelyest javult a 
megkezdett közfoglalkoztatási programmal.  

2.1.5. Közlekedés 

Északon halad a nagytérségi, az európai hálózathoz kapcsolódó gyorsforgalmi út, mely Csányt elkerü-

li. Az autópályához és a szomszédos községekhez kevés járható út vezet. A Csányiak településük hely-

zetét, mint zsáktelepülést jellemzik. 

A vasútvonal Csánytól szintén északra halad, a vasútállomás Horton van. Csányon áthaladó VOLÁN 

buszjárat Gyöngyös és Hatvan között közlekedik. A településen belül sok helyen rossz állagú a közfor-

galmi úthálózat, több helyen burkolatlanok mind az autóutak, mind a járdák. A településen nem ha-

lad keresztül az országos jelentőségű kerékpárút.  
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata 

314/2012. (XI.8.) Kor-
mányrendelet 

 
253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 

 OTÉK 

 2003. évi XXVI. 
törvény az Országos 

Területrendezési 
Tervről 

  

  

 
            

 

  
        

  

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK 
  

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK 
  

  

  
  

  
  

  

Országos Területfejlesztési Kon-
cepció 

 2014-2020 

  
Országos Területrendezési Terv (OTrT)  

2003. évi XXVI. törvény 

    

  

  

  
  

  
  

  

Heves megye Területfejlesztési 
Koncepciója és Programja 

2014-2020 

  

Heves Megye Településrendezési Terve   

    

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Csány Településfejlesztési Kon-
cepciója 

 2002 

  
  

  

     
  

 
  

  
    

Csány Településszerkezeti Terve  
512006. (IV.27.) ÖK határozat 

  
      

  
    

 

 

  
 

  
 

  
  

  
    

 

 Helyi Építési Szabályzat 
Szabályozási 

Terv 
    

    
 

2/2010.(II.26.) sz. rendelettel módosított 
9/2006.(V.15.) KT. rendelet 

     

      
  

 

    
Építési Tervek 
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ERŐSSÉGEK (S) 

- térségi helyzet 

- települési brand 

- munkaerő-tartalék 

- környezetszennyező ipartól mentes 

- jó mezőgazdasági területek 

- közvetett vasúti kapcsolat a fővárossal 

- szomszédos településeken munkalehetősé-
gek 

- jelentős vízkészlet, tiszta levegő 

- hagyományok (dinnye), épület állomány 

- gazdasági, regionális besorolás miatt jó 
pályázati lehetőségek 

- hasznosítható területek, épületek 

 

GYENGESÉGEK (W) 

- bekötő, összekötő utak hiánya miatt 
„kiesik” a fő közlekedési zónákból 

- mezőgazdasági dekonjunktúra, szűkös 
értékesítési lehetőségek 

- a foglalkoztatottság nem teljes 

- a lakosság egy része szegénységben él 

- képzetlen munkaerő 

- öregedő népesség 

- városmarketing hiánya 

LEHETŐSÉGEK (O) 

- mezőgazdasági termelés, értékesítés fej-
lesztése  

- új mezőgazdasági üzem, feldolgozó , hűtő-
ház, léüzem 

mezőgazdasági termelés fejlesztése indirekt 
eszközökkel 

- kedvezmények 

- közüzemi terhek csökkentése 

(energia mező) 

- közlekedési kapcsolatok javítása 

- városmarketing  

- a „falu arca” 

- környezet fejlesztés, helyi vé-
dett épületek támogatása 

 - képezhető népesség 

 

VESZÉLYEK (T) 

- tőkehiány 

- belvízjárta térség 

- szegregáció növekedése 

- elvándorlás 
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1. JÖVŐKÉP 

Megalapozó vizsgálat készült Csány Településfejlesztési Koncepciójának megalapozására, a 

314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet előírásai szerint. 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 

Csány Heves megye fejlődő, a fővároshoz közelebb fekvő térségének része, de az országos és járási 

összehasonlításban rosszabb szociális, társadalmi, gazdasági helyzetű falu. A községben a mezőgaz-

dasági termelés a kiemelt gazdasági ágazat. A népességszám az országos csökkenési trendekhez ké-

pest kisebb ütemben fogy, kisebb a természetes szaporulat és az elhalálozási mutatók közötti kü-

lönbség. Az elmúlt években előfordult, hogy az elköltözők helyett többen telepedtek itt le. A faluban 

társadalmi, szociális problémát okoz a betelepülő, elszegényedett roma népesség és a lakosság egy 

részének szegénysége. A gazdasági szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel súj-

tott település. 

A környező településeken új gazdasági üzemek működnek, dolgozóik közül sokan itt laknak a falu-

ban. Két úton képzelhető el a település jövője_ vagy a környező településeken dolgozók számára 

„alvó falu” válik a községből, ahol az itt élő kiegészítik a jövedelmüket a házikertben termelt áruk-

kal; vagy Csány„élő falu”-ként fejlődik, s az itt termelt mezőgazdasági termények önálló piaca egyre 

több embernek nyújt független megélhetést.  

A település gazdasági életének fellendítése jelentősen javítaná az itt élő lakosság életét és maradás-

ra bírhatná a fiatal lakosokat. A településnek kitörési pontot jelenthet a hagyományokra épülő me-

zőgazdasági termelés lehetőségeinek javítása (termelésfokozása, gazdaságosság, kereskedelem, 

marketing). A gazdasági felemelkedés elősegítheti a teljesebb foglalkoztatást, a szegénység felszá-

molását, az épített környezet javítását, megőrzését, a természet „öko-tudatos” fenntartását. 

J Ő V Ő K É P  

Csány hosszú távon 

ÉLTETŐ, FEJLŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI FALU 

A jövőben Csány olyan település kíván lenni, ahol  

− az itt élők megélhetése, lakása, élelme egész évben biztosított,  
− a helyi adottságokhoz igazodó mezőgazdasági termelés a település jövőjének alapja 

− a közüzemi és közszolgáltatások teljes körűek, 

− a kulturális élet minden csoport számára kielégítő, 
− a hagyományok őrzése a mindennapi élet része, 

Csány hosszú távon elérendő jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környe-

zetre vonatkozóan az alábbiak szerint határozható meg. 

T Á R S A D A L O M  

A lakónépesség száma lassan növekszik, elsősorban a fiatalok itt maradásának, számuk növekedé-

sének köszönhetően. A lakosságon belül nő a foglalkoztatottak aránya, a mélyszegénységben élők 
száma csökken, hosszútávon mindenki a XXI. században elvárható színvonalon él. A népesség kép-

zettségi szintje emelkedik.  
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A faluban hagyományőrző és -teremtő kulturális élet zajlik. A helyi közösség összetart, a civil szer-

vezetek aktívan részt vesznek a falu életében.  

G A Z D A S Á G  

A helyi lakosság anyagi helyzete stabil, egész évben van megélhetést biztosító munkalehetőség. A 
szomszédos községek ipari üzemeinek munkalehetőségei mellett egyre többen meg tudnak élni a 

hagyományos mezőgazdasági termelésből (dinnye- és zöldség-, gabona-, és gyümölcstermelésből). 

A település marketingtevékenységnek köszönhetően a Csányi zöldség, gyümölcs újra visszaszerzi 

országos hírnevét. 

T Á J I ,  T E R M É S Z E T I  É S  É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T  

Csány hagyományos falusias környezete megújul, melyre büszkén tekintenek az itt élők. A termé-

szeti kitettség csökken (árvíz, belvíz, aszály). A fejlődő falu szívesen fogadja a letelepedő fiatalokat. 
Az életminőséget meghatározó közművek és humán közszolgáltatások teljes körűen biztosítottak, a 
lakosság él is ezekkel a lehetőségekkel. 

A helyi természeti területeket, vizes élőhelyeket érdemes lesz látogatni. A fenntartható energiagaz-

dálkodás segítséget ad a természeti környezet megóvásához és a mezőgazdasági termeléshez. 

1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése 

Csány hosszútávú településfejlesztése az együttműködés és az extenzív fejlesztés alapelvei alapján 

történhet. 

Csánynak céljai elérése érdekében együtt kell működnie a szomszédos településekkel (települési 

mellékutak közös megépítése) és szoros kapcsolatot, párbeszédet kell folytatnia saját lakosaival is.  

Az extenzív fejlesztés elve, hogy a már meglévő, de eddig még nem hasznosított tartalékok (pl. 
munkaerő és földterületek) kerüljenek bevonásra a falu fejlődésének érdekében. A lakott területe-

ken belüli szabad telkek, majorok, tanyák hasznosítása fontosabb, mint új területek kijelölése. A 

parlagon heverő mezőgazdasági területek hasznosítása a hagyományos természeti környezet, a 
kulturtáj megjelenésének javítása mellett a település gazdasági életére is kihatással van. 

2. CÉLOK 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

Csány településfejlesztési koncepciója a felvázolt jövőkép megvalósulása érdekében a következő 
átfogó fejlesztési célokat jelöli ki: 

I. MUNKAHELYTEREMTÉS, GAZDASÁGOS TERMELÉS 

A népesség megtartásának legfontosabb feltétele, hogy a településen élők egész évben stabil meg-

élhetést nyújtó munkát tudjanak vállalni. A munkalehetőségek biztosítása elsősorban a mezőgazda-

sági termelés fejlesztésével oldható meg. A világpiaci, európai helyzet ellenére meg kell találni azo-

kat a lehetőségeket, melyekkel gazdaságosabb lehet a mezőgazdasági termelés. Ez lehetséges a 

termelés növelésével, a tárolás, a szállítás, a marketing javításával. Az ipari termelés fejlesztése 
helyett elsősorban a mezőgazdaság és utána a szolgáltatás és vendéglátás terén történő fejleszté-

sekkel kellene bővíteni a településen elérhető munkahelyek körét. 
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II. ÉLETSZÍNVONAL EMELÉS 

Csány célja a szegénység felszámolása, a fiatalok helyben tartása, az itt élők életének megkönnyíté-

se. Fejlődő település vonzerőt jelentene a környéken dolgozóknak is.  

III.FEJLESZTÉSEK A JŐVŐNEK 

A település közúti és közösségi közlekedés feltételeinek javítása, a településmarketing tevékenység 

javítása, a közbiztonság növelése, az infrastruktúra fejlesztése, az élettér javítása. 

 

A jövőkép megvalósulása érdekében meghatározott átfogó fejlesztési célok kapcsolata 

2.2. Részcélok és a beavatkozások meghatározása 

Csány hosszútávú jövőképének és átfogó fejlesztési céljainak megvalósulását az alábbi részcélok 
segítik. 

I. MUNKAHELYTEREMTÉS, GAZDASÁGOS TERMELÉS 

I.1. Mezőgazdasági termelők lehetőségeinek támogatása 

A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének, versenyképességének elősegítése érdekében új 
beruházásokat kellene megvalósítani, értékesítési formákat bevezetni. A pénzügyi terhek, adók 

csökkentésére lenne szükséges. 

gépállomás, kamion park, hűtőház, tároló, energiabiztosítás, öntözés, adó, marketing 

I.2. Új munkahelyek   

A faluban a munkanélküliség csökkentését, a szakképzetlen munkaerő foglalkoztatását szolgálja a 
meglévő mintagazdaság, melynek tovább fejlesztése várható. A település külterületén található 

gazdasági terület fejlesztésével még több munkahely létesül. A falu új tejüzemet épít a kecsketele-

ÉLTETŐ,FEJLŐDŐ 
MEZŐGAZDASÁGI 

FALU 

MUNKAHELY 
TEREMTÉS, 

GAZDASÁGOS 
TERMELÉS 

ÉLET-
SZINVONAL  

EMELÉS 

 FEJLESZTÉS A 
JÖVŐNEK 
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pen keletkező tej feldolgozására, hasznosítására, ezzel teremtve új munkahelyet és kereskedelmi 

lehetőséget.  
tejüzem, női, illetve téli munkahelyek: feldolgozó üzem (lecsó, zakuszka, csatni, lekvár) 

Új, egyéb mezőgazdasághoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések letelepedését kell elősegíteni, 
elsősorban a meglévő gazdasági területeken.  

I.3. Tercier szektor 

Az ellátáshoz és a turizmushoz is kapcsolódóan van lehetőség a meglévő létesítmények kihasználá-

sával szálláshelyek, gyógyászati, rehabilitációs központ kialakítására (Szigeti kastély). 

II. ÉLETSZÍNVONAL EMELÉS 

II.1. Szegények támogatása 

A megélhetési és a lakáskörülmények javítása feltétlenül megoldandó kérdés, mivel sokan élnek a 
létminimum alatt. A több éve nem dolgozók keresethez juttatása lehetővé tenne számukra új 

családiházak felépítését, a meglévő otthonaik komfortosítását megfelelő pályázati finanszírozás 
mellett.  

II.2. Pályakezdők támogatása 

Csányon született fiatalok lakhatási lehetőségét teremtené meg a településen egy bérlakás prog-

ram, telekvásárlási támogatás. 

II.3. Öregek felkarolása 

- családsegítők, rendezvények 

II.4.  Jobb szolgáltatások, közterek 

- tömegközlekedés,  

-  étterem, szállás, 

- közterek, fásítás, 
- pihenőhelyek, (horgásztó, zöldterek) 

 

III. FEJLESZTÉS A JŐVŐNEK 

III.1. Közúti és közösségi közlekedés feltételeinek javítása  

Térségi kapcsolatok javítása (településközi utak építése, javítása Jászfényszaru, Jászárokszállás, 

Hatvan irányába). 

Belterületi úthálózat további rekonstrukciója során a községben nem lesz több burkolatlan út.  Ezzel 

párhuzamosan korlátozni kell a településen belüli úthálózaton a nehéz gépek közlekedését. 

III.2. Településmarketing és arculatfejlesztés 

„Csány, a dinnye földje”  

A településmarketing és reklám szorosan kapcsolódik a gazdasági élet fellendítéséhez. Az önkor-

mányzat elősegítheti a falu arculatának javítását a településrendezési terveken keresztül, illetve 

helyi védelmi rendelet kidolgozásával.  A faluról alkotott képet, a falu vonzerejét a turisztikai ese-

mények, rendezvények megszervezésében és lebonyolításában való aktív részvétellel is segítheti az 
önkormányzat. (arculat, reklám, fesztivál) 

III.3.  Infrastruktúrafejlesztések 



CSÁNY 

Településfejlesztési Koncepció 

 

Pro Arch Építész Stúdió 

R. Takács Eszter vezető településtervező, 06-20-9-60-50-41, (06/1)303-10-75, proarch@t-online.hu 

67 

- vízgazdálkodás, felszíni vízrendezés, árvízvédelem, szennyvíz bekötések 

A falu gazdaságos működtetéséhez és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez ma már elenged-

hetetlen a fejlesztéseknél az energetikai szempontok figyelembevétele. A faluban ezt a következők 
segíthetik: 
- természetes energia felhasználás arányának növelése – napelem park 

- a közvilágítás energiatakarékos (és vagyonvédelmi szempontú) átalakítása (mozgásérzékelős, 
térfigyelővel szerelt utcai világítás) 

III.4. Az élettér javítása, védelme  

Természetvédelem (tanösvény, védett területek)  

A környezeti elemek védelme a víz-, a levegő- és a talaj védelmét, valamint a hulladékgazdálkodás 

fejlesztését jelentik.  

Építészeti értékek védelme (helyi védett épületek felújításának támogatása, értékvédelmi területen 
belül reklámok, jelzőtáblák) 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

Csány Településfejlesztési Koncepciójának hosszú távú jövőképének megvalósítását három átfogó 
fejlesztési cél, és tizenegy részcél szolgálja. A fejlesztési elképzelések során figyelembe kell venni a 

településfejlesztési elveket. 

Mottó „Csány a jó dinnye, az egészséges zöldség földje” 

Jövőkép ÉLTETŐ, ÉLHETŐ, FEJLŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI FALU 
Átfogó 

célok 

I. MUNKAHELYTEREM-

TÉS 

II. ÉLETSZÍNVONAL EME-

LÉS 
III. FEJLESZTÉSA JŐVŐNEK 

Részcélok 

I.1.  Mezőgazdasági 
termelők lehetőségei-

nek támogatása 
 
 
 

II.1. Szegények támoga-
tása 

- megélhetés és a lakás 
körülmények javítása 

szociális problémák ke-
zelése helyben is. 

III.1. Közúti- és közösségi 
közlekedés feltételeinek 

javítása 
- településközi utak 

- belső burkolatlan utak 
megszüntetése 

I.2. Új munkahelyek 
- női, illetve téli mun-

kahelyek:, 
- új fejlesztések 

II.2. Pályakezdők 
támogatása 

- Fiatalok számára la-
kás, telek támogatás 

 

III.2. Településmarketing és 
arculatfejlesztés 

„Csány, a dinnye földje” 
- 

I.3.  Tercier szektor 
- szálláshely, 

- gyógy és rehabilitációs 
központ (Szigeti kas-

tély) 

II.3. Öregek felkarolása 
- családsegítők, 
- rendezvények 

 

III.3.  Infrastruktúrafejlesz-
tések 

- vízgazdálkodás 
- napelem park 

 II.4.  Jobb szolgáltatások, 
közterek 

- tömegközlekedés 
- étterem, szállás 
- pihenőhelyek 

 
 

III.4. Az élettér javítá-
sa,védelme 

- természetvédelem 
(tanösvény, védett terü-

letek 
- helyi védett épületek 

támogatása 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

Csány területe nem tagolódik elkülöníthető településrészekre, de a fejlesztési szempontok alapján 

megkülönböztethetünk eltérő településrészeket. 

1. Faluközpont és környezete 

2. Alacsony intenzitású lakóterületi szövet 

3. Déli területek 

4. Természeti környezet, mezőgazdasági földek, természeti területek 

5. Tanyák, majorok, gazdasági területek 

 

1. Faluközpont és környezete 

- gyalogos köztéri kapcsolatok, koncepcionális közlekedési struktúra (belső-külső elkerülő) 

- közintézmények „kiszabadítása”az infrastruktúra fogságából 
- „traktormentes övezet” 

- intézményi és lakófunkció szétválasztása a szabályozás szintjén 

 

2. Alacsony intenzitású lakóterületi szövet 

- épületállag javítása 

- értékkataszter, értékvédelem 

- útburkolatok 

- közvilágítás 

- napelem parkok 

 

3. Déli területek 

- új fejlesztési területek 

- be nem épült területek átminősítése mezőgazdsági területre 

- Szigeti kastély 

 

4. Természeti környezet, mezőgazdasági földek, természeti területek 

- kék-zöld fejlesztések, víztározó tó, szarvágy patak mellett természeti terület 
- vegyszer mentes, öntözéses gazdálkodás 

 

5. Tanyák, majorok, gazdasági területek 

-  

Az egész településre vonatkozó fejlesztési elképzelések 

Az itt felsorolt fejlesztések a település egészére vonatkoztathatók: 

− bekötő és elkerülő utak 

− autóbusz járat a vasúthoz, tömegközlekedési lehetőségek javítása 

− az utak, járdák, közművek, felszíni vízelvezetés további kiépítése 

− közvilágítás kiépítés, korszerűsítése (energiatakarékos, okos világítótestek, térfigyelő kame-

rákkal szerelve a belterületen), ahol hiányzik ott ezek kiépítése 

− szelektív hulladékgyűjtő sziget, kisebb égető? kialakítása 

− településmarketing tevékenység fejlesztése, az önkormányzat honlapját meg kell újítani és a 
közösségi médiában adta lehetőségeket is ki kell használni kapcsolatépítés és kapcsolattar-

tásra 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBFEJLESZTÉSI CÉLOKHOZ 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 
gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

A Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálata a 2011-es statisztikai adatok feldolgozásá-

val, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer adatainak (adatok vo-

natkozási éve 2013) felhasználásával készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti 
adatot tartalmaz, amely a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges. 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján javaslat a műszaki infrastruktúra fő 
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változ-
tatásokra 

A jelenleg érvényben lévő, 2005-ban jóváhagyott Településszerkezeti terv nem jelölt ki tartalékterü-

letet a településen tervezett fejlesztések megvalósításához. Ezek átgondolása szükséges.  
A megalapozó vizsgálatban és a koncepcióban a közlekedési hálózat fejlesztése, a gazdasági növe-

kedés, a természeti területek, a kulturtáj védelme hangsúlyos szerepet kap. A belterületen és külte-

rületen (a koncepció megvalósításához szükséges településrendezési változtatások) a hatályos szer-

kezeti terv felülvizsgálatát, változtatását igénylik. A változtatások a mellékelt tervlapon láthatók. 

A fejlesztések során a műszaki infrastruktúra fő elemeinek tovább építése, új elemek megvalósítá-

sára van szükség. 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

A megalapozó vizsgálat épített- és természeti környezetre vonatkozó vizsgálatai tartalmazzák a 

védettségek bemutatását. 

A régészeti területet, épített környezeti értéket vagy természeti környezetet érintő fejlesztések 
során kiemelt figyelemmel kell lenni ezek védelmére, fennmaradásukat biztosítani kell. 
Javasolható, hogy a Község Önkormányzata készítesse el a településképi kézikönyvet, alkossa meg 
helyi védelmi rendeletét, melyen keresztül biztosítani tudja értékeinek megóvását. 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

A koncepció megvalósításának eszköze a településrendezési terv, a szükséges anyagi háttér és az itt 
élők munkája, lelkesedése.  

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

A koncepcióban foglalt elképzelések megvalósításának nyomon követése a fejlesztések előkészíté-

sének és megvalósításának integráns részét kell képezze (monitoring tevékenység). A nyomon köve-

tésre és értékelési tevékenységre jó módszer egy indikátorkészlet összeállítása, amely meghatároz 
bázis- és célértékeket, amelyek alapján le lehet követni adott fejlesztés helyzetét.  
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CSÁNY 
Településrendezési Terv felülvizsgálata 

az előzetes egyeztetés során beérkezett vélemények 
 

 
Ssz. 

 
Államigazgatási szervek 
 

 
Vélemények, hozzászólások 
 

 
dátum 
 

1. 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági. Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
Szeberin István 36/795-198 

Felhívja a figyelmet az előírások betartására, a 
felülvizsgálat menetét, szakaszait közli. Környezeti 
vizsgálat készítését írja elő. 
Részt kíván venni. 
 

papír+CD 

2016.11.30 

2. 
Heves Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztály 
Heves Megye Főépítésze 
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.  
Szabó László 36/521-336 

Részt kíván venni.  
A Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 
és a Heves Megye Területrendezési Terv 
figyelembevételét kéri.  
 

CD 

2016.11.17 

3. 
Heves Megyei Kormányhivatal, 
Népegészségügyi Főosztály 
3300, Eger, Kossuth Lajos u. 11. 
Gyömöri László 36/511-910 

A módosítások kapcsán a jogszabályi előírásokra hívja fel 
a figyelmet (lásd melléklet). 
Részt kíván venni. 

CD 

2016.11.17 

4. 
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
Bartók Julianna 46/517-300  

Adatszolgáltatást nyújt. (lásd melléklet) 
Részt kíván venni. 

2016.11.28 

5. 
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
Bartók Julianna 46/517-300 

Adatszolgáltatást nyújt. (lásd melléklet) 
Felhívja a figyelmet, hogy régészeti és műemlékvédelmi 
szempontból Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 
Hivatal Építésügyi Építésfelügyelő és Örökségvédelmi 
Hivatala a területileg illetékes szerv. 
Levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból, továbbá 
földtani közeg védelmi szempontból sem tarja indokoltnak 
a környezeti vizsgálat lefolytatását. 
Részt kíván venni. 

2016.11.30 

6. 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
3304 Eger, Sánc u. 6. 
Varga Ferenc 36/411-581 

Elektronikus adatszolgáltatást nyújt. Részt kíván venni.  
 

CD 

2016.11.11 

7. 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
3304 Eger, Sánc u. 6. 
Varga Ferenc 36/411-581 

Javasolja a környezeti vizsgálat elvégzését, mely térjen ki 
az országos ökológiai hálózat elemeinek területét érintő 
településfejlesztési tervek, programok értékelésére. 

2016.11.17 

8. 
Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Közlekedésrendészeti Osztály 
3300 Eger, Eszterházy tér 2.. 
Erdődi Zoltán alezr. 36/522-111/11-06 

Kizárólag a szakhatósági jogkörébe tartozó ügyekben 
kíván részt venni. 

2016.11.11 
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9. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatal 
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 
Gátay Zoltán 1/815-9687 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 2016.11.14 

10. 
Nemzeti Közlekedési Hatógág 
Légügyi Hivatal 
2220 Vecsés, Lincoln út. 1. 
Tresó Gergely 1/273-5514 

Nem kíván részt venni. 2016.11.08 

11. 
Észak-Magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság 
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 
Varga Martin 46/516-600 

Adatszolgáltatást nyújt, továbbá kéri a követelmények 
figyelembevételét (lásd melléklet) 
Részt kíván venni. 

papír/CD 

2016.11.30 

12. 
Heves Megyei Kormányhivatal, 
Földművelési és Erdőgazdálkodási 
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
3301 Eger Pf.:41. 
Urbán Imre 36/510-570 

Internetes adatszolgáltatási lehetőséget ad. 
Környezeti hatásvizsgálat elkészítését nem tartja 
indokoltnak.  

2016.11.14 

13. 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
3300 Eger, Barkóczy u. 7. 
Szép Attila 36/511-682 

Adatszolgáltatást nyújt. Környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartja szükségesnek. Részt kíván venni. 
 

CD 

2016.11.16 

14. 
BAZ Megyei Kormányhivatal, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály 
3527, Miskolc, József Attila út 20. 
Győri Hajnalka 46/503-755 

A település közigazgatási területén engedélyezett 
szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, nem 
érinti az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus 
Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel 
rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet. A 
Bányafelügyelet felszínmozgást nem tart nyílván. 
Továbbiakban nem kíván részt venni.   

2016.11.17 

15. 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 
Bajtainé dr. Réthy Zsófia 46/555-523 

Felhívja a figyelmet a jogszabályok betartására. Részt 
kíván venni. 

CD 

2016.11.09 

16. 
Honvédelmi minisztérium Hatósági 
Főosztály 
1135 Budapest, Lehel utca 35-37. 
Tölgyesi József ezr. 1/237-5556 

Nem kíván részt venni. 2016.11.09 

17. 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
3300 Eger, Klapka György u. 11. 
Gasparovics Attila 36/510-230 

Csány község III. katasztrófavédelmi osztályba lett 
besorolva. Felhívja a figyelmet a módosítás során érintett 
katasztrófavédelmi szempontokra. 
Részt kíván venni.                                                            CD 

2016.11.24 

18. 
Atkár Község Önkormányzat 
Polgármestere 
3213 Atkár, Fő út 70. 
Kocsis Attila 37/351-021 

Kifogást nem emel, észrevételt nem tesz. Nem kíván részt 
venni. 

2016.11.11 

19. 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Incze Enikő 37/542-356 

Internetes adatszolgáltatási lehetőséget ad, észrevételt 
nem tesz. Részt kíván venni. 

papír 

2016.11.07 

20. 
Hort Nagyközség Polgármestere 
3014 Hort, Szabadság tér 40. 
Kerek Oszkár 37/378-001 

A Településrendezési Terv felülvizsgálatával egyetért, a 
továbbiakban nem kíván részt venni. 

2016.11.30 
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21. 
Jászfényszaru Város Önkormányzata 
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 
Kiss Katalin 57/520-115 

Az előzetes dokumentációval egyetért, továbbá felhívja a 
figyelmet, hogy Jászfényszaru Vátos Településrendezési 
Eszközeinek Felülvizsgálata már folyamatban van. A 
Jászfényszaru 093 hrsz-ú (Csány felé vezető) jelenlegi 
földutat a továbbiakban szilárd burkolatú, 16,00 m 
szabályozási szélességű burkolt útként tekinti a későbbi 
csatlakozás reményében. 
Részt kíván venni.                                                            CD 

2016.11.15 
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