
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2009.április 28-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
ülésről. 
 
Az ülés helye: Tanácsterem. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné 
alpolgármester, Magyar Vilmosné Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit, Juhász 
Dávid, Ködmön Levente Gergely, Pádár István képviselők ( 9 fő ). 
 
Igazoltan távol maradt: Gál Tiborné képviselő ( 1 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                       Novák Lajos belső ellenőr, 
                                                       Toldi Ernő CsCKÖ elnöke, 
                                                       Józsa János Gyuláné munkatárs, 
                                                        Stork Géza könyvvizsgáló, pénzügyi lebonyolító 
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 9 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 2008.évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás). 
      Előadó:  Morvai István polgármester 
                    Dr.Balázs László jegyző, 
 
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
     Előadó: Józsa Gyuláné munkatárs 
                   Nagyné Zsilinyi Ildikó gyámügyi ea. 
 
4./ 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: 
 



Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta. A pénzügyi bizottság 
állásfoglalása szerint a költségvetési beszámoló alkalmas arra, hogy módosítás 
kiegészítés nélkül azt a képviselőtestület elfogadja. 
 
A költségvetéssel kapcsolatosan azt is elmondja, hogy a bevétel és a kiadás 
egyensúlyban van. Vannak ugyan imitt-amott számottevő eltérések, azonban a 
beszámoló ennek okára is részletes magyarázatot ad, pld. az iparűzési adó 218 %-
os teljesítése is némi magyarázatot igényel ami csupán abból adódik, hogy az elmúlt 
év végén a Pannon-Aqua 95 Zrt iparűzési adó feltöltéseként több mint 10 millió 
forintot utalt az önkormányzat számlájára.  
 
A bevételi oldalon látható az is, hogy csökkentek azok a hátralékok amelyek eddig 
jelentős összegeket jelentettek, így pld. a gépjárműadó is. Ennek oka, hogy a 
behajtásra nagyobb hangsúlyt helyeznek, hathatósabb intézkedéseket tesznek. 
 
A kiadások vonatkozásában is jó az éves teljesítés, itt is van azért 100 %-on aluli 
teljesítés, ami a visszafogott gazdálkodásból adódik. 
Összességében el lehet mondani, hogy a 2008.évi költségvetési beszámoló  bevételi 
és kiadási oldalai nyugodt gazdálkodást eredményezett és bíznak abban, hogy ez 
még egy pár évig így is lesz. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatos tegyék fel kérdéseiket, vagy esetleges 
hozzászólásaikat mondják el. 
 
A fentiekkel kapcsolatos kérdés nem hangzott el. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondja, hogy az a tartalmi 
követelményeknek maximálisan megfelel, hiszen a beszámoló részletesen 
tartalmazza a legapróbb kiadás és bevételtől kezdve a legköltségesebb 
gazdálkodással bezárólag. A pénzügyi bizottság véleménye, hogy  az önkormányzat 
gazdálkodása megfontolt és valóban visszafogott volt, így biztosítva lett az 
önkormányzat és intézményeinek zavartalan működése is. A bizottság részéről 
javasolja a képviselőtestület tagjainak a beszámoló, illetve a rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást, és mivel több vélemény a napirendi ponthoz nem 
hangzott el így szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
Kéri a szavazati joggal rendelkezőket, hogy aki a beszámolóval és a csatolt 
rendeletet tervezettel egyetért az kézfelnyújtással szavazza meg. 
 



A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen 
jegyzőkönyv  1.sz.mellékletét képező 5/2009.(IV.28.)számú rendeletet a Csány 
Község Önkormányzatának  2008.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról. 
 
 
3.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Köszönti Józsa János Gyuláné gyermekjóléti feladatok ellátásával megbízott 
munkatársat és tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy a 
15/1998.(IV:30.)NM.rendelet  15.§.(7)bek.szerint a gyermekjóléti szolgálat minden év 
március 31-ig tanácskozást szervez, majd ezt követően beszámol a képviselőtestület 
előtt munkájáról, amely beszámolót május közepéig meg kell küldeni az Észak-
magyarországi Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához. 
Ugyancsak beszámolási kötelezettséget ír elő a törvény a gyermekvédelmi feladatok 
ellátására is. Így mindkét területet érintő beszámolót a képviselőtestület tagjai a 
meghívóval együtt megkapták.  
Megkérdezi a beszámoló készítőjét, hogy szóbeli kiegészítése van-e? 
 
Józsa János Gyuláné munkatárs: 
 
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy korábban a helyi önkormányzat, illetve 
polgármesteri hivatal alkalmazásában állt, mint gyermekjóléti feladatok ellátását 
végző dolgozó, azonban 2008. január 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás 
szervezése alapján a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény alkalmazásában áll (Hatvan, Balassi B. u.14.), mint kistérségi 
családgondozó. Kettő település feladatellátását bízták rá és így egy nap 
Kerekharaszton, három nap Csányon, és minden hét pénteki napján Hatvan 
központban végzi a feladatát. 
Részletesen tájékoztatást ad arról is, hogy mit takar konkrétan a családgondozói 
meghatározás, és mi az ami gyermekjóléti feladatellátás keretén belül kell 
elvégeznie. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést, és mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a 
beszámolóhoz kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
20/2009.(IV.28.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 2008.évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról készített és előterjesztett 



beszámolót. A képviselőtestület megállapítja, hogy a gyermekvédelmi munka 2008 
évben is rendkívül hatékony volt a településen. 
A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a feladatot ellátó dolgozók felé. 
 
A képviselőtestület felhívja a tisztségviselők figyelmét ezen határozatnak a 
beszámolóval együtt való megküldésére az Észak-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal felé. 
 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester  
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
 
4.napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti a képviselőtestület tagjainak, hogy az általános iskola igazgatói 
megbízásról szóló mandátum 2009.augusztus 31-vel lejár, így az állás betöltéséhez 
pályázati kiírás készült. A pályázat alapján az állás betöltése 2009. szeptember 
1.napjától – 2014. augusztus 15. napjáig, öt éves időtartamra szól. A pályázat 
2009.április 28-án jelent meg és ettől az időponttól lehet a jelentkezőknek 30 napos 
határidővel pályázni. Ezt követően, a 30 nap lejárta után a következő testületi ülésen 
kerül sor a pályázók közül az igazgatói kinevezésre.  
A bejelentés tájékoztató jellegű, így kéri a képviselőtestület tagjait, hogy azt vegyék 
tudomásul. 
 
 
Bejelenti továbbá, hogy a már öt évvel ezelőtt elkészült csatorna hálózat kivitelezési 
költségénél a kivitelezőnek finanszírozási hiánya származott, mivel annak idején a 
Magyar Államkincstár a visszaigényelhető közműfejlesztési hozzájárulást leállította, 
arra hivatkozva, hogy az eljárás törvénysértő. Később az Alkotmánybíróság ennek 
ellenkezőjét állapította meg. Az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséget 
felfüggesztette, azonban a közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényeléséről érdemi 
döntés nem született. Így a beruházó olyan jelentős finanszírozási hiányt ért el ami 
sajnos a későbbiek folyamán és a szerződésben leírtak alapján a társult 
önkormányzatok terheit is jelentheti amelyet „mint kezes” az önkormányzatoknak 
meg kell fizetni. Erről bővebbet és részletesebb felvilágosítást Stork Géza bejegyzett 
könyvvizsgáló, pénzügyi lebonyolító ad. 
 
 
Stork Géza könyvvizsgáló, pénzügyi lebonyolító: 
 
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait a polgármester által elmondottakról és 
részletesen  elmondja, hogy a finanszírozási hiány a négy önkormányzat között 
milyen arányban oszlik meg, aminek csökkentése egyféle képen valósulhatna meg, 
mégpedig úgy, hogy újabb szerződés kötéseket kellene a településen végezni, ami 
által a beruházó talán hozzá juthatna a hiányzó költségéhez. 
 
Morvai István polgármester: 



 
Megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselőtestület tagjait az elhangzottak 
tudomásul vételére. 
A képviselőtestület tagjai a bejelentést tudomásul veszik. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2008.évi CV.tv. 44.§-ban előírt 
felülvizsgálati kötelezettséget az önkormányzatnak költségvetési szervei 
vonatkozásában 2009.május 15-ig el kell végezni. Meg kell állapítani, hogy a 
költségvetési szervek a továbbiakban is ebben a formában kívánja működtetni, vagy 
sem. Ezt követően az alapító okiratban a típus szerinti besorolást el kell végezni. A 
szakfeladattal kapcsolatos és gazdálkodásra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség 
2009.szeptember 30-ig terheli a képviselő testületet. 
A minimális kötelezettség teljesítése végett az iskolára, óvodára és polgármesteri 
hivatalra vonatkozó határozat tervezeteket a meghívóval a testület tagjai megkapták. 
Kéri, hogy határozattá mondják ki. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat 
hozza: 
 
 
21/2009( IV. 28. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek 
jogállásáról 
szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve  
Csány község Önkormányzat Képviselőtestületének Általános Iskolája (továbbiakban 
Csányi Általános Iskola ) Alapító Okiratát 2009. 06. 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1) Az alapító Okirat 1. pontja  az alábbiak szerint módosul. 
 

  Költségvetési szerv alapadatai 
- Költségvetési szerv megnevezése:  
  Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének Általános Iskolája 
- Költségvetési szerv rövidített neve: Csányi Általános Iskola 
- Törzskönyvi  azonosító:645498 
- Adószám:16744194 
- KSH Statisztikai Számjel:16744194-8520-322-10 

2) Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

- Székhelye: 3015 Csány, Arany J. út 6.. 
- Első alapító okirat száma:17/1994. (VIII. 15.) ÖKT.  határozat 

 
3) Az  alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

  Költségvetési szerv típus szerinti besorolása 
- Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv 
- Közszolgáltató szerv fajtája alapján: Közintézmény 



- Közoktatási tv. szerint: Általános iskola 
- Költségvetési szerv közfeladata a 
közoktatási törvény szerint: Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 
- Működési köre: Csány község közigazgatási területe 
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, de a 
pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. 
-Alapvető szakágazat: 8520 

 
4) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

 Irányító és fenntartó szervének neve,székhelye:  
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3015 Csány, Kossuth út 2. ) 
 

5) Az alapító okirat 12. pontja  az alábbiak szerint módosul 
 

Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony: 
- A költségvetési szerv vezetőjét Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre 
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) 
bekezdése alapján. 
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről 
szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint. 
- Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 
 
 
 
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 
 
 

22/2009( IV. 28. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek 
jogállásáról 
szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve  
Csány község Önkormányzat Képviselőtestületének Napközi Otthonos Óvodája 
(továbbiakban Csányi Napközi Otthonos Óvoda ) Alapító Okiratát 2009. 06. 01. 
napjával az alábbiak szerint módosítja. 
 
 

6) Az alapító Okirat 1. pontja  az alábbiak szerint módosul. 
 

  Költségvetési szerv alapadatai 
- Költségvetési szerv megnevezése:  
  Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének Napközi Otthonos Óvodája 
- Költségvetési szerv rövidített neve: Csányi Napközi Otthonos Óvoda 
- Törzskönyvi  azonosító:645487 
- Adószám:16744187 



- KSH Statisztikai Számjel:16744187-8510-322-10 
 

7) Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

- Székhelye: 3015 Csány, Malom  út 1. 
- Első alapító okirat száma:18/1994. (VIII. 15.)  ÖKT.  határozat 

 
8) Az  alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

  Költségvetési szerv típus szerinti besorolása 
- Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv 
- Közszolgáltató szerv fajtája alapján: Közintézmény 
- Közoktatási tv. szerint: Óvoda 
- Költségvetési szerv közfeladata a 
közoktatási törvény szerint: Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 
- Működési köre: Csány község közigazgatási területe 
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, de a 
pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. 
-Alapvető szakágazat: 8510 

 
9) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

Az alapító megnevezése : Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Irányító és fenntartó szervének neve,székhelye:  
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3015 Csány, Kossuth út 2. ) 
 

10) Az alapító okirat 11. pontja  az alábbiak szerint módosul 
 

Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony: 
- A költségvetési szerv vezetőjét Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre 
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) 
bekezdése alapján. 
- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről 
szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint. 
- Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 
 
 
 
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 
 
 
 

23/2009( IV. 28. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek 
jogállásáról 



szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve  
Csány község Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala (Csány 
Község Polgármesteri Hivatala) Alapító Okiratát 2009. 06. 01. napjával az alábbiak 
szerint módosítja. 
 
 

11) Az alapító Okirat 1. pontja  az alábbiak szerint módosul. 
 

  Költségvetési szerv alapadatai 
- Költségvetési szerv megnevezése:  
  Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala 
- Költségvetési szerv rövidített neve: Csány Község Polgármesteri Hivatal 
- 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 

 
12) Az  alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul 
 

  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: 8411 Általános Közigazgatás 

 
13) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul 

  
Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye:  
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3015 Csány, Kossuth út 2. ) 
 

14) Az alapító okirat 7. pontja  az alábbiak szerint módosul 
 

A  Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony: 
-  A jegyző kinevezésének rendje : a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított 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. 
 



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 ezen határozatoknak megfelelően a fenti 
intézmények alapító okiratait egységes szerkezetbe, ezen jegyzőkönyv 2.sz.melléklete 
tartalmazza. 
 
Kéri ennek tudomásul vételét. 
   
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja továbbá, hogy a fentiekhez kapcsolódóan megkapták Hort Község 
Önkormányzatának 47/2009.(IV.23.)sz. határozatát, amelyben a Hort-Csány-Ecséd (HECS) 
települések szociális ellátó intézménye alapító okiratát módosítja. Mint alapítónak ehhez a 
csányi önkormányzatnak is hozzá kell járulni.  
Kéri a testületet, hogy ezt tegye meg, az egységes szerkezetű alapító okiratot az elfogadást 
követően ezen jegyzőkönyv 3.sz.melléklete tartalmazza. 
 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

   24/2009.(IV.28.) önkorm.képviselőtst.határozat: 
 

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt 
felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a Hort- Ecséd-Csány 
Települések Szociális Ellátó Intézménye Alapító Okiratát 2009. június 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja:  

1) Az Alapító Okirat 5. pont az alábbiak szerint módosul: 
 

Irányító szerv neve, székhelye: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3014 Hort, Szabadság tér 40. 

 
2) Az Alapító Okirat 7. pont az alábbiak szerint módosul: 

 
Típus szerinti besorolás: 
A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája:    közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan működő költségvetési 
szerv 
 

3) Az Alapító Okirat 9. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Intézmény feladata és működési köre: 
 



4) Az Alapító Okirat 10.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó 

jogviszony: 
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki határozatlan  időre, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról című 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet alapján.  
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 
 

5) Az  Alapító Okirat 11.1.pont az alábbiak szerint módosul: 
 

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény önállóan 
működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat 
által megállapított költségvetés alapján végzi. 

 
A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen 
határozat alapján 8 napon belül gondoskodik. 

 
 

 
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 
 
 


