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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Az ülés helye: Tanácsterem. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné 
alpolgármester, Barna Zoltán, Gál Tiborné,  Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön 
Levente Gergely, Magyar Vilmosné , Pádár István képviselők ( 10 fő ). 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                       Ézsiás Tiborné pénzügyi előadó 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 10 fő megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

      Előadó: Morvai István polgármester 

2./  Beszámoló a 2010.évi költségvetésről, annak jóváhagyása. 
      Előadó:  Morvai István polgármester 
                    Dr.Balázs László jegyző, 
3./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2010.évi költségvetés a 
képviselőtestület által elfogadott koncepció alapján lett összeállítva. Az egyeztetetés 
és véleményeztetés megtörtént azokkal akikre költségvetés rendelkezéseket 
tartalmaz.  
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A képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták a 2010.évi költségvetés 
tervezetét. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az előző évi pénzmaradvány és az 
önkormányzatnál az elmúlt években végrehajtott strukturális átalakítások 
előreláthatólag biztosítják az önkormányzat zavartalan működését 2010-ben. Ezért 
kéri, hogy  a képviselőtestület a költségvetést változtatás, módosítás nélkül fogadja 
el, mivel az következetesen a koncepció alapján lett elkészítve.  
 
Kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Szabó Margit Pü.Biz.elnök: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy a pénzügyi bizottság a rendelet tervezetet 
megvizsgálta és alkalmasnak találja a képviselő testület elé való terjesztésre. 
Jókedvre ennek ellenére a képviselő testületnek nem lehet oka, mert a költségvetés 
egyértelműen bizonyítja, hogy az önkormányzat előző években felhalmozott 
tartalékait éli fel. Ez a  költségvetés biztosítja, hogy az előttünk álló rendkívül nehéz 
és kiszámíthatatlan évben az önkormányzat működése zavartalan legyen. Ezért a 
képviselő testületnek javasolja, hogy változtatás, módosítás nélkül hagyja jóvá a 
2010.évi költségvetés rendelet tervezetét. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetet. 
 
A  képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1 sz. 
mellékletét tartalmazó 1/2010.(II.15.)rendeletet alkotja az önkormányzat 2010.évi 
költségvetéséről. 
 
3. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2010.évre is 
teljesítménykövetelményeket kell megfogalmazni a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőivel szemben. A 2010.évben a legfontosabb feladatai a hivatalnak a 
parlamenti és az önkormányzati választások sikeres lebonyolítása és az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása lesz. Minden egyéb tevékenység 
ez alá lesz rendelve.  
Kéri a testület tagjait, hogy a javasolt teljesítménykövetelményeket változtatás, 
módosítás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 



 3 

 
 
1/2010.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992.évi 
XXIII.tv.34.§.(3)bek. felhatalmazása alapján a csányi polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők számára a 2010.évre a következő 
teljesítménykövetelményeket fogalmazza meg, a hatályos jogszabályokban 
foglaltakon kívül: 
 
1. A  parlamenti és önkormányzati  választások   sikeres lebonyolításában való 
eredményes közreműködés a helyi választási iroda tagjaként és az önkormányzat 
pénzügyi egyensúlyának biztosítása . 
 
2. Az árvízzel vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenységek ellátása. 
 
3. Szakmai ismeretek folyamatos bővítése és karbantartása, továbbképzéseken való 
részvétel. 
 
4. Folyamatos önképzéssel a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel 
kísérése. 
 
5.  Határidők pontos betartása és betartásának biztosítása. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármester – a jegyző vonatkozásában – és a 
jegyzőt az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásával. 
 
Határidő:  2010.március 30. 
Felelős  :  Morvai István polgármester 
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő testületnek, hogy a költségvetés összeállításánál szembesültek 
azzal a problémával , hogy a  polgármesteri hivatal alapító okirata a szakfeladatok 
tekintetében kiegészítésre szorul. Ezen két új szakfeladat a víztermelés, kezelés 
ellátás és a lakó-és nem lakó épület építése . Kéri a testület tagjait ,hogy az új 
szakfeladatok felvételéről döntsenek ! Az alapító okiratok egységes szerkezetben ezen 

jegyzőkönyv 2.sz.mellékletét képezi. 

 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
2/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek 
jogállásáról  és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.tv. 1. §-ában, 2. § (1) 
bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján és a helyi önkormányzatról szóló 1990 
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évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
XXXVIII. törvény 66. §-a figyelembevételével Csány község Önkormányzat 
Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala (Csány Község Polgármesteri Hivatala) 
Alapító Okiratát 2010. 02. 15. napjával az alábbiak szerint módosítja. 
 
 

1) Az  alapító okirat 3.2 pontja   „ Az intézmény által ellátott tevékenység 
besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint ”az alábbi 
szakfeladatokkal egészül ki: 

 
                  360000     Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
                  412000     Lakó- és nem lakó épület építése 
 
       
A módosított Alapító Okirat Kincstári nyilvántartásba vételéről a jegyző ezen 
határozat alapján 8 napon belül gondoskodik! 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős :   Dr.Balázs László  
                 jegyző     
 
Morvai István polgármester: 
 

           Elmondja  a képviselőtestület tagjainak ,hogy a nyertes falumegújítási – EMVA - 
pályázat finanszírozása az önkormányzat szempontjából utúfinanszirozott, vagyis a 
beruházást az önkormányzatnak kell előfinanszírozni. Ezért a 33.262546 Ft. 
támogatásból megvalósuló projekt zavartalan lebonyolítása érdekében 33000000 Ft. 
feljesztési célú hitelfelvételre lenne szükség. Mivel a számlavezető pénzintézet ezt  a 
hitelt nem biztosítja a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt , ezért erre a KRF 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-től lenne az önkormányzatnak 
lehetősége. Kéri ,hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a tisztségviselőket a 
hitelszerződés aláírására . 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
3/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
polgármester által előterjesztett EMVA pályázaton, falumegújítás – fejlesztés 
jogcímen elnyert 33.262.546.-Ft támogatásból megvalósuló projekt 
lefinanszírozásának biztosításához a fejlesztési célú hitelfelvétel szükségességét. 
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 2010. I. félévében 33.000.000.-Ft hitelt vesz fel 
a  Régió Finansz Pénzügyi Zrt-től (Salgótarján, Alkotmány út 18.) annak biztosítása 
céljából, hogy a kivitelező a részszámla, illetve végszámla benyújtásakor a 
bekerülési költség összegéhez határidőn belül hozzájusson. Továbbá a támogatás 
lehívása az előírásoknak megfelelően valósuljon meg, annak elszámolása a 
rendelkezésben leírtak szerint történjen. 
A képviselőtestület felhatalmazza a tisztségviselőket a fent írt hitel felvételének 
lebonyolítására és egyben felhívja figyelmüket arra, hogy a támogatás lehívása és 
annak az önkormányzat számlájára való átutalása után azt azonnal fizessék vissza a 
Régió Finansz Pénzügyi  Zrt részére. 
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Határidő: azonnal, 2010.december 31. 
 
Felelős : Morvai István polgármester 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
Elmondja a képviselő testületnek, hogy a szociális törvény változása folytán 
szükségessé vált  közfoglalkoztatási terv készítése a településen. Ennek elkészítése 
keretében a hivatal felmérte a településen és a munkaügyi központnál nyilvántartott 
álláskeresőket. Sajnos ez olyan nagy létszámú, hogy ezek teljes foglalkoztatását 
nem tudja felvállalni. A közfoglalkoztatási terv elkészítésénél kiinduló pont volt, hogy 
az önkormányzat csupán a nála RÁT-on (Rendelkezésre állási támogatáson) lévő 
személyek egy részének kb. 16 embernek  tud napi 6 órában 90 napig munkát 
felajánlani. Az önkormányzat ez alól kivételt csak akkor tud tenni,ha a foglalkoztatott 
személynek semmilyen jövedelme nincs ezáltal napi megélhetése veszélybe kerülne. 
Ez alapján lett elkészítve a foglalkoztatási terv, amelyet véleményezett a településen 
működő Szociális Kerekasztal és az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ Hatvani Kirendeltsége is. Kéri a testület tagjait, hogy ezt változtatás, 
módosítás nélkül fogadják el. Ismerteti a véleményezésre jogosultak álláspontját. 
Ebből egyértelművé válik ,hogy tudomásul vették a tervet, de az álláskeresők nagy 
száma miatt javasolnák még több személy foglalkoztatását. 
Elmondja , továbbá, hogy a tervet a helyi kisebbségi önkormányzat is véleményezze, 
felkéri Toldi Ernő elnököt ismertesse a CsCKÖ véleményét. 
 
Toldi Ernő elnök: 
Elmondja , hogy  a CsCKÖ tudomásul veszi a tervben leírtakat, de mindenképpen 
kívánatosnak tartaná , ha az önkormányzat több embert tudna foglalkoztatni közcélú 
munkásként.  
 
Morvai István polgármester: 
Megköszöni a hozzászólást és elmondja még ,hogy a terv módosítására akár 
évközben is lehetőség van , ha ez tényleg indokolt lenne. Kéri a testület tagjait , hogy 
döntsenek a tervről! 
 A  képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 3 sz. 
mellékletét tartalmazó 4/2010.(II.15.)Önkorm. Képviselőtestületi határozatot  
alkotja Csány község Önkormányzata 2010.évi közfoglalkoztatási tervéről. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő testületnek, hogy az ÉMOP-2009-3.2.1. D kódszámú térségi 
jelentőségű vízrendszerek fejlesztése c. pályázaton történő részvételről az 
önkormányzat a 67/2009. (X.29.) sz. határozatában már döntött. Most szükség lenne, 
hogy a biztosítandó önerő összegét is konkretizálja. Az önerőt az önkormányzat a 
leginkább veszélyeztetett területek tulajdonosai hozzájárulásával biztosítja. Az 
önkormányzat rendelkezik ilyen anyagi  hozzájárulást  biztosító nyilatkozattal.  
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5/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszerében kiírt ÉMOP-2009-3.2.1.D kódszámú, Térségi jelentőségű 

vízrendszerek fejlesztése c.pályázatról 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Az Önkormányzat az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében ÉMOP-
2009-3.2.1.D kódszámon kiírt pályázati konstrukcióra projektjavaslatot nyújt be. A 
pályázati útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és elfogadta. 
 
A benyújtott pályázatban foglalt projekt megvalósításához szükséges önerőt az 
Önkormányzat  biztosítja. 
 

Projekt költségei összesen  
456.990.295.-Ft 

 

Igényelt támogatás 
összege: 

411.291.266.-Ft 

Önerő összege :   45.699.029.-Ft 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
benyújtásához szükséges lépéseket megtegye. 
 
Határidő : azonnal  
Felelős :   polgármester  
 
 

Morvai  István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság amely kiegészül 
a testület bizottsági elnökeivel február  13-án megtartott ülésén megtárgyalta a 
Csány Községért kitüntetésre beérkezett javaslatot és elfogadta a javasolt személyt, 
Nagy Sándornét . A helyi rendelet értelmében a testületnek 30 napon belül döntenie 
kell a kérdésben. Mivel úgy ítéli meg, hogy a testület a mai ülésén már dönthet a 
kitüntetésről javasolja a Csányért kitüntetés Nagy Sándornénak  történő odaítélését.  
Felolvassa a leendő kitüntetett életének fontos állomásait és elmondja, hogy a 
kiegészült Ügyrendi Bizottság  egyhangúlag támogatta a jelölést és úgy ítélte meg, 
hogy alkalmas személy kerül kitüntetésre. 
Még egyszer ismerteti a képviselőtestület ide vonatkozó 4/2005.(II.15.)rendeletét. 
Megállapítja, hogy a  kitüntetésre javasolt minden tekintetben megfelel a helyi 
rendeletben előírtaknak. 
 
Hozzászólások: 
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Pádár István Ügyrendi Bizottság elnöke: 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság a jelöléssel teljes 
mértékben egyetért. Úgy érzi, hogy sikerült a sok kiváló – a településért dolgozó – 
ember közül a legrátermettebbet kiválasztani. 
Javasolja a testület tagjainak a jelölt kitüntetését. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni az Ügyrendi Bizottság elnökének a hozzászólását és kéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak a kitüntetett személyéről: 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 
6/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2005. (II.15.) rendelete 8. 
§. (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy Nagy Sándorné (Kiss Piroska) Csány, 
Nagy út 63. szám alatti lakos, a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadója részére, 
nyugdíjba vonulása alkalmából közel 30 éves köztisztviselői munkáját elismerve 
 
 „CSÁNY KÖZSÉGÉGRT” kitüntetésben részesíti. 
A lelkiismeretes, szorgalmas munkájáért köszönetét fejezi ki és nyugalmas, erőben, 
egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kíván. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás 19/2010 sz. előterjesztését 
a jelzőrendszeres segítségnyújtó rendszer működtetéséről. 
Kéri a testület tagjait véleményezzék azt. 
 
Meggyes Attiláné alpolgármester: 
 
Elmondja ,hogy a szolgáltatás Csányon több idős embert is érint , akiknek 
biztonságot nyújt. Ezért az előterjesztés első javaslatát támogatja . Javasolja 
képviselőtársainak is ,hogy a testület ne döntsön ezen közös feladatellátás 
megszüntetéséről. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja , hogy ő is ezt az álláspontot vallja  , mivel más kérdés hozzászólás nem 
hangzott el kéri  képviselőtársait szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
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7/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a szociális 
feladatellátáson belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer intézmény 
fenntartó társulási formában , Lőrinci gesztorságával – a Lőrinci városban található 
Szociális Ellátó-.és Gyermekjóléti Intézmény által – tovább működteti. 
Finanszírozás tekintetében bevételként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
SZOC-BF-09-JHS kódszámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető 
szolgáltatók befogadása és állami támogatása c. pályázata által nyújtandó 
támogatást, illetve a 1993. évi III.tv. 116. § (1) és (3) bekezdés e)pontja alapján 
rendelkezésre álló személyi térítési díjat kívánja igénybe venni. 
Felkéri a gesztor önkormányzatot , hogy a működtetést racionalizálja a költségek 
csökkentése érdekében úgy ,hogy a meglévő 4 főről a feladathoz tartozó gondozók 
létszámát 2 főre csökkentse és támaszkodjon a házi segítségnyújtás gondozóira a 
feladat szervezésénél , ellátásánál. 
A képviselőtestület felkéri a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
Munkaszervezetét , hogy a társulás határozatáról , a megváltozott formában való 
továbbműködtetés költségeiről részletesen tájékoztassa az önkormányzatot, illetve 
jelen határozat értelmében gondoskodjon a feladatellátáshoz kapcsolódó 
dokumentumok módosításáról. 
Felkéri tovább a gesztor önkormányzatot , hogy jelen határozat értelmében 
gondoskodjon a feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok módosításáról. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a képviselőtestülettel az AVE Hevesi Városfenntartó mint  Csány település 
közszolgáltatója levelét, amelyben a cég felajánlja segítségét és szolgáltatásait a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2010.01. 26-án közzétett – 
illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai- pályázati felhívásával 
kapcsolatban.  Javasolja a testületnek a pályázaton való részvételt, mert ezáltal 
jelentősen csökkenhetne a településen illegálisan elhelyezett szemétmennyiség. 
Kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről: 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 
8/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete részvételi szándékát fejezi ki  
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2010. január 26-án közzétett - 
illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai -pályázatán . 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázaton történő részvételhez 
szükséges  projekt anyag  elkészítésével vagy elkészíttetésével. 
Az önkormányzat a pályázati útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és 
elfogadta. A benyújtott pályázatban foglalt projekt megvalósításához szükséges 
önerőt 350000 Ft-ban maximálva az  Önkormányzat  biztosítja. 



 9 

 
 
Határidő:azonnal és folyamatos 
Felelős:Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Ismerteti a képviselőtestülettel az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Miskolc , Széchenyi út 107) K-2010-ÉMOP-
3.1.3/A-09.-0014184/157  számú levelét. Az ügynökség ebben tájékoztatja a 
testületet , hogy a Petőfi utca burkolatfelújítása című ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0021 
jelű pályázata sikeres volt és 23533788 Ft összegű támogatásban részesül, 
26148654  Ft. Elszámolható összköltség mellett. Az igényelt elszámolható 
összköltség csökkentésének mértéke :1531140 Ft.  
Kéri a testületet vegye ezt tudomásul és járuljon hozzá , hogy a támogatási 
szerződés ezen feltételekkel kerüljön aláírásra. 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 
9/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi és magára 
kötelezőnek vállalja a Nemzeti  Fejlesztési Ügynökség –Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága vezetőjének döntését , amelyben Csány község 
Önkormányzata  „ Petőfi utca burkolat felújítása” című ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0021 
jelű pályázatát  23533788 Ft. Összegű támogatásra érdemesnek ítélte , 26148654 
Ft. Elszámolható összköltség mellett.  
A képviselőtestület tehát tudomásul veszi , hogy az igényelt elszámolható 
összköltség csökkentésének mértéke 1531140 Ft.  
A képviselőtestület nyilatkozik arról , hogy ezen összeggel - 1531140 Ft - szükség 
szerint  megemeli az ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0021 jelű  pályázatában biztosított  
önerőt . 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és az  Észak-
magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint közreműködő szervezet 
közötti támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Cothec Engergetikai Üzemeltető Kft 
elkészítette az önkormányzat további  intézményeinél – Óvoda, polgármesteri 
hivatal-  a fűtéskorszerűsítési ajánlatot. Az ajánlatot a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Kéri, hogy véleményezzék azt. 
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Magyar Vilmosné  képviselő: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a fűtés korszerűsítést támogatja. Ez 
nemcsak megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak, de a fűtés is jobb lehet 
ezáltal. Tapasztalta, hogy a tornaterem és iskola fűtése lényegesen hatékonyabb lett. 
Ezért is támogatja a korszerűsítést az önkormányzat további intézményeinél is.  
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és mivel egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el a 
képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
10/2009.(II.15.) önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 
Cothec Energetikai Üzemeltető Kft   önkormányzat intézményeivel- Napköziotthonos 
Óvoda ;Polgármesteri Hivatal -  kapcsolatos hőszolgáltatási árajánlatát. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a tisztségviselőket az ezen jegyzőkönyv 4. sz. 
mellékletét képező árajánlatnak  alapján elkészített  hőszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Gergely Árpádné óvodavezető 
kinevezése 2010. augusztus 31-én lejár. A megüresedett álláshely betöltésére az 
önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia. A képviselőtestület tagjainak javasolja, hogy 
a pályázat a közoktatási törvény  és ennek végrehajtásáról szóló rendeletben 
szereplő feltételek szerint kerüljön kiírásra. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
11/2010.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 

Csány Község  Önkormányzat Képviselőtestülete  
                         

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján  
pályázatot hirdet  

A Csányi Napközi Otthonos  Óvoda  
 

Óvodavezetői (magasabb vezető)  
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munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 01 - 2015. augusztus 15-ig 
szól.  

A munkavégzés helye:  

Heves  megye, 3015 Csány,   Malom út 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a 
munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek:  

a)Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga 

b) a nevelési-oktatási intézményben óvópedagógus munkakörben fennálló,   
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg 
óvópedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  
 d)  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

Elvárt kompetenciák:  

a)   óvodavezetői  munkakörben eltöltött legalább 5 év  szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

a)        szakmai önéletrajz  

b)   a vezetésre vonatkozó szakmai program  
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c)       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

d)    a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai  

e)     írásos nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a véleményezésre 
jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje, módja :  
A pályázatokat 3 példányban, a pályázati kiírásnak a KSZK. (www.kszk.hu) 
honlapján történő megjelenésétől –2010.április 15 – től   számított 30 napon belül,  
vagyis 2010 május 17-ig lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani Csány 
község Önkormányzat Képviselőtestületének címezve (cím: 3015 Csány, Kossuth L. 
út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot-1215/2010-, valamint a munkakör megnevezését: „ Csányi Napkozi Otthonos 
Óvoda Óvodavezetői pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatok elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő 
képviselő-testületi ülésen kerül sor.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
      Oktatási és Kulturális Közlöny  2010.04.15 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
 

Morvai István polgármester: 

 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy 2010.  a Parlamenti  és önkormányzati 
választások éve lesz. Ennek érdekében szükséges a településen működő három 
szavazó körben a szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztása. A tagokra vonatkozó előterjesztést a jegyző elkészítette , kéri ,hogy 
vegyék azt tudomásul. 

 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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12/2010.(II.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  (elnök)                     Csány, Major u. 31. 
                    Molnárné Pádár Hajnalka (elnök helyettes)  Csány, Bartók B. u.Jó12. 
                   Józsa János Gyuláné                      Csány, Móricz Zs.u.6. 
Póttag:        Molnár Krisztina                             Csány, Hatvani út 1.  
                   Józsa Jánosné                        Csány, Hatvani út 13 
                 
Jegyzőkönyvezető: Ézsiás Tiborné                                         Csány, Gyöngyösi út 13. 
 
002.szavazókör: 
 
Tag    :        Nagyné Sándorné (elnök)           Csány, Nagy út 63. 
                    Patainé Guba Katalin (elnök helyettes ) Csány, Ady E.u. 94. 
                   Józsa Annamária            Csány, Móricz Zs. Út 6. 
Póttag :       Zölei Sándorné           Csány, Bartók B.u. u.2. 
                   Langó Sándorné             Csány, Budai N.A. u. 14/a. 
 
Jegyzőkönyvezető: Csordás Gyuláné                           Csány, Rákóczi F. út 22. 
 
003.szavazókör: 
 
Tag      :       Gergely Árpádné(elnök) Csány, Gyöngyösi u.7. 
                     Bódi Gyuláné(elnökhelyettes) Csány, Monostori u. 10.   
                     Kerek Attila Csány, Kossuth u.16. 
                     Fábián Krisztina  Csány, Gyöngyösi u.9. 
                     Bohács Ágnes                                Csány, Nagy út 36. 
Póttag:         Horváthné Tóth Irén Csány, Rákóczi u. 13/A. 
                     Fentor  Nikoletta                             Csány, Táncsics út 2. 
 
Jegyzőkönyvezető:Magyarné Tóth Márta Erika            Csány, Petőfi S. út 27. 
 
A szavazatszámláló bizottság felkészítéséért 
és működtetéséért felelős: dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy közbeszerzési tv. és az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata kötelezi az önkormányzatot, hogy a 2010.évre tervezett 
közbeszerzéséről 2010.április 15-ig közbeszerzési tervet készítsen. A tervezet a 
képviselőtestület tagjai a tervezetet meghívóval együtt megkapták kéri, hogy azt 
fogadják el. 
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A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
13/2010.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 
2003.évi CXXIX.tv. (továbbiakban Kbt.) 5. §-a , a 35-39.§-inak rendelkezései és 
Csány Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján a Csány Községi 
Önkormányzata Képviselőtestületének a 2010.évi költségvetésről szóló 
1/2009.(II.15)rendeletében meghatározott feladatok, illetve célok figyelembe 
vételével a terv elfogadásakor ismert költségkalkulációk szerint Csány Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010.évre a közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ A Kbt. 1-4. mellékleteiben foglaltak alapján az alábbi közbeszerzési eljárásokat  
tervezi 2009.évben lefolytatni. 
 

                                         ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
 

Sor-
szám 

Beruházás 
megnevezése 

Becsült 
(nettó) 
értékek 

ezer 
forintban 

Eljárási rend 
megjelölése 

A közbeszerzés 
megkezdésének 

határideje 

1. 
 

Petőfi út felújtása 20918 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (hirdetmény 
útján) 

2010.06.30 

 
 

Összesen: 20918   

 
2./ A 2010.évi terv végrehajtásáról legkésőbb 2011.május 31-ig éves statisztikai 
összegzést kell készíteni és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldeni. A 
közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa részére meg kell küldeni. 
 
Határidő: a terv végrehajtása tekintetében 2010.06.30. 
                A statisztikai összegzés tekintetében 2011.05.31. 
                A tervtanács részére történő megküldés vonatkozásában 2010.04.15. 
 
Felelős: Morvai István polgármester 
              Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a hatvani építési hatóság a csányi 
önkormányzat képviselőtestület 59/2008.(XI.25.) számú határozatában foglaltakat 
részben teljesítette, vagyis elrendelte a Csány, Lantos úton -1393 hrsz- lévő épület  
bontását. A határozatban érintett másik ingatlannal kapcsolatosan azonban  az 
építési hatóság azért nem rendelte el a bontást mert az építési engedély 2010.január 
28-ig érvényes volt. Mivel az ingatlanon azóta sem történt semmiféle munka  kéri 
ezért a testületet, hogy  a Lantos úton található 1451 hrsz-ú  ingatlanon található 
ikerház  bontását ismételten kezdeményezze a hatvani építéshatóságnál.  
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A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

 

 

14/2010.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ismételten megkeresi Hatvan 
Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztályát, hogy  Csány községben 
a Lantos úton az 1451 hrsz alatt található épület lebontására intézkedjék. Az 
ingatlanra kiadott építési engedély lejárt , azon egy rendkívül rossz minőségű ikerház 
épült. Az ingatlan kivitelezése olyan rossz minőségű, hogy arra használatba vételi 
engedély nem adható, ahogyan nem is lett kiadva. Kérjük ezért az építés hatóságot, 
hogy az ingatlan  mielőbbi lebontatásáról, illetve lebontásáról intézkedjék. 
A képviselőtestület kéri a hatóságot, hogy intézkedéséről írásban tájékoztassa a 
képviselőtestületet. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak Hatvan 
Város Polgármesteri Hivatala  Építéshatósági Osztálya felé történő megküldésére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester, 
              Dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestületnek ,hogy Szabó Sándor (Tiszaföldvár Bányai út 6) 
szám alatti lakos felajánlja – szeretné odaajándékozni- a csányon lévő szántó 
művelési ágú osztatlan közös tulajdonban lévő 0140/4 hrsz. szántóterületen lévő 
260/10766 arányú  tulajdoni hányadát. 
Miután a terület osztatlan közös tulajdon így nem javasolja az ajándékozás 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
15/2010.(II.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Szabó Sándor 
Tiszaföldvár Bányai K. út 6. szám alatti lakos felajánlását és azt elfogadni nem tudja. 
Szabó Sándor 2010. 01. 18-án érkezett levelében megkereste Csány község 
Önkormányzatát , hogy az tulajdonát képező természetben Csány , 0140/5 hrsz. alatt 
található 260/10766 tulajdoni hányadú földrészletet az önkormányzatnak 
ajándékozza. Miután az önkormányzat ezen osztatlan tulajdonban lévő területben 
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nem kíván tulajdonrészt szerezni ezért döntött a képviselőtestület úgy ,hogy a 
felajánlást nem tudja elfogadni. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozatnak Szabó 
Sándor részére történő megküldésére. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Morvai István polgármester, 
              Dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
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CSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
1/2010. (II.15.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet  
alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1).A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
     az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 
(2).E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a 2010. évi 
     költségvetésükről szóló   2/2010. (II. 15.) CSCKÖ határozatban foglaltak figyelembe vételével 
     lehet alkalmazni. 
 

A költségvetés címrendje 
 

2. § 
 
(1).Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint 
      állapítja meg. 
 
(2).Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények 
     – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
     Ennek felsorolását a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3. § 
 
(1).Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/  
      az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét  
     321.996 ezer Ft-ban határozza meg. 
 
     A kiadási előirányzaton belül: 
    - Működési kiadást                                                                                       204.265 eFt-ban,  
      ● személyi juttatásokat                                                         103.820 eFt 
      ● munkaadókat terhelő járulékokat                                        26.820 eFt 
      ● dologi kiadásokat                                                                 69.032 eFt  
      ● egyéb folyó kiadásokat                                                          4.593 eFt 
 
   - Támogatás értékű kiadásokat                                                                        5.081 eFt-ban, 
     ● Támogatás értékű működési célú kiadást                               2.081 eFt 
     ● Támogatás értékű felhalmozási kiadást                                  3.000 eFt 
 
   - Véglegesen átadott pénzeszközöket                                                              1.213 eFt-ban, 
     ● Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre                 1.213 eFt 
 
 
     - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást                   70.663 eFt-ban, 
 
     - Felhalmozási kiadásokat                                                                               23.618 eFt-ban, 
        ● Felújítási kiadásokat                                                                 22.993 eFt 
        ● Beruházási kiadásokat                                                                  625 eFt 
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      - Pénzügyi befektetések kiadásait                                                                    2.138 eFt-ban, 
        ● Részvények vásárlása                                                              2.138 eFt 
 
      - A tartalékot                                                                                                     15.018 eFt-ban, 
 
     - A 2010. évi költségvetési létszám keretet                                                                         
                         - önkormányzat és intézményeinél                     39,8 főben 
                         - közcélú foglalkoztatásnál                                  10,2 főben 
                            összesen:                                                                                      50,0 főben 
      állapítja meg. 
 

(2). Az önkormányzat költségvetési mérlegét 1/a. számú melléklet tartalmazza. 
 

4 § 
 

(1).A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 566 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(2).A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének  
     Müködési kiadásait                                                                                       566 eFt-ban 

      Személyi juttatásokat                                                                          26 eFt-ban 

      Munkaadókat terhelő járulékokat                                                        12 eFt-ban 

      Dologi kiadásokat                                                                              514 eFt-ban 

      Egyéb folyó kiadások                                                                          14 eFt-ban 
     hagyja jóvá az 1.§ /2/.bekezdésében hivatkozott határozatnak megfelelően. 
 
(3).A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1/a.-7. számú mellékletek 
    tartalmazzák. 
 

Az önkormányzat összesített bevételei 
 

5. § 
 
 
(1).A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összesített bevételi főösszegét      
    322.562 eFt-ban határozza meg. Forrásonkénti megbontását az 1, 2/a, 2/b. számú melléklet        

    tartalmazza. 
 

6. § 
 
A 5. §-ban megállapított bevételeket intézményenként (címenként) kiemelt előirányzatonként a 
3. számú melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat összesített kiadásai 
 

7. § 
 
(1).A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti) összesített kiadási főösszegét 322.562 eFt-ban határozza 
meg. Jogcímenkénti részletezésben szintén az 1, 2/a.,2/b. számú melléklet tartalmazza. Kiemelt 
előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
( 
/2).Az önkormányzat összesített létszámkeretét és a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát 
az 5.számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

8. § 
 
A képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat és pénzügyi befektetések kiadásait 
feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 
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9. § 
 
A képviselőtestület az összesített felújítási előirányzatokat feladatonként a 7. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

Általános és céltartalék 
 

10. § 
 
A képviselőtestület az önkormányzat összesített általános tartalékát 10.281 eFt összegben hagyja 
jóvá az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. 
 
 
 

11. § 
 
A képviselőtestület az önkormányzat összesített céltartalékát  4.737 eFt összegben az alább felsorolt 
célokra állapítja meg: 
 
a.) Működési céltartalék                                                                                        1.237 eFt 
       
      - Pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt                               1.237 eFt 
       önkormányzat és intézményeinél 
        • személyi juttatásra                                               962 eFt 
        • munkaadókat terhelő járulékokra                        275 eFt 

   
 
 

b.)  Felhalmozási céltartalék                                                                                  3.500 eFt   
        Önrész biztosítására évközben elnyert pályázat függvényében. 
 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

12. § 
 
A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. számú melléklet szerint 
fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetésben állapítja 
meg. 
 
 

 
Intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak 

 
13. § 

 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, szociális étkeztetésért 
térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát a 8-11. számú mellékletek szerint 
állapítja meg. 
 
 

 
Közvetett támogatások 

 
14. § 

 
A képviselőtestület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 
kedvezményezettje szerinti részletezéssel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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Köztisztviselői illetményalap, illetménykiegészítés 
 

15. § 
 
(1) A képviselőtestület a képviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43 § (1) bekezdésében 
foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetmény alapot  
2010. 01.01-től 38.650 Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) A képviselőtestület a jegyző részére a Ktv. 44/A. §. (1) bekezdése alapján illetmény kiegészítést 
állapít meg, amelynek összege az alapilletményének 10 %-a. 
 
 

 
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
16. § 

 
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel 
– a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a képviselőtestület  
● az első félévet érintően a féléves beszámolóval egyidejűleg 
● a második félévet illetően a következő költségvetési év márciusáig december 31-i hatállyal  
   dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. 
 
 
 

17. § 
 

 
(1) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző elkészítésében a polgármester 30 
napon belül tájékoztatja a képviselőtestületet.  
A képviselőtestület a 16. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a költségvetési 
rendeletét azzal az eltéréssel, hogy a második félévet érintően a költségvetési rendeletet  
2010. december 31-ig módosítja. 
 
(2) A képviselőtestület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításoknak a 
céltartalék, az általános tartalék – át nem ruházott összegének – felhasználási jogát továbbra is 
fenntartja, e miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb 2010. december 31-ig módosítja. 
 
(3) A képviselőtestület a 10. §. terhére történő átcsoportosítást  1.600 eFt erejéig a polgármesterre 
ruházza át. 
Az esetenkénti felhasználás a  800 eFt-ot nem haladhatja meg. 
Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többlet kiadásokkal nem járhatnak. 
Az átcsoportosításnál a polgármester az (1) bekezdésben meghatározott időben köteles beszámolni a 
képviselőtestület felé. 
A képviselőtestület e miatt a költségvetési rendeletet legkésőbb 2010. december 31-ig módosítja. 

 
 
 

18. § 
 

 
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási 
ütemtervet a 15. számú melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. 
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19. § 

 
Csány Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a 
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 16. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 
 

20. § 
 
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén  
kell beszámolnia. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
 
 

21. § 
 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 
napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
 
 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 

22. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. napjától 
kell alkalmazni, kivéve a 8-11. sz. melléklet az intézményi térítési díjakról, melyet 2010. március 01-től 
kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Csány, 2010. február 15. 
 
 
. 
 
                                                            Morvai István                                    Dr.Balázs László  
                                                            polgármester                                              jegyző 
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Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.02.15-én megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyv 2.sz. melléklete 

 

 

Csány Község Polgármesteri Hivatala 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

                                                       (egységes szerkezetben ) 

 

1. Költségvetési szerv alapadatai 

- Költségvetési szerv megnevezése:  

  Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala 

- Költségvetési szerv rövidített neve: Csány Község Polgármesteri Hivatala 

- Székhelye: 3015 Csány, Kossuth út 2. 

- Törzskönyvi  azonosító:378758 

- Adószám:15378754 

- KSH Statisztikai Számjel:15378754-8411-321-10 

- A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 

              költségvetési elszámolási számlaszám:14220108-18878002-00000000 

              Állami hozzájárulás számlaszáma :     14220108-18878019-00000000 

              Számlavezető pénzintézet neve:  COMMERZBANK ZRT. 

- Első alapító okirat száma: 40/2003. (VI. 18.) ÖKT.  határozat 

       

2.Költségvetési szerv típus szerinti besorolása 

- Tevékenység jellege alapján: Közhatalmi  szerv 

- Költségvetési szerv közfeladata :általános közigazgatás 

- Működési köre: Csány község közigazgatási területe 

- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  

   Önállóan működő  és gazdálkodó költségvetési szerv  

-Alapvető szakágazat: 841105 Általános Közigazgatás 

 

 3.Ellátandó alaptevékenységek: 
      3.1.  Ellátandó alaptevékenységek 2009. december 31-ig 
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 
(KSH szakfeladat rend szerinti) 

SZÁMA            NEVE SZAKFEALADAT                SZÁMA 
MEGNEVEZÉSE       

421300 
 
421100 
 
 
 

Híd, alagút építése  
 
Út, autópálya építése 
 
 
 

Mélyépítőipar:                          452014 
 
Helyi közutak hidak alagutak    
létesítése és felújítása             452025 

522100 Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 

Közutak , hidak                        631211 
üzemeltetése  fenntartása .      

682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

Saját vagy bérelt                       701015 
 ingatlan hasznosítása.                                          

841105       Általános közigazgatás -Önkormányzatok és többcélú   751153 
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kistérségi Társulások igazgatási 
tevékenysége 
-Ogy.-i képviselőválasztással        751175 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 
-Önkor.-i képviselőválasztással     751186 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

841200 Egészségügy, oktatás, kultúra, 
egyéb szociális szolgáltatás 
igazgatása. (Nem 
államigazgatási célú 
szolgáltatások, tevékenységek) 

-Város és községgazdálkodási       
751845                                           
 szolgáltatás 
-Települési vízellátás                      751856 
és vízminőség védelem 
 -Közvilágítási feladatok                 751878 
-Önkormányzatok és többcélú        
751922 
kistérségi társulások elszámolásai                            
-Önkormányzatok és többcélú        
751966 
Kistérségi társulások feladatra       
nem tervezhető elszámolása) 

862100 Általános járó-beteg ellátás Háziorvosi szolgálat                851219 
Foglalkozás egészségügyi        851253 
ellátás           

862300 Fogorvosi járó-beteg ellátás Fogorvosi  ellátás.                    851286 
   

869000 Egyéb humán egészségügyi 
ellátás. 

-Anya-gyermek és                  851912 
csecsemővédelem 
-Eü. Ellátás egyéb feladatai :  851967 
-Védőnői szolgálat                  851297 

750000 Állateü.-i ellátás. Állateü.-i tevékenység            852028                                   
 

881000 
 
 
889900 

Idősek, fogyatékosok szociális 
ellátása bentlakás nélkül.  
 
M.n.s. egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

-Házi segítségnyújtás               853233 
-Szociális étkeztetés                 853255 
 
Eseti pénzbeli ellátások: 
-Eseti pénzbeli szociális       853344 
ellátások 
-Eseti pénzbeli                      853355 
gyermekvédelmi ellátások 
Rendszeres pénzb. ell. 
-Rendszeres szociális          853311        
pénzbeli  ellátások 
-Rendszeres gyermekvédelmi 853322 
pénzbeli ellátások 
-Munkanélküli ellátások          853333 
Családsegítés                         853244 
 

381100 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése.(Település hulladékok 
kezelése,köztisztasági 
tevékenység 9021 TEAOR-ból) 
 

Települési                                 902113 
hulladékok kezelése- ,  
köztisztasági tevékenység 
 

910100 Könyvtári, levéltári  
tevékenység 

-Közművelődési                      923127 
 könyvtári tevékenység 
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           3.2     Az intézmény által ellátott tevékenység    
           besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint:1 

   

  360000     Víztermelés,-kezelés,-ellátás 

370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

                  381104     Egyéb nem veszélyes hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

                                   szállítása, átrakása  

382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

390001  Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390002  Felszíni víz szennyeződésmentesítése 

                  412000     Lakó-és nem lakó épület építése 

                  421100  Út, autópálya építése  

                  429900      Egyéb máshova nem sorolt építés 

522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

       750000 Állategészségügyi ellátás  

813000  Zöldterület-kezelés 

       841112  Önkormányzati jogalkotás 

841113  Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

                  841116     Országos,települési és kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

                                   kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

                  841127     Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység 

841132  Adóigazgatás  

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

                  841173     Statisztikai tevékenység 

841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

841402  Közvilágítás  

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841903      Központi költségvetési befizetések 

842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

                                                 
1
   A 3.2 pontot módosította a  2/2010. (II.15. ) OKT Határozat 1. pontja . Hatályos :2010.02. 15.  
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       862101 Háziorvosi alapellátás 

       862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

                  862231     Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

       862301 Fogorvosi alapellátás 

       862302 Fogorvosi ügyelet 

                  869041     Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

       869042 Ifjúság egészségügyi gondozás  

       882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

882111  Rendszeres szociális segély 

882112  Időskorúak járadéka 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115  Ápolási díj alanyi jogon 

882116  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122  Átmeneti segély 

882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

       889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

       889921 Szociális étkeztetés 

       889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

       889924 Családsegítés  

889966  Jóléti, sport- és kultúratámogatások 

890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk  

890301  Civil szervezetek működési támogatása 

       890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása  

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 

890441  Közcélú foglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás  

890443  Közmunka 

       890506 Egyházak közösségi és hitéleti támogatása  

       890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

                  910121      Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

          910123      Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenység és támogatások 

          910502      Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása 

931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

 

 

4.Gazdálkodási jogkör: 

  

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

következően  az előírányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 

jogkörű.Ellátja a részben önállóan gazdálkodó kötlségvetési szervek pénzügyi-gazdasági 

feladatait . 

 

5.Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye 

              Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3015 Csány, Kossuth út 2. ) 

 

6. Alapító szerv neve: CSÁNY KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  

 

7. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 

 

-  A jegyző kinevezésének rendje : a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 

megállapatott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 

határozatlan időre szól. 

- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő , rájuk a  köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. az irányadó .  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott , melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. az irányadó. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. az irányadó. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV.tv-ben (pl.megbízási jogviszony) az irányadó. 

- Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 

 

 

    8.Az ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenységek köre , mértéke:  
8.1.   Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység köre, mértéke  
         2009. december 31-ig 

       A)A Polgármesteri Hivatal által végzett  kisegítő tevékenység köre : 
-   Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása                         701015  (TEÁOR:682000) 
    (Magánszemélyek illetve az Államháztartáson belüli szervezetek 
     részére történő bérbeadás)  
A kisegítő tevékenységből származó kiadásai , nem haladhatják meg éves költségvetése 
10 %-át . 
 

      B)A Polgármesteri Hivatal  által végzett vállalkozási tevékenység köre: 

      -    Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása                    701015 ( TEÁOR:682000) 
         (Államháztartáson kívüli más szervezeteknek történő bérbeadás)    
      A vállalkozási  tevékenységből származó kiadásai  , nem haladhatják meg éves    
       költségvetése 10 %-át .   
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     8.2.   Az intézmény által ellátott tevékenység    

    besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint: 
 
       A)A Polgármesteri Hivatal által végzett  kisegítő tevékenység köre : 

- 682001 Lakóinggatlan bérbeadása , üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

      B)A Polgármesteri Hivatal  által végzett vállalkozási tevékenység köre: 

- 682001 Lakóinggatlan bérbeadása , üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 

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: 

     Ezen  alapító okirat módosítása  2010 február 15.napján lép hatályba.  

     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 alapító okiratot elfogadó és módosító testületi határozatok száma: 

- 8/2008 (I.15. ) önkorm. képviselőtestületi határozat 

- 23/2009(IV.28. ) önkorm. képviselőtestületi határozat 

                               -    34/2009(VI.12. ) önkorm. képviselőtestületi határozat 

- 56/2009(IX.15.) önkorm. képviselőtestületi határozat 

- 2/2010 (II.15.) önkorm. képviselőtestületi határozat 

 

Csány, 2010-02-15 

 

                                  Morvai István                                   Dr. Balázs László  

                                   polgármester                                             jegyző 

. 
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Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.02.15-én megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 3.sz. melléklete 

 
4/2010( II. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 

 

Csány község  Önkormányzatának 

Közfoglalkoztatási Terve 
2010. 

 
A közfoglalkoztatási terv célja 

 
 
A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi 
III. tv.) rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a településnek a saját adottságaihoz 
igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program elkészítését.  
 
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok 
átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, 
továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre 
jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.  
 
Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt 
valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony 
iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a 
közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, 
egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek 
jogosultak. 
 
A terv a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti előírásoknak, valamint a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal 
ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel készült. 
 
 
Csány község  foglalkoztatási helyzete 
 
 
A lakosság foglalkoztatottságára jellemző, hogy a településen  kevés  munkahelyteremtő vállalkozás működik. Az 1990-
es években a foglalkoztatottságot erősen befolyásolta a 
mezőgazdaságban történő munkavállalás. Az őstermelők száma a településen a kétezres évek elejétől  napjainkig 
folyamatosan csökken (700 főről 340)  Az agrárolló nyilásával  a mezőgazdaságból kiszorult lakosság a   budapesti, 
gödöllői, jászfényszarui , hatvani , gyöngyösi  ipari üzemekben  talált munkát. A kibontakozó gazdasági válság 
következtében  az ipari termelés csökkenése érzékenyen fogja érinteni a településen élő iparban foglalkoztatott 
személyeket.   
A település  földrajzi, demográfiai és egyéb adottságai  végett  kedvezőtlen  feltételek kínál mind az idegenforgalom, 
mind a vállalkozások számára. A településen jelenleg kb. 200  munkahely van. A  legnagyobb foglalkoztató a települési 
önkormányzat , amely ötven embernek ad munkát. A településen lévő további munkahelyeket a vállalkozások és az 
őstermelők biztosítják. (A településen 42 egyéni vállalkozó , 20 gazdasági társaság és 80 adózó őstermelő működik !) 
 

Megnevezés 2001 év 
Fő 

Foglalkoztatott    1269 

Inaktív kereső     611 

Eltartott    857 

Összesen    2737 

 
A lakosság gazdasági aktivitása (KSH 2001.év) 

 

Év  Nyilvántartottak száma  Munkavállaló korú 
népességszám (fő) 

Területi mutató (%) 

            2009 71 n.a. n.a. 

 
Regisztrált munkanélküliek száma (Észak-magyarországi Regionális  Munkaügyi Központ) 

 
Az elmúlt évet  elemezve elmondható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma a településen  emelkedni fog  .  
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A ma kialakult helyzet, minden bizonnyal az egyébként is magas  munkanélküliségi rátával rendelkező településeket, így 
településünket  is negatívan érinti, amelyre a szükséges és lehetséges módon kell intézkedéseket tenni. Az 
önkormányzat a közfoglalkoztatás lehetőségét minden arra jogosultnak biztosítani nem tudja .      
 
 
   
 
Közcélú foglalkoztatás 
 
 
Csány Község  Önkormányzata a 2009. január 1-től életbe lépett új szabályozásnak megfelelően, a foglalkoztatottság 
szempontjából hátrányos helyzetű munkaképes személyek részére megszervezi a közfoglalkoztatást, közcélú 
munkavégzés keretében.  
 
 

 Létszám meghatározás 
 
A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál a korábban az önkormányzatnál rendszeres szociális segélyen 
lévő személyeket, valamint — az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által szolgáltatott adatok alapján — 
a 2009-es évben a településről regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személyek és a munkanélküli ellátásban 
részesülő személyek azon hányadát vettük figyelembe, akik a Szociális törvény szerint az „aktív korúak ellátására – 
ezen belül a rendszeres álláskeresési támogatásra” jogosultak.   
-nem ellátott tartósan nyilvántartott álláskeresők létszáma: 6 fő 
-Álláskeresőként nyilvántartott rendszeres szociális segélyen lévők létszáma:32 fő 
-Álláskeresési ellátásba belépők (ÁJ, ÁS1,ÁS2, VJ) és ellátásukat kimerítő nyilvántartott álláskeresők : 182 fő illetve 100 
fő 
 
A számadat meghatározásánál a 2009 december 31-én   RÁT-osok  közül foglalkoztatásba vonható  személyeket 
terveztük. (Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosult – 55. életévét betöltött ;  14 éven aluli kiskorú 
gyereket nevelő és a gyermek  napközbeni ellátását biztosítani nem tudó   személyek részére  közcélú foglalkoztatást 
nem tud biztosítani .) 
A foglalkoztatási terv elkészítésekor így  71 fővel számolunk a 2010-es évben. Ez a létszám akkor realizálódna ,ha a számításba 

vehető jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznének az önkormányzatnál. Ennek a valószínűsége csekély így a 

számításba vehető létszám 16 fő . 

Mivel a gazdasági válság miatt  2010-ben az álláskeresési támogatásból kikerülők várható létszámában jelentős eltérés 
lehet , ezért a jogszabály adta lehetőségekkel élve a közfoglalkoztatási tervet szükség szerint negyedévente  
felülvizsgáljuk!  
 
A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot követtük, hogy  közcélú 
munkát csak a RÁT-ra jogosultak kb. 15%-a   részére tud – ezen tervben szereplők szerint  - az önkormányzat 
biztosítani .  
 
                                                     Foglalkoztatás időtartama 
 
A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük, hogy valamennyi 
foglalkoztatottal megkötött szerződés legalább 90 munkanapra  napi 6 órás munkavégzéssel  történő szerződéssel jön 
létre. 
 

 Munkavégzés helye 
 
A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más körülmények (pl, 
időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat. 
 
A foglalkozatott létszám - 16 fő – közül 14 fő szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el.  Ebből adódóan a 
munkavégzés a többség esetében közterületen, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik.  
3 fő foglalkoztatására kerül sor a HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSOTTHONA CSÁNY, Csillag út 27. sz. alatt  
2 fő főiskolai diplomás a csányi polgármesteri hivatalban kerül foglalkoztatásra adminisztrációs munkakörben. 
 

  Feladatok 
 
A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük, 
amelyről — jogszabály alapján — a helyi önkormányzat gondoskodik.     
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (1990. évi LXV. tv.) 8. § -a 
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A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése: 
 
 

o Köztisztasági feladatok: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók 
takarítása.  

 
o épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények (Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, 

Művelődési Ház ) belső, külső állagmegóvási-karbantartási munkái 

 

o fűkaszálás, parlagfű irtás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású 
ingatlanokon végzett időszakos kaszálás, gyomirtás 
 

o parkgondozás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanok, 
parkok. terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése  

 
o takarítás az intézményeknél – általános iskola tornaterme 

 
o kézbesítés – a hivatal leveleinek kézbesítése településen belül      

 
o adminisztrációs munka - önkormányzati fenntartású intézmények (Polgármesteri Hivatal ) irodahelyiségeiben 

betanítható feladatkört ellátó adminisztratív alkalmazottak.                                                        
 
 Finanszírozás 

 
 A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál a 2009-ben foglalkoztatott létszámot  RÁT 
vonatkozásában  (napi hatórás foglalkoztatásban 90 munkanapra vonatkozóan ) 16 fő részére terveztük megállapítani, 
aminek felülvizsgálatára szükség szerint negyedévente kerül sor . Ez a létszám akkor realizálódik, ha a számításba 
vehető jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznek az önkormányzatnál.  
 
Fentiekből adódóan, a foglalkoztatottak – finanszírozási szempontú — meghatározásánál 16 főre határoztuk meg a saját és a 

központi költségvetési forrásigényt.  

 
 
Táblázatok 
 
 
I. tábla: Felmérő lap az ellátandó közfeladatokra , munkaerőigényre , dologi igényre 2010. évre 
 
II.tábla :Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése (foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) 
 

III.tábla:A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai 
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  I. tábla 
Felmérő lap  

Az ellátandó közfeladatokra, munkaerőigényre, dologi igényekre 

                                                                                             2010 évre 

S
o

rs
z
á
m

 

 

Ellátandó 

közfeladat 

(EKF) 

várható 

ütemezése 

(tól-ig) 

 

 

 

EKF megnevezése 

Az ellátandó közfeladat  

Kifizetendő munkabér 

 

 

Dologi igény 

  

létszámigénye 

(összesen) 

munkaköre  

(az összesből 

munkakörönként) 

szakképesítési igénye (nemenként) 

léts

zá

m 

munkakör férfi végzettség nő végzettség 
munkabér 

+járulék/fő 

munkabér 

összesen 

teljes 

létszámra 

összesből  

önkormányza

ti 

5.% 

összesből 

központi 

95 % 

megnevezése költsége 

 1. 
2009. 12. 01-

től 
2010.12.31  

IGAZGATÁS   2  2 
Ügyviteli 

munkatárs  
    2  érettségi  1298848 2597696 129885 

 

2467811     

 2. 

 2010.03.01-
2010.11. 
30 

 Szociális 
feladatok 

         3 (08.főX 
3))  3 

 Kertész 
Takarítónő 
Mosónő 1   Ált.isk. 8.o.  2 

 Ált.isk.8 
osztály 563427 1690281 84514 1605767     

 3.  

2009. 12. 01. 
2010. 
12.31.   Étkeztetés         1   1 

Étkezéstetésbe
n 
közreműködő       1  Ált.isk.8.o. 918623 918623 45931 872692     

 4. 

 2009.12. 01. 
2010. 
06.30  Takarítás          1   1 Takarítás      1   Ált.isk.8.o. 500535 500535 25027 475508     

 5. 

2009 
12.01. 
2010.11.30  Közterület tak. 4 4 

 Közter.takarítá
s  1 Ált.isk.8.o.      436997 1747988 87399 1660589     

 6. 

2009 
12.01. 
2010.11. 
30  Közterület tak. 1 (0,8X0,8))  1 

 Közter.takarítá
s  1 Ált.isk.8.o.   3 

 Ált.isk. 
8.o.  688236 688236 34412 653824     

7 

2009 
12.01. 
2010.07. 
01  Közterület tak.   4 (0,8X0,8))  4 

 Közter.takarítá
s  1 Ált.isk.8.o.   3 

 Ált.isk. 
8.o.  312834 1251336 62567 1188769     
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II. tábla 

A közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez 

 

Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése 

(foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) 

Összesítés 

Szociális és köztisztasági  tevékenységekhez és Igazgatási tevékenységekhez  kapcsolódó kisegítő munkák 

Intézmény neve létszám munkakör munkakörhöz 

kapcsolódó 

isk. végzettség 
jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 

Heves Megyei 

Önkormányzat 

Idősek Otthona 

Csány 

1 Kertész 8.ált.isk.   X X X X X X X X X X 

1 takarítónő 8.ált. isk.   X X X X X X X X X X 

1 mosónő 8.ált. isk.   X X X X X X X X X X 

               

               

               

Polgármesteri Hivatal 

Csány 

1 Irodai kisegítő érettségi X X X X X X X X X X X X 

1 Irodai kisegítő érettségi X X X X X X X X X X X X 

4 Közterület 

takarítás 

8.ált.isk. 
X X X X X X       

4 Közterület 

takarítás 

8.ált.isk. 
      X X X X X  

1 

 

Étkeztetésben 

közreműködés 

8.ált.isk 

 
X X X X X X X X X X X X 

1 Közterület tak. 8.ált.isk. X X X X X X X X X X X  

1 takarítás 8.ált.isk.. X X X X X X       
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III. tábla 

Rendelkezésre állási támogatásra 

jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele
2
 

2010. év 
(életkor, nem szerinti bontásban) 

 

 

Iskolai 

végzettség 
nem 35 év alatti 

ö
ss

ze
se

n
 

35-55 évig 

ö
ss

ze
se

n
 Önkormányzattal 

együttműködési meg-

állapodás megkötését 

kezdeményezők száma
3
 

(55 év felettiek) 

ö
ss

ze
se

n
 

m
in

d
ö

ss
z.

 

  

Önkor-

mányzat 

rendszerében 

lévő RÁT-

osok száma 

Munkaügyi 

Kirendeltség 

adatai szerint 

az aktív 

korúak 

ellátásába 

kerülők 

várható 

összetétele 

 

Önkormány-

zat 

rendszerében 

lévő RÁT-

osok száma 

Munkaügyi 

Kirendeltség 

adatai szerint 

az aktív 

korúak 

ellátásába 

kerülők 

várható 

összetétele 

 

Önkor-

mányzat 

Rendsze-

rében 

lévő 

RÁT-

osok 

száma 

Munkaügyi 

Kirendeltség adatai 

szerint az aktív 

korúak ellátásába 

kerülők várható 

összetétele 

  

8 általánost 

nem 

végzettek 

férfi - -  6 1  - -   

nő - -  3 -   2   

8 általánost 

végzett 

férfi 9 7  9 7   5   

nő 11 5  15 3   2   

szakmunkás/ 

szakiskolai 

végzettség 

férfi 2 4  6 8   2   

nő 3 6  5 2   1   

szakközép/ 

technikus 

végzettség 

férfi  2  - 1   -   

nő  1  1 1   -   

Gimnáziumi 

érettségi 

férfi  3  - 1   -   

nő  3  1 2   1   

egyetemi/ 

főiskolai 

végzettség 

férfi  -  1 -   1   

nő  1  - -   -   

Összesen  25 32  47 26   14   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján 

3
 Azon idáig RSZS-re jogosult személyek száma, akik az Szt. 37/C § (4) bek. szerint hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezték 
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IV. tábla 

 

 

 

A közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez 

 

I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése  

2009. évi adatok alapján 

  

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív korúak 

ellátásában 

részesülők (fő) 

Közfoglalkoz-

tatottak teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú 

foglalkoztatás 

módja a 

munkáltatói 

feladatok ellátása 

szerint 

Közcélú 

foglalkoztatás 

Aktív 

korúak 

ellátására 

kifizetett 

összeg (Ft/év) 

1. Létszám összesen 

(1.1.a+b+c és 1.2.)  109  5,7       

Ebből:  

1.1.Rendszeres szociális 

segélyre jogosult   

        
a) egészségkárosodott 

5 

b) 55 év feletti  9  -       

c) 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő  23  -       

 
1.2. Rendelkezésre állási 

támogatásban részesülő 72 -    

2. Életkor megoszlása:                        

a) 35 évnél fiatalabb                  

b) 35-55 év közötti           

c) 55 évnél idősebb 

RÁT        RSZ 

25 + 11 

47 + 12 

            9 

         2,0 

         3,7 

           -       

3. Nemek szerint: 
          

a) férfi  44           2,2       

b) nő  60           3,5       

4. Iskolai végzettség:           

a) 8 általánost nem 

végzettek 

  RÁT   RSZ 

        9  + 6           -       

b) 8 általánost végzett       44  +22           5,7       

c) szakmunkás/szakiskolai 

végzettség 
      16  +2            -       
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d) szakközép/technikus 

végzettség 
       1+ 1           -       

e) gimnáziumi érettségi 
       1           -       

f) egyetemi/főiskolai 

végzettség        1 +1          -       

5. Háztartás formája:           

a) családban élő           62        2,7       

b) egyedül élő        5  + 14        2       

c) 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő          23        1       

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív korúak 

ellátásában 

részesülők (fő) 

Közfoglalkoztato

ttak teljes 

létszáma (fő) 

Közcélú 

foglalkoztatás 

módja a 

munkáltatói 

feladatok ellátása 

szerint
4
 

Közcélú 

foglalkoztatás 

Aktív 

korúak 

ellátására 

kifizetett 

összeg (Ft/év) 

 

6. 

Folyósított ellátás átlagos 

összege (Ft/hó/fő) 
 104 +5        35545265 

a) RÁTmin:28500 

             max:48735 72    15425805 

b) RSZSmin:6010 

              max:57815 32 +5    20119460 

7. Konkrét 

munkafeladatok/munkakö-

rök megnevezése, 

felsorolása (pl. 

köztisztasági, 

adminisztratív stb.)     

 Köztisztasági 

feladatok     

8. Munkák teljesülése a 2009. 

évi közfoglalkoztatási terv 

szerinti ütemezés
5
 alapján:           

I. negyedév    1,6  25%     

II. negyedév    6,6  25%     

I. félév  4,1 50%   

III. negyedév    7,9  25%     

IV. negyedév    6,5  25%     

2009. évben összesen  5,7 100%   

9. Foglalkoztatók köre, 

szervezetek megnevezése
6
 

    

 CSÁNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZA

TA     

10. Foglalkoztatások átlagos 

időtartama (nap) 
     132     

11. Közcélú foglalkoztatás: 
          

                                                 
4
 Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok 

ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka 

szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) 

bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató).  
5
 Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves 

6
 Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A 

foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni. 
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a) tervezett összeg
7
 (saját 

forrással együtt) 
       17764000   

b) felhasznált tényleges 

összege
8
        5661945   

c) ebből saját forrás
9
,        540832   

12. aktív korúak ellátására 

kifizetett összeg          35545265 

a) központi forrásból          30448158 

b) helyi forrásból          5.097107 

  
V. tábla: 

 

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése  

2010. évre 

Település neve, címe, irányítószáma:3015.Csány 

Lakosságszáma: 2348 

 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív 

korúak 

ellátására 

jogosultak 

(fő) 

(köz) 

foglalkoztatásba 

bevonhatók (fő) 

(köz)foglalkoztatásba  

nem bevonhatók (fő) 

Elsősorban 

képzésre 

kötelezett 35 

éven aluliak 

Önkormányzati 

rendeletben 

meghatározott 

mentesítési 

feltételek 

(szöveges 

tartalom) 

1. Aktív korúak ellátására 

jogosultak létszáma 

(a+b):  109         

a) rendszeres szociális 

segélyezettek összesen:  37    37     

ebből:           

egészségkárosodott  5    5     

55. életévét betöltötte  9    9     

14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevelő  23    23     

települési önkormány-

zat rendeletében meg-

határozott feltételeknek 

megfelel  0    0     

b) rendszeres munka-

végzésbe bevonhatók 

(RÁT-osok)  72  16       

2. Önkormányzat által 

mentesíteni kívánt 

csoportok felsorolása
10

 

(létszáma 

csoportonként)      56   

 Nem történt 

meghatározásra 

                                                 
7
 2009. évi terv szerinti teljes költség 

8
 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége 

9
 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze 

10
 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek 

megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. 

(azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban) 
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3. Közfoglalkoztatásba 

bevonhatók életkora 

(a+b+c):           

a) 35 évnél fiatalabb    1       

b) 35-55 év közötti    15       

c) 55év feletti  0    

4.* Neme (a+b):           

a) férfi    4       

b) nő    12       

5.* Iskolai végzettsége:           

a) 8 általánost nem 

végzettek    0       

b) 8 általánost végzett    14       

 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Aktív 

korúak 

ellátására 

jogosultak 

(fő) 

(köz) 

foglalkoztatásba 

bevonhatók (fő) 

(köz)foglalkoztatásba  

nem bevonhatók (fő) 

Elsősorban 

képzésre 

kötelezett 35 

éven aluliak 

Önkormányzati 

rendeletben 

meghatározott 

mentesítési 

feltételek 

(szöveges 

tartalom) 

 

c) szakmunkás/ 

szakiskolai végzettség 
   0       

d) szakközép/ 

technikusi végzettség    0       

e) gimnáziumi 

végzettség    0       

f) egyetemi/ főiskolai 

végzettség    2       

6.* Háztartás formája:           

a) családban élő    13       

b) egyedül élő    3       

7.* Képzésre kötelezett 35 

éven aluliak létszáma 

iskolai végzettségük 

szerint (a+b):    0    0   

a) 8 általánost nem 

végzettek    0    0   

b) 8 általánost 

végzettek    13    0   

 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!   
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VI. tábla 

 

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján  

2010. évi tervezési adattábla 
 

Település neve, címe, irányítószáma:3015 CSÁNY 

Lakosságszáma:2348 

Társulás esetén gesztor önkormányzat neve: 
 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés 

Rendelkezésre 

állási 

támogatásra 

jogosultak 

nemenkénti 

megoszlása 

(fő) 

Közfeladatok megjelölése 

Foglalkoztatottak 

száma/ 

foglalkoztatók (fő) 

Finanszírozás 

összege (Ft) 

férfi nő    

1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 

személyek életkor szerinti várható 

összetétele összesen
11

 (a+b):           

a) 35 évnél fiatalabb  11  14       

b) 35-55 év közötti  22  25       

c) 55 év feletti  0  0       

2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 

képzettség (iskolai végzettség) szerinti 

összetétele:           

a) 8 általánost nem végzettek 
 6 3        

b) 8 általánost végzettek 
 18  26       

c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 
 8 8        

d) szakközép/technikus végzettség 0 1    

e) gimnáziumi érettségi 0 1    

f) egyetemi/főiskolai végzettség 
 1  0       

3.  Részben vagy egészben közfoglalkoztatás 

keretében ellátandó közfeladatok
12

: 

-köztisztasági feladatok 

-épület karbantartás 

-fűkaszálás , parlagfű irtás 

-parkgondozás 

-takarítás az intézményeknél 

-kézbesítés – a hivatal leveleinek 

településen belül 

-adminisztrációs munka  

Az ehhez 

kapcsolódó 

létszámigény 

(fő) 

Feladatok várható ütemezése tevékenységek 

szerint (fő) 

 

Férfi 

 

Nő 

 
I. negyedév 

 

II. ne-

gyedév 

 

III. ne-

gyedév 

 

IV. ne-

gyedév 

 

                                                 
11

 Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján 
12

 Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 
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S
o

rs
zá

m
 

 

Megnevezés 

Az ehhez 

kapcsolódó 

létszámigény 

(fő) Közfeladatok megjelölése 

Foglalkoztatottak 

száma/ 

foglalkoztatók (fő) 

Finanszírozás 

összege (Ft) 

férfi nő 

       

 

 

 

 

B) feladatok várható ütemezése összesen
13

          

I. negyedévben foglalkoztatottak száma 

összesen 3 10      1618057 

II. negyedév foglalkoztatottak száma 

összesen 4 11      2332473 

III. negyedév foglalkoztatottak száma 

összesen 5 12     2415896 

IV. negyedév foglalkoztatottak száma 

összesen 5 13     2558534 

C) megjelölt munka szakképesítési 

szükséglete
14

:         

a) 8 általánost nem végzettek           

b) 8 általánost végzettek 4 10       

c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 0 0    

d) szakközép/technikus végzettség 0 0    

e) gimnáziumi érettségi 0  2       

f) egyetemi/főiskolai végzettség    0       

4. a 3. pont szerinti feladatok ellátásához 

szükséges létszám összesen   

      

2010. év során várható 

közfoglalkoztatottak száma összesen 

  

 16 

5. Foglalkoztatás szervezésének módja
15

:           

a) önkormányzat        16  469735 

b) önkormányzati társulás        0  0 

c) e célra létrehozott szervezet        0  0 

d) meglévő más szervezet        0  0 

6. ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci 

programjainak megnevezése (ÁFSZ-től 

kapott lista alapján tervezett programok), és 

a tervezett létszám 

    

 Tervezett program 

Létszám 

(fő) 

    

  

Önkormányzati igények képzési és 

munkaerő-piaci programokra 2010. évben
16

, 

és a tervezett létszám 0 0 

7. Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ 

szükséges forrás:           

a) önkormányzati          469735 

b) központi költségvetés          8924960 

8. Amennyiben információ áll rendelkezésre:       

                                                 
13

 Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti 

bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 
14

 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 
15

 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás 
16

 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a 

közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 
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Aa) Közmunka program önrésze     0 

Ab) Közmunka program: igényelt támogatás     0 

Ba) Közhasznú munka önrésze     0 

Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás     0 

 
 
 

 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős :   Morvai István polgármester  
                  Dr. Balázs László jegyző 
 

 
 
Csány,2010.február 15. 
 
 
 
 
                                 Morvai István                                         Dr. Balázs László 
                                  polgármester                                                     jegyző 
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Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.02.15-én megtartott üléséről készült 

jegyzőkönyv 4.sz. melléklete 

 

Hőszolgáltatási árajánlat 
Csány Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal 
Napközi Otthonos Óvoda  

részére 
Bevezetés: 
A Cothec Kft. ajánlatot tesz a Polgármesteri Hivatal (3015 Csány, Kossuth L. út 2.) 

és a Napközi Otthonos Óvoda (3015 Csány, Malom út 1.) hőszolgáltatására. 

A helyszíni egyeztetésnek megfelelően ajánlatunk elkészítésekor a fenti intézmények számára 

kazánház létesítését terveztük. A jelen hőszolgáltatási ajánlatban megadott díjak a fent 

említett kazánházakra vonatkoznak. 

Alapgondolat: 
A hőszolgáltatáshoz szükséges beruházásokat vállalatunk finanszírozza és valósítja 

meg,valamint felel az újonnan létesített berendezések üzemeltetéséért, éves karbantartásáért 

és az esetlegesen felmerülő javítási munkák elvégzéséért a szerződés futamideje alatt. Az 
általunk kínált szolgáltatás keretében az ajánlatunkban megadott díjakon felül 
további költségek, mint például karbantartás, javítás a futamidő alatt nem 
terhelik az ügyfelet. 

Az elképzelés részletei: 
1. Az új berendezések létesítési munkálatait a Cothec Kft. végzi. 

2. A szerződés teljes időtartama -12 év - alatt vállaljuk: 

- az általunk telepített berendezések, üzemeltetési, karbantartási és javítási 

munkáinak elvégzését, 

- üzembiztos hőszolgáltatást, 

- a kazánház gázszámlájának kiegyenlítését. 

3. A kazánházat a Cothec Kft. bérbe veszi (bruttó 6 000,- Ft/év értékhatárig). 

4. A bérbevett kazánházakban a Cothec Kft. hőszolgáltatásra alkalmas berendezéseket 

telepít, melyek a Cothec Kft. tulajdonát képezik. 

5. A megrendelő a kazánház működtetéséhez szükséges vizet és elektromos áramot 

biztosítja bruttó 6 000,- Ft/év átalánydíj ellenében 

6. A szerződés lejártakor lehetőség van 

- annak tárgyalásokat követő meghosszabbítására, ill. 

- megszűnése esetén a berendezéseket a Cothec Kft. a Megbízó részére vételre 

felajánlhatja. 

7. A hőközpontban a Megbízó által telefoncsatlakozás kerül kiépítésre, melynek 

üzemeltetési költségeit a Cothec Kft. vállalja. 

8. Az újonnan telepített berendezések felügyeletét (bruttó 120 000,- Ft/év díjazás 
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ellenében) a Megrendelő biztosítja. 

A létesítésre kerülő hőszolgáltatási rendszer rövid bemutatása: 
Csány, Polgármesteri Hivatal és a Napközi Otthonos Óvoda  beruházása: 

 Bontási munkák 

 Gázvezeték szerelés (belső) 

 Viessmann kondenzációs gázkazán beépítése, időjárásfüggő szabályozással és 

érzékelőkkel, összesen cca. 155 kW hőteljesítménnyel 

 Rácsatlakozást a meglévő fűtési rendszerre szivattyúkkal, elzáró-, biztonsági és 

szabályzó szerelvényekkel 

 Biztonsági berendezéseket - biztonsági szelepek 

 Szűrők 

 Gáztüzelésre alkalmas füstelvezető rendszer 

 Kazánházi villamos szerelés 

 Tervezés, engedélyezés, beüzemelés 

Egy részletes leírás - amit a megrendelő rendelkezésére bocsátunk - átfogó tervezést követően 

készíthető el, így a következőkben megadott díjak irányárként értendők. 

Fizetési feltételek: 
Alapdíj: 
12 éves időtartamra: 1 920 000,- Ft / év 
Mely évente az infláció mértékének megfelelően kerül aktualizálásra. 

Amennyiben a EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy az alapdíj 

ehhez a paritáshoz igazodik. 

Hődíj: 
2 780,- Ft / GJ 
A szállított hőenergia, árának alapja a helyi gázszolgáltató (TIGÁZ) 2010.01.01-től 

érvényes egyetemes szolgáltatói tarifái, mérése gázórával történik. 

Figyelembe véve a 2004.01.01-től érvényes energiaadót, környezetterhelési díjat 

valamint a 2009.10.01-től érvényes GET pénzeszköz mértékét! 

A gáz árának százalékos változása vele azonos mértékű hődíj módosulást okoz. 

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap 
A fent felsorolt összegekhez hozzáadandó a törvény által előírt ÁFA. 

Az árkorrekció alapjául a 2010.01.01.-i érvényben lévő gázár és Forint-EURO hivatalos 

deviza 

középárfolyam átváltása szolgál. 

A 12 év időtartamú hőszolgáltatási szerződés időtartamának végén történő megszűnés 

esetén,amennyiben a Cothec Kft. a berendezéseket a Megbízónak vételre felajánlja, a vételi 

érték nem lehet nagyobb, mint: 150 000,- Ft + Áfa. 

Ez az érték az alapdíjhoz hasonlóan a forint infláció mértékének megfelelően kerül 

aktualizálásra. Amennyiben az EURO – Forint paritás az infláció mértékét meghaladja, úgy a 

vételi érték ehhez a paritáshoz igazodik. 

Amennyiben hőszolgáltatási árajánlatunk megfelel az Önök elképzeléseinek, úgy szívesen 

állunk rendelkezésükre a részletes kalkuláció és a hőszállítási szerződéstervezet 

kidolgozásában. 

Győr, 2010. február 12. 

Tisztelettel: 

Prugberger János 

ügyvezető 

 


