
Kivonat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. február 26. napján megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
14/2016. (II. 26.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t    
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, 
döntésénél figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság tárgyra vonatkozóan kiadott javaslatát, melyet az 
alábbiakban rögzít. 
 

1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
84. § (1) bekezdése jogán, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontja és 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint az általa alapított Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát  ezen határozathoz 1.) mellékletként csatolt módosító, a 2.) mellékletként csatolt egységes 
szerkezetű dokumentumot mind tartalmi, mind formai szempontból jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt Alapító 
Okirat aláírására és további szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2016. február 29. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester (Alapító Okirat aláírásáért) 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülésen 
 
3.) A Képviselő-testület elrendeli a tárgyi Alapító Okirat (módosított és egységes szerkezetű) 

polgármester úr által aláírt dokumentumának a változás törzskönyvi nyilvántartáson való 
átvezetésére jogosított szervhez történő megküldésére a vonatkozó formanyomtatványok 
alkalmazásával és további iratok csatolásával együtt. 

Végrehajtás határideje:  az aláírást követően azonnal, legkésőbb 2016. március 01. 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző (a dokumentumok törzskönyvi nyilvántartási eljárásáért) 
Beszámolás határideje:  a változások törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését követő soros ülésen 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa  
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

Irattár 
K.m.f. 

Forgó Henrik s. k.       Kató Pálné s. k. 
     polgármester              jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: Bori Sándorné 

   jegyzőkönyvvezető 
 

Csanytelek, 2016. március 1. 
 



Okirat száma: 393-2/2016. 

Módosító okirat 

 A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala az Csanytelek Község Önkormányzata által 2015. 
május 29. apján kiadott, 366-9 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 14/2016. (II. 26.) határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

 

Az Alapító Okirat 2.2 pontja törlésre kerül 

Az Alapító Okirat 4.3 pontja:  

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és vonatkozó egyéb jogszabályban a számára 
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

a) közigazgatási feladatok 
végrehajtása         
 
 
 
 
 
 
b)  nyilvános könyvtári 
tevékenység elláttatása                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) közösségi színtér                      
 

 
aa) az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával és az azzal kapcsolatos tájékoztatási 
feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, 
fizikai, technikai segítő feladatok végzése, 

ab) az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott 
alapfeladatok. 

 
ba) az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a 
vonatkozó szaktörvényben és helyi rendeletben 
meghatározott fő célok közzététele, KSZR 
szerződésben foglaltak teljesítése, 

bb) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári 
szolgáltatás biztosítása a település lakosainak, 

bc) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása 
és szolgáltatása, 

bd) más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérésének biztosítása, 

be) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása 
bf) a könyvtárak közötti dokumentum és információ 

cseréjében való részvétel, 
bg) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, 

leltározása, 
bh) könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, 
bi) statisztikai adatok szolgáltatása, 
bj) helytörténeti adatok őrzési feladata, 

 
ca) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 



hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
tevékenység, szórakoztatás és szabadidős 
tevékenység végzése. 

cb) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, 
cc) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház 

működtetése, 
d)  védőnői szolgálat működtetése  
 

da) humán- egészségügyi ellátás,  
db) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
dc) iskola- egészségügyi gondozás. 
 

e) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás munkaszervezeti    
feladatainak ellátása 

 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-
számviteli, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása, döntés előkészítése és végrehajtási szervezési 
feladatainak ellátása. 
 

 

Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és 
vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
Közigazgatási feladatok végrehajtása: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával és az azzal 
kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, műszaki, fizikai, technikai 
segítő feladatok végzése, az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 

Nyilvános könyvtári tevékenység ellátása: az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és helyi 
rendeletben meghatározott fő célok közzététele, KSZR szerződésben foglaltak teljesítése, 
általános gyűjtőkörű könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak könyvtári 
dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, más könyvtárak állományának 
és szolgáltatásainak elérésének biztosítása, iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása, a 
könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében való részvétel, az elavult 
állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása, könyvtári rendezvények szervezése, 
bonyolítása, statisztikai adatok szolgáltatása, helytörténeti adatok őrzési feladata. 

Közösségi színtér: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, szórakoztatás és szabadidős tevékenység 
végzése, reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e- Magyarország-pont üzemeltetése, 
Teleház működtetése. 

Védőnői szolgálat működtetése: humán- egészségügyi ellátás család és nővédelmi 
egészségügyi gondozás, iskola-egészségügyi gondozás. 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtási szervezési feladatainak ellátása. 

3.  Az Alapító Okirat 4.4. pontja: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
2 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4 066010 Zöldterület-kezelés 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

8 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
9 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

10 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
11 072111 Háziorvosi alapellátás 
12 072311 Fogorvosi alapellátás 
13 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
14 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
16 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
17 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
18 082010 Kultúra igazgatása 
19 082044 Könyvtári szolgáltatások 
20 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
21 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
22 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
23 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
24 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

 

Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 



7 031030 Közterület rendjének fenntartása 
8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
10 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
13 072111 Háziorvosi alapellátás 
14 072311 Fogorvosi alapellátás 
15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
16 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
17 082010 Kultúra igazgatása 
18 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
19 082044 Könyvtári szolgáltatások 
20 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

22 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
23 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
24 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
25 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások109010 
26 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül 

 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Csanytelek, 2016. február 26.  

P.H. 

Forgó Henrik 
polgármester 



Okirat száma: 393-3/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát – a 14 /2016. (II. 26.) határozatra figyelemmel - a 
következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

A költségvetési szerv 
megnevezése: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 

A költségvetési szerv 
székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének 
megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

A költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.    



 
 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és 
vonatkozó egyéb jogszabályban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Közigazgatási feladatok 
végrehajtása: az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával és az azzal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, 
gazdasági, pénzügyi, műszaki, fizikai, technikai segítő feladatok végzése, az önkormányzat 
képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatában meghatározott alapfeladatok. 

Nyilvános könyvtári tevékenység ellátása: az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben és helyi rendeletben 
meghatározott fő célok közzététele, KSZR szerződésben foglaltak teljesítése, általános 
gyűjtőkörű könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak könyvtári dokumentumok 
gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása, más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 
elérésének biztosítása, iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása, a könyvtárak közötti 
dokumentum és információ cseréjében való részvétel, az elavult állomány kiválogatása, 
selejtezése, leltározása, könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása, statisztikai adatok 
szolgáltatása, helytörténeti adatok őrzési feladata. 

Közösségi színtér: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerinti tevékenység, szórakoztatás és szabadidős tevékenység végzése, 
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház 
működtetése. 

Védőnői szolgálat működtetése: humán- egészségügyi ellátás család és nővédelmi egészségügyi 
gondozás, iskola-egészségügyi gondozás. 

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzügyi-számviteli, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, döntés előkészítése és 
végrehajtási szervezési feladatainak ellátása. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 



6 
7 

016020 
031030 

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 
Közterület rendjének fenntartása 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
10 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
13 072111 Háziorvosi alapellátás 
14 072311 Fogorvosi alapellátás 
15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
16 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
17 082010 Kultúra igazgatása 
18 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
19 082044 Könyvtári szolgáltatások 
20 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

21 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

22 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
23 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
24 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
25 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások109010 
26 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csanytelek Község Önkormányzata 
teljes közigazgatási területére terjed ki. 

A költségvetési szerv szervezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi 
ki a jegyzőt.  
 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 
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választással létrejövő sajátos 
közszolgálati jogviszony 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

5 megbízási jogviszony Ptk. 

Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 
a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 23/2014. (IV. 25.) önkormányzati határozatszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Kelt: Csanytelek, 2016. február  

 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatal 2016. február 26. napján kelt, ……………………………………….. napjától 
alkalmazandó 393-2/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt:………………………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


