
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit, 
Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar Vilmosné, Medve Éva, Meggyes 
Attiláné, Pádár István képviselők (10 fő)  
 
Igazoltan távolmaradt: Gál Tiborné képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő teljes létszámban megjelent  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg: 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
1/2008.(I.15.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
 
1./ Aktuális és határidős feladatok végrehajtása. 
      Előadó: Morvai István polgármester és 
                   Dr.Balázs László jegyző 
 
2./ Indítványok, bejelentések 
 
 
1.napirendi pont tárgyalása. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a szülők részéről igény merült fel arra, 
hogy az eddig napközi otthonos ellátásban részesülő gyerekek azon részére akik 
erre jogszabálynál fogva jogosultak az önkormányzat biztosítsa a napközi otthoni 
ellátást. 
Felolvassa a 108/2008.sz.alatt iktatott szülői beadványt. A beadvánnyal kapcsolatos 
megoldásnak tartja a családi napközi intézményét. Ezt azonban az önkormányzatnak 
még pontosan körbe kell járni. Javasolja ezért képviselő társainak, hogy a 
44/2007.(XI.27.)képviselőtestületi határozatot úgy módosítsák, hogy lehetőség 



maradjon a csoport összevonásra és arra, hogy a legrászorúltabbak ezáltal igénybe 
tudják venni ezt az ellátást. 
Javasolja ezért képviselő társainak, hogy áthidaló kompromisszumos javaslatát 
fogadják el biztosítva ezáltal a legrászorúltabb gyerekek további ellátását. Sajnos a 
44/2007.(XI.27.)képviselőtestületi határozat egyéb rendelkezéseinek módosítására - 
az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében – nincs lehetőség, tehát 
az eredeti létszámcsökkentést (2 fő) végre kell hajtani.  
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület  8 igen 1 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
2/2008. (I. 15.) önkorm.képv.test. határozat: 
 
Csány Önkormányzat képviselőtestülete a 44/2007.(XI.27.) képv.testületi 
határozatának II/1/d.pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A működési kiadások további csökkentése érdekében feladatmegszüntetésre  kerül 
sor az általános iskolai oktatásnál. 
A tanulók napközi otthoni ellátása 2008.01.21-től  csoport összevonással kerül 
biztosításra, amelynek keretében a tanulók napközi otthoni ellátása egy csoportban 
történik 2008.06-13-ig. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét   ezen és a 44/2007.(XI.27.) 
képviselőtestületi határozat további rendelkezéseiknek következetes 
végrehajtatására.                                                
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr Balázs László jegyző 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 
2. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás megküldte a Gyermekjóléti Szolgáltatással kapcsolatos társulási 
megállapodást. Ezen megállapodás az előzetes egyeztetések alapján lett kidolgozva 
és figyelembe lett véve Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
34/2007.(IX.11.)képviselőtestületi határozata, ezért javasolja, hogy a társulási 
megállapodást hagyja jóvá.  
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 



3/2008. (I. 15.) önkorm.képv.test. határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy Csány, 
Nagykökényes, Kerekharaszt együtt intézmény fenntartó társulási szerződéssel lássa 
el 2008.01-21-től a gyermekjóléti feladatokat. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a gyermekjóléti feladatok 
ellátásával kapcsolati társulási megállapodás aláírására. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a társulási megállapodás 
rendelkezései betartásának fokozott figyelemmel kisérésére.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, az önkormányzatnál a köztisztviselői 
illetményalap változásából adódóan illetményemelésre került sor. Javasolja, hogy a 
polgármester illetményét ennek megfelelően rendezzék, vagyis a már elfogadott 
szorzó és a felemelt illetményalap (38.650,-Ft) szorzataként kerüljön megállapításra.  
Javasolja továbbá, hogy költségátalányként – a polgármester kérelme alapján - az 
illetményének 20 % legyen megállapítva a polgármesternek. 
A képviselőtestület megtárgyalta és 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
4/2008.(I.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  szóló  
1994.évi LXIV.tv. 3.§.(2)bek. alapján 2008.január 1-től Morvai István polgármester 
havi illetményét  401.800,- Ft. összegben állapítja meg. 
A képviselőtestület Morvai István polgármester költségátalányát a polgármester 
illetményének  20 %-ban, azaz: 80.400,-Ft-ban állapítja meg. 
A képviselőtestület felhívja az illetmény megállapítással kapcsolatos adminisztratív 
feladatok elvégzésére a jegyző figyelmét.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős  : dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az illetmény emelést és egyúttal javasolja a testületnek, hogy 
2008.január  1-től a jegyző illetménye is az új illetményalappal legyen megállapítva. 
Bejelenti továbbá, hogy az önkormányzat intézményeinél megtörtént a 
közalkalmazottak és köztisztviselők új bértáblának megfelelő átsorolása. Kéri, hogy 
ezért a jegyző illetményét is így állapítsák meg. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 



5/2008.(I.15.)önkorm. képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  2008.január 1.napjától 
dr.Balázs László jegyző illetményét   344.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester és a gazdálkodási előadó figyelmét az 
illetményváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester  
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2008.január 1-től hatályba lépett  a 
költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendje. Ennek 
megfelelően szükségessé válik az általános iskola, a napközi otthonos óvoda, a 
polgármesteri hivatal és a könyvtár alapító okiratának módosítása azért, hogy az itt 
felsorolt tevékenységek ágazati osztályba sorolása megfeleljen az új besorolási 
rendnek. 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy ennek megfelelően módosítsák a fenti 
intézmények alapító okiratait. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza az általános iskola alapító okiratának módosításáról: 
 
 

6/2008. (I.15. ) önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 

A csányi általános iskola alapító okirata 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37.§-a alapján a csányi Általános Iskoláról a 
következőképpen rendelkezik. 
 
1./ Az intézmény neve :  
      Általános Iskola  
2./Az intézmény székhelye: 
      3015 Csány, Arany János út 6. 
3./Az intézmény  típusa: 
      általános iskola 
 
4./Az intézmény alapítója: Csány község Önkormányzata 
5./Fenntartója:Csány község Önkormányzata 
6./Az intézmény felügyeleti szerve:  
    Csány község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
7./Szakmai felügyeletét a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szerv látja el. 
8./Az intézmény szakágazati (TEÁOR ) besorolása és megnevezése: 
    80.10 alapfokú oktatás 
    56.29 egyéb vendéglátás (munkahelyi – alkalmazottak – étkeztetés;  általános iskolai 
              tanulók étkeztetése közétkeztetésként) 
9./Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezéssel (ellátott  



    tevékenység): 
                 Alapfokú oktatás (852010) 
                 A képzési idő 8 év. Az általános iskolai oktatás a tanköteles korúak szervezett 
                 Elemi ismereteket nyújtó oktatás , melynek további célja a középfokú oktatásra  
                 való felkészítés. 
                 Az alaptevékenységi feladatkörben az intézmény ellátja a nappali rendszerű  
                 általános iskolai oktatás 1-8 év folyamon a Közoktatási törvényben  
                 meghatározottak szerint   , a   napközis és tanulószobás tanulókkal foglalkozást. 
                 Ellátja továbbá az  iskolai intézményi étkeztetést . 
                 Negyedik évfolyamtól csoportbontással német és angol nyelv-oktatás folyik. 
                 Korai fejlesztés , gondozás 
                 Képesség kibontakoztató tevékenység  
                 Roma kisebbségi Oktatás 
     
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – nappali rendszerű általános műveltséget      
megalapozó iskolai oktatása - : az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
      
     Napközi otthoni ellátás 
     általános iskolások étkeztetése 
     Az iskolai oktatásban részesülő tanulók meleg étkeztetése /tízórai , ebéd , uzsonna/  
     biztosítása igény szerint (egyéb vendéglátás; közétkeztetés). 
     Munkahelyi vendéglátás (egyéb vendéglátás; munkahelyi étkeztetés) 
     Szervezet felnőtt étkeztetés az intézmény dolgozói részére. 
10./Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
11./Az intézmény jogállása: A közoktatási törvény értelmében önálló jogi személy 
12./Az intézmény vezetése : 
      Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján 5 éves időtartamra a Képviselőtestület 
       bízza meg.  
       Az általános iskola igazgatója: Deák Tiborné sz. Czank Mária Csány, Rákóczi u 54.  
       Kinevezési ideje:2004-09-01-től 2009. augusztus 31-ig./22/2004.(VI.21.)sz. önkorm.hat./ 
       A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. 
13./Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szerint: részjogkörű. 
      Gazdálkodás megszervezésének módja szerint :  
       részben önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
       Az intézmény hitelt nem vehet fel.  
       Az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
14./Az intézmény feladatai ellátásához biztosított vagyon: 
     A) 2 hrsz-ú telek:                                                4488 m2 
         Ebből : - udvar                                                2258 m2  
                     - sportpálya                                          660  m2 
                     - beépített terület                                 1570 m2 
                     - hasznos alapterület                            1528 m2     
         Tantermek száma: 8 db.                                    500 m2 
          Egyéb helyiségek: 8 db.                                   520 m2 
          Férőhelyek száma: 220 fő (2 m2/gyermek) 
      B) 3 hrsz-ú telek: 
                     - tornaterem:                                          508 m2 
  
      C) 065/2 helyrajzi számú szántóból  
                     -  gyakorlókert                                      1170m2  



      D) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá a fentiekben felsorolt  
           Intézményekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 
           Az intézmény feladatainak maradéktalan ellátásához a rendelkezésre álló 
           vagyontárgyakat szabadon használhatja. 
           A vagyon feletti rendelkezési jog Csány község Önkormányzatát illeti meg. 
15./Az intézmény bélyegzőjének felirata : 

A) Hosszú  ( fej) bélyegző: Általános Iskola Csány  
                                             Arany János út 6. sz. 
                                             3015 
B)Körbélyegző: -középen:  Magyar Köztársaság címere 

- nagykörben: Általános Iskola Csány 
                           Heves megye   

    C)Törzsszám: 378758202 
    D)Számlaszám: 14220108 (COMMERZBANK ZRT. BUDAPEST) 
        Költségvetési elsz.számlaszám:14220108 18878002      
16./Záró rendelkezések: 
     Az alapító okirat elfogadásának napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a  
Csányi Általános Iskola  - 32/2007(IX.11.) sz . önkorm. hat. elfogadott -  alapító okirata 
hatályát veszti. 
     Felülvizsgálat rendje: jelen alapító okirat felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabály 
rendelkezések változása függvényében a jegyző köteles elvégezni és a Képviselőtestület elé 
terjeszteni a módosító javaslatokat. 
      Az intézményi SZMSZ-t az intézmény vezetője jelen Alapító Okirat hatályba lépését 
követő 30 napon belül köteles elkészíteni és azt a nevelőtestület véleményezését követően   
a fenntartó elé terjeszteni jóváhagyás végett. 
 
 

 
Morvai István képviselő: 
 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a fenti okok miatt módosítsák a napköziotthonos 
óvoda  alapító okiratait. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza az általános iskola alapító okiratának módosításáról: 
 
 

7/2008. (I.15. ) önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
A csányi napközi otthonos óvoda 

   

    ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37.§-a alapján a csányi Napközi Otthonos Óvodáról a 
következőképpen rendelkezik. 
 
1./Az intézmény neve: 
    Napközi Otthonos Óvoda 
2./Az intézmény székhelye: 
    3015 Csány , Malom út 1.  
3./Az intézmény típusa: 



    Napközi Otthonos Óvoda 
4./Az alapító megnevezése: 
    Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
5./Az intézmény felügyeleti szerve: 
    Csány község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
    Az intézmény fenntartója: Csány község Önkormányzata 
6./Az intézmény szakágazatai ( TEÁOR) besorolása és megnevezése: 
   80.10  alapfokú oktatás (óvodai nevelés ) 
   56.29  egyéb vendéglátás (munkahelyi étkeztetés) 
    56.29 egyéb vendéglátás (közétkeztetés) 
7./Az intézmény által ellátott tevékenység: 
óvodai nevelés , iskolai előkészítés , egyedi elbírálással az óvoda felvállalja a  
sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelését is  - a sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló aki az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. (  a gyógypedagógia konduktív pedagógiai 
ellátását is ) 

                Az iskolába lépés időpontjának megállapításához – folyamatos 
megfigyelés  
                alapján véleményezi a gyermek fejlettségét. 
                - A korai fejlesztés gondozás a Közoktatási tv. illetve a 14/1994 (VI.24.) 
MKM 
                  rendelet 8.§ -ban foglaltak szerint 

- Fejlesztő felkészítés a Köziktatási tv. illetve a 14/1994(VI. 24.) MKM 
rendelet  
  9.§-ában foglaltak szerint. 

8./Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 
    Az intézmény évfolyamai : kis , középső és nagycsoport 
    Engedélyezett férőhely: 75 fő 
9./Az intézmény működési területe: 
    - kötelezően ellátandó közigazgatási terület ( felvételi körzet ) Csány község 
közigazgatási  
       területe 
10./Az intézmény jogállása: 
      A közoktatási törvény értelmében önálló jogi személy 
11./Az intézmény vezetése: 
      Az óvoda vezetőjét nyilvános pályázat útján 5 éves időtartamra a 
Képviselőtestület bízza  
      meg . A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
      Az óvoda vezetője : Gergely Árpádné sz. Józsa Zsuzsanna Csány, Gyöngyösi út 
7.  
      Kinevezési ideje :2005-09-01-től 2010-08-31-ig. / 35/2005.(VIII.23.) sz. önk. hat./ 
12./Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szerint részjogkörű. 
      Gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó. 
      Az óvoda vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
13./Az intézményi feladatai ellátáshoz biztosított vagyon : 



     A feladatok ellátásához a Napközi Otthonos Óvodának rendelkezésére áll az 
Csány,  
     Malom út 1. szám alatt lévő  1723 m2 791 hrsz. telek: 
     Ebből : -    udvar                        973 m2 
                 -    beépített terület        750 m2 

- hasznos alapterület  660 m2 
- csoport szobák száma: 3 db. 

csoportszobák egyenkénti alapterülete: 54,6 m2 
                                                               54,6 m2 

                                                                                      54,6 m2 
                      csoport szobák össz. Alapterülete:        163,8m2 

- gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló egyéb helyiségek 
száma:6 db. 
Ezek össz. Alapterülete:                       220,4m2 

                -     Konyha alapterülete                                97,6m2 
                      Konyhai kiegészítő helyiségek:  7 db. 
                      Ezek össz. Alapterülete:                         101,6m2 

- Egyéb helyiségek kazánház , széntároló : 2db. 
Alapterület:                                              77,8m2 

       A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá a Napközi Otthonos 
Óvodában  
       leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök . 
       Az óvoda rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő munka ellátásához 
szabadon  
       használhatja. 
       A vagyon feletti rendelkezési jog Csány község Önkormányzatát illeti meg. 
 
14./A)Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
      B) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 
           Élelmezési tevékenység ( központi konyha ) keretében. 
               - Egyéb vendéglátás (munkahelyi vendéglátás; szervezett felnőtt 
étkeztetés) 
               - óvodai intézményi étkeztetés 
               - fogyatékos gyerekek óvodai nevelése , iskolai életmódra felkészítése 
               - Szociális étkeztetés 
                 Szociális étkeztetésben részesülők igény szerint meleg étkeztetés 
biztosítása 
 
15./A) Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata: 
            Hosszú ( fej ) bélyegző: Napközi Otthonos Óvoda 
                                              Csány, Heves Megye 
                                              Malom út 1.3015 
           Körbélyegző:  
                               - középen : Magyar Köztársaság címere 
                               - nagykörben :Napközi Otthonos Óvoda Csány 
                               - kiskörben : Heves Megye 3015 . Malom út 1. 
       B)Törzsszám:378758201  
           Számlaszám: COMMERZBANK Zrt Budapest 14220108 
           Költségvetési elszámolási számlaszám: 1422010818878002 
        



    
16./ Záró rendelkezések: 
       Az Alapító Okirat elfogadásának napján lép hatályba. Hatályba lépésével 
egyidejűleg 
       hatályát veszti a 68/2003 (XII.16.)sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott  
       Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata. 
 
       A felülvizsgálat rendje: Jelen Alapító Okirat felülvizsgálatát a vonatkozó 
jogszabályi 
       rendelkezések változása függvényében a jegyző köteles elvégezni és a 
Képviselőtestület  
       elé terjeszteni a módosító javaslatokat. 
   
       Az intézményi SZMSZ-t az intézmény vezetője jelen Alapító Okirat 
hatálybalépését 
       követő 30 napon belül köteles elkészíteni és azt a nevelőtestület 
véleményezését követően  
     a fenntartó elé terjeszteni jóváhagyás végett. 
 
 
Morvai István képviselő: 
 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a fenti okok miatt módosítsák a polgármesteri 
hivatal  alapító okiratait. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza az általános iskola alapító okiratának módosításáról: 
 
 

8/2008. (I.15. ) önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 

A  csányi  polgármesteri hivatal alapító okirata 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 

1. A költségvetési szerv neve: 

CSÁNY  KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 

 

2. A költségvetési szerv székhelye: 

CSÁNY   

KOSSUTH ÚT 2.  

3015 

     

3. Ellátandó alaptevékenységek: 

 



Az alapító költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH 

által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás 

(TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint  

 

 TEÁOR SZERINT  Ellátott tevékenység 

SZÁMA            NEVE               NEVE 

4213 

 

4211 

Híd, alagút építése (mélyépítő 

ipar) 

Út, autópálya építése 

Helyi közutak hidak alagutak  

létesítése és felújítása 

(Mélyépítőipar) 

Híd , alagút építése 

Út, autópálya építése 

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás 

Szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás. (Közutak , hidak üzem fennt.) 

6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése. (Saját vagy bérelt 

ing.haszn.) 

8299 Máshová nem sorolt, egyéb 

kiegészítő szolgáltatás 

M.n.s. kiegészítő üzleti  szolgáltatás. 

(Máshová nem sorolt gazdasági 

tevékenységet segítő szolgáltatás.) 

8411        Általános közigazgatás Általános közigazgatás (Önkorm. ig. 

tevékenysége 

Ogy. Választás 

Önkorm.választás) 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, 

egyéb szociális szolgáltatás 

igazgatása. (Nem 

államigazgatási célú 

szolgáltatások, tevékenységek) 

Lakás kommunális szolgáltatási 

igazgatása. (Város és községgazd. szolg. 

Települési vízellátás   

Közvilágítási feladatok 

Önkormányzatok elszámolásai 

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető 

elszámolása) 

 

8621 Általános járó-beteg ellátás Általános járó-beteg ellátás. (Háziorvosi 

szolgálat 

Munka eü. Ellátás) 

 Egyéb humán egészségügy  Védőnői szolgálat 

8623 Fogorvosi járó-beteg ellátás Fogorvosi járó-beteg ellátás. (Fogorvosi 

szolgálat) 

 

8690 Egyéb humán egészségügyi 

ellátás. 

Egyéb humán egészségügyi ellátás. (Anya-

gyermek és csecsemővédelem) 

7500 Állateü.-i ellátás. Állat egészségügyi ellátás. (Állateü.-i 

tevékenység) 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás 



 

8899 

ellátása bentlakás nélkül.  

M.n.s. egyéb szociális ellátás 

bentlakás nélkül 

nélkül. 

M.n.s. bentlakás nélkül (Eseti pénzbeli 

ellátások 

Rendszeres pénzb. ell. 

Családsegítés 

Házi segítségnyújtás 

Szociális étkeztetés) 

3811 Nem veszélyes hulladék 

gyűjtése.(Település hulladékok 

kezelése, 

köztisztasági tevékenység 9021 

TEAOR-ból) 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése. 

(Települési hulladékok kezelése- , 

köztisztasági tevékenység) 

9101 Könyvtári, levéltári  

tevékenység 

Könyvtár, levéltári tevékenység 

(Közművelődési könyvtári tevékenység) 

 

 

4. Gazdálkodási jogkör: 

  

A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan gazdálkodó , s ebből  

következően  az előírányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 

jogkörű. 

 

5. Felügyeleti Szerv 

 

Az alapított szerv felügyeleti szerve : CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                                                             KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

6. Alapító szerv neve: CSÁNY KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének , a jegyzőnek a kinevezési ( megbízási ) rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének a jegyzőnek kinevezési megbízási rendje az alábbiak 

szerint alakul: 

a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 

     A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a 

     Képviselő-testület döntése figyelembe vételével a polgármester irányítja. 

     A pályázati felhívás közzétételének rendje: 

- a Belügyminisztérium hivatalos lapjában legalább 3 alkalommal kell 

- a megyei lapban legalább 3 alkalommal lehet közzétenni 

b) A jegyzőt a helyi önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki.  

A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

8. Az ellátandó vállalkozási tevékenységek köre , mértéke:   

 

      A Polgármesteri Hivatal  vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

9. A költségvetési szerv megszüntetése : 

 



Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 6. pontban megjelölt alapító 

jogosult megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

10./ Záró rendelkezések: 

   Az Alapító Okirat elfogadásának napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a 66/2003 (XII.16.)sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a csányi 

polgármesteri hivatal alapító okirata. 

 

Morvai István képviselő: 
 
 
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a fenti okok miatt módosítsák a klubkönyvtár  
alapító okiratait. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza az általános iskola alapító okiratának módosításáról: 

 

 

9/2008. (I.15. ) önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR CSÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

I. Általános  rendelkezések: 
 
Csány község Önkormányzata dokumentumok hiányában a Klubkönyvtár törzskönyvi 
adatai alapján , amely 1950-óta működik az 1990. évi LXV. Tv. 10 §-ának  g) pontja 
az  1991. évi XCI. tv. 16 §-ának  (3) bekezdése , valamint az 1997. évi CXL. tv. 
alapján az alábbi okiratot adja ki . 
 
1. Az intézmény neve, székhelye : 
                                                       Községi Könyvtár Csány 
                                                       3015 Csány , Kossuth  út 1. 
 
2. Az intézmény jogállása : 
                                                        Önálló jogi személy 
    Gazdálkodási jogkör szerint :    
                                                       részben önállóan gazdálkodó  költségvetési szerv 
 
3.Törzsszáma: 
                                                       378758000 
 
4. Felügyeleti szerve : 
                                                       Az intézmény  fenntartó és felügyeleti szerve – a 
szakmai  
                                                       felügyelet  kivételével – Csány  község 
Önkormányzata 
 
5. Létrehozásának éve:                   1973 



                     jogelődje:                   Kultúrotthon Csány            
         
 

II. Az intézmény működése: 
 
1. Az intézményben alkalmazott : 
                                                      1 fő középfokú végzettségű könyvtáros  
                                                     
 
2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
                                                   A könyvtárost Csány község polgármestere 
                                                   határozatlan időre  nevezi ki . 
                                                   A könyvtáros  felett a munkáltatói  jogokat a  
                                                   polgármester látja el .                                                    
                                                  Az intézmény a tevékenységére vonatkozó hatályos  
                                                  jogszabályok  alapján működik. 
 
 
3. Az intézmény működési területe: 
 
                                                        Csány község közigazgatási területe. 

III. Az intézmény alaptevékenysége : 
 
 
1. 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (közművelődési, könyvtári tevékenység) 
                                                  Ezen szakfeladaton kell elszámolni a Klubkönyvtár  
                                                  tevékenységének  - amelyben a közművelődési  
                                                  alaptevékenységet is be kell venni – kiadásait és  
                                                  bevételeit. 
 
2. Állami kötelező feladatként ellátandó alaptevékenység leírása : 
                                             -    A közkönyvtári hálózat tagja , önkormányzati –
lakóhelyi ,  
                                                 nyilvános könyvtár , közszolgálati intézmény. 

- Emberi jog alapján minden érdeklődő rendelkezésére 
áll. 

- Állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel 
a helyismereti vonatkozású dokumentumokra. 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 
megfelelően alakítja. 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 
megfelelően alakítja . 

- A dokumentumok nyilvántartásba vétele ,feltárása 
- A gyűjtemény megőrzése , védelme a fölös rongált 

dokumentumok kivonása az állományból. 
- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység 
- Kölcsönzés , helyben használat biztososítása , másolás 
- Könyvtárközi kölcsönzés  



- Tájékoztatási tevékenység , közéleti , közhasznú 
információk nyújtása 

- Közösségi foglalkozások szervezése (irodalmi 
rendezvények , gyermekfoglalkozások stb.) 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és 
információcserében 

- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
 
   3.  Az intézmény vállalkozási – kiegészítő - tevékenységet nem    folytat. 

 
 

IV. A feladatellátást szolágáló vagyon: 
 

1. a) A könyvtári célra szolgáló épület , ami egyben művelődési házként is 
funkcionál: 

Természetben található: Csány, Kossuth  út 1.  
Hrsz:24/1 
Alapterülete:250 m2 

     b)Az épület tulajdonosa :Csány község Önkormányzata 
 
2. Alapvető bútorok: 
           Könyvespolcok (22 db.) folyóirattároló polc (2 db.) , kölcsönző pult, 
          Katalógusszekrény , olvasóasztalok (2 db.) , székek (65 db.), 
          Klubasztalok (3 db.) 
          Fotelek (16 db.) , hanglemez tároló polc, válogató láda gyermekkönyvekhez (6 

db.) 
3.Kiegészítő berendezési tárgyak : függöny (15 db.) szőnyeg (6 db.) 
 
4.Alapvető szakmai eszköz: írógép , lemezjátszó , magnetofon , diavetítő 
 

 
 

V. Az intézmény finanszírozása és gazdálkodása: 
 
1. Az Intézmény költségvetését a felügyeleti szerv állapítja meg . 
2. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv . 
     ( A polgármester látja el a  gazdálkodás operatív bonyolítását . ) 
3. A feladatellátást szolgáló vagyon az Önkormányzat tulajdona , ezen vagyont az 

intézmény 
használja. 

4. Az előirányzatok feletti rendelkezés: 
a) kötelezettségvállalásra a polgármester  és  a könyvtáros jogosult, 
b) ellenjegyzésre a polgármesteri hivatal gazdálkodási előadója jogosult. 

 

VI. Záró rendelkezés : 
                                   
     Jelen okirat  a kihirdetés napján  lép hatályba  



     A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti   a Községi Könyvtár Csány 3/2005 
(II.15) önkorm. határozattal elfogadott alapító okirata. 

    Jelen okirat az intézmény alapdokumentációjának a részét képezi. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2008. a népszavazások éve lesz.  
Ennek érdekében szükséges a településen működő három szavazó körben a 
szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak ismételt megerősítésére, 
mivel egy szavazatszámláló bizottsági tag Gáspár Istvánné nem tudja vállalni a 
szavazatszámláló bizottságban a munkát. 
A jegyző Gáspár Istvánné helyettesítésére Langó Sándorné Csány, Budai N.A. u. 
14/A.sz. a lakost javasolja. Kéri a testület tagjait, hogy ezt szavazatukkal ezt erősítsék 
meg. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

10/2008.(I.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen működő három 
szavazókörben, a szavazást végző és lebonyolító szavazatszámláló bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 
001.szavazókör: 
 
Tag   :          Bánkuti Lászlóné Csány, Major u. 31. 
                    Molnárné Pádár Hajnalka Csány, Bartók Bu.12. 
                   Józsa János Gyuláné Csány, Móricz Zs.u.6. 
Póttag:        Budai Istvánné               Csány, Bartók B. u. 8 
                    Csordás Józsefné Csány, Rákóczi u. 46. 
 
002.szavazókör: 
 
Tag    :        Nagyné Tóth Ágnes Csány, Malom u. 14. 
                    Patainé Guba Katalin Csány, Ady E.u. 94. 
                   Imréné Gál Gabriella Csány, Tanyai u. 1. 
Póttag :       Zölei Sándorné Csány, Bartók B.u. u.2. 
                   Langó Sándorné   Csány, Budai N.A. u. 14/a. 
 
003.szavazókör: 
 
Tag      :       Gergely Árpádné Csány, Gyöngyösi u.7. 
                     Bódi Gyuláné Csány, Monostori u. 10.   
                     Kerek Attila Csány, Kossuth u.16. 
Pótag:          Tassy Mária Csány, Gyöngyösi u.3. 
                     Horváthné Tóth Irén Csány, Rákóczi u. 13/A. 



 
 
A szavazatszámláló bizottság felkészítéséért 
és működtetéséért felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a köztisztviselői illetményalap változása 
érinti  Csány község Önkormányzatának 19/2004.(IV.27.)rendeletét is. Kéri, hogy a 
képviselőtestület  az illetményalap változásának megfelelően módosítsa rendeletét. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének 
1/2008.(I.15)rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.) rendeletének módosításáról 

 
 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994.évi LXIV.törvény (a továbbiakban: 
Ptv.) 17.§.(1)bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Csány Község 
Önkormányzata a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint az egyéb 
juttatásokról szóló 19/2004.(IV.27.)rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint 
módosítja: 
 
 

1. §. 
 

A R.2.§-a helyébe a következő lép 
 

2.§. 
 

A tiszteletdíj 
 

(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezések  
     figyelembevételével a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított illetményalap (38.650,-
Ft)  
     0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata, vagyis 27300,-Ft/hó 
 
 
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja a Ptv.-ben foglalt rendelkezése  
     figyelembevételével a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított illetményalap (38.650,-
Ft)  
     0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata, vagyis 27300,-Ft/hó 



 
 
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja a Ktv. 43.§.(1)bek.ben megállapított 
     illetményalap (38.650,-Ft)      0,7065 –os szorzószámmal történő szorzata,  
     vagyis 27300,-Ft/hó 
 
 
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008.január  
1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Csány Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2006.(XI.28.)rendelete „ a települési 
képviselők tiszteletdíjáról, valamint egyéb juttatásokról szóló 
19/2004.(IV.27.)rendelete”. 
 
Csány,2008.január 15. 
 
 

 
 

                                     Morvai István                               dr.Balázs László  
                                      polgármester                                         jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a testületi ülés szünetében kapta az 
értesítést a kistérségtől, hogy a már elfogadott családsegítőre és gyermekjóléti 
feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodások egységes szerkezetben 
történő foglalásának módosítása válik szükségessé. Az ezzel kapcsolatos társulási 
megállapodás tervezetét felolvassa a képviselőtestületnek. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a 
tervezetet. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
11/2008.(I.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a korábbi határozatával elfogadott 
családsegítési feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást és a már 
szintén elfogadott gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó társulási 
megállapodást a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás tervezetben 
foglaltak szerint egységes szerkezetbe módosítja oly módon, hogy létrehozza a 
Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Fenntartó Társulást. 



 
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy  2008.évtől  kezdődően tárgyévi 
költségvetési rendeletében a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény által ellátott feladatok tekintetében az alap és kiegészítő normatíván kívül 
az önkormányzatra eső kiegészítést biztosítja. 
 
Határidő:  2008. január 30. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős:    Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Az ugyancsak e-mailon érkezett és a Szociális Ellátó – és Gyermekjóléti Intézmény 
intézményfenntartó társulás által történő fenntartásra és a családsegítés, 
gyermekjólét és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátásra létrejött 
társulási megállapodás egységes szerkezetben történő megállapodása. Ennek 
szövegét szintén szó szerint ismerteti a képviselőtestülettel. 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így a képviselőtestület 9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
12/2008.(I.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a  korábbi határozatában elfogadott 
családsegítő és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a gyermekjóléti 
feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét 
képező megállapodási tervezetben foglaltak szerinti egységes szerkezetbe való 
módosítását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2008.évtől kezdődően tárgyi költségvetési 
rendeletében a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti  Intézmény által ellátott feladatok 
tekintetében az alap- és kiegészítő normatíván felül szükséges, önkormányzatra eső 
kiegészítést biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős  : Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a képviselő tagoknak a részvételt, mivel több kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el a képviselőtestületi ülést 17.30 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmft. 
 
 

             Morvai István                                                     dr.Balázs László 
             polgármester                                                            jegyző   

 
 

 


