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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2009. februári ülésére

Tárgy: Alapító okiratok módosítására javaslat (új szakágazati besorolás miatt)

Tisztelet Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint
államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a
felügyeleti szerv feladata az irányítása alá tartozó költségvetési intézmény állami feladatként ellátott
alaptevékenységének meghatározása, valamint e jellegnek megfelel  besorolása.

Az alapító okiratban rögzített alaptevékenység alapján a költségvetési szerv szakágazati besorolása a
törzskönyvi nyilvántartásba felveend  adat. A pénzügyminiszter – igazodva az Európai Parlament és a
Tanács 1893/2006/EK rendeletéhez – 8005/2007. (PK.14.) PM tájékoztatójában tette közzé a
költségvetési szervek részére 2008. január 1-jét l alkalmazandó új ágazati osztályozási és
besorolási rendet. Ugyancsak január 1-jei hatállyal módosult – az el ekkel összhangban – a
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR). Ehhez igazodóan
2008. január 1-jei hatállyal módosítani kell a változással érintett önkormányzati intézmények
alapító okiratait.  A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartására vonatkozóan új szabályozás lép
életbe, melynek célja a közhiteles hatósági, nyilvános, számítógépes törzskönyvi nyilvántartó rendszer teljes
kör  alkalmazása 2008. január 1-jei hatállyal.
E számítógépes rendszerven a törzskönyvi alanyok azonosítására (PIR azonosító) egy új, 6 pozíciós
azonosító kerül kialakításra, amely biztosítja, hogy a törzskönyvi alany teljes életciklusban egy állandó
azonosítóval rendelkezzen. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkez  szervek esetén az új PIR
törzsszám megegyezik a régi törzsszám els  6 számjegyével, míg a részben önálló gazdálkodási
jogkör  intézmények esetében pedig új, 6-tal kezd  szám kerül kiadásra.
A fenti módosítások az Önkormányzat két intézményét érintik, így a hivatal és a könyvtár alapító okirata
módosítása szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint, az Magyar Államkincstár által
meghatározott 2008. január 31-jei határid ig.

Tisztelt Képvisel - testület!

Tájékoztatom Önöket továbbá arról is, hogy a módosított szakágazati rendhez igazodó új szakfeladat rend
kidolgozása folyamatban van, melynek várható közzétételi id pontja 2008. január vége, február eleje,
melynek következtében a Képvisel - testület és Szervei Szervezeti és M ködési Szabályzatát és a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatát a közzétételt követ en módosítani kell.

Csanytelek, 2008. január 22.

Tisztelettel:

Kató Pálné
jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


…../2008. (I. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Alapító okiratok módosítása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete megtárgyalta az intézményi alapító
okiratok módosítása tárgyú el terjesztés és a következ  határozatot hozta:

a) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 17/2007.(III. 29.) ÖKT
határozatával jóváhagyott alapító okiratában meghatározott 751115 szakágazat helyett
841105 besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-jei hatállyal.

b) Községi Könyvtár 34/2007.(V. 08.) Ökt határozatával jóváhagyott alapító okiratában
megállapított 923127 szakágazat helyett 910100 besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-
jei hatállyal.

2) A Képvisel - testület felkéri Kató Pálné jegyz t a változásokat az intézményi alapító okiratokon
vezesse át, valamint a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását a Magyar Államkincstár
által vezettesse át.

Végrehajtás határideje: 2008. január 31.
Felel s:           Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kap:
- Magyar  Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged)
- Képvisel - testület tagjai Helyben
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár



…./2008.(I. 31.) Ökt  határozat

Tárgy: Községi Könyvtár alapító okirata

Határozati javaslat

I./ Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Községi Könyvtár alapító okiratát az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a muzeális intézményekr l, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. tv. 68. §  b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbiakban határozza meg:

Községi Könyvtár alapító okirata

1) Az intézmény neve: Csanyteleki Községi Könyvtár
2) Az intézmény rövidített neve: Községi Könyvtár
3) Az intézmény alapítója: Csanytelek Község Önkormányzata (Székhelye: Csanytelek, Volentér

János tér 2.
4) Az intézmény jogel dje: Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár (Csanytelek,

Szent László u. 4/a
5) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Csanytelek Község Önkormányzata
6) Az intézmény típusa: települési közm vel dési könyvtár
7) Az intézmény székhelye: 6647 Csanytelek, Szent László u.4/a
8) Az intézmény jellege: nyilvános könyvtár
9) ködés területe: Csanytelek Község közigazgatási területe
10) Vezet jének kinevez je: Csanytelek Község Önkormányzata
11) Jogállása: részben önálló költségvetési szerv
12) Az intézmény alapításának id pontja: 2007. augusztus 01.
13) a) Alaptevékenysége: a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a

közm vel désr l szóló  1997. évi CXL. tv. 55. § (1)-(2) bekezdése szerint:
aa) az önkormányzat által kiadott alapító okiratban és a Szervezeti és M ködési

Szabályzatban
ab)  meghatározott f  céljai nyilatkozatban való közzététele,
ac) általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település

lakosainak,
ad) könyvtári dokumentumokat gy jt, riz, feltár és szolgáltat,
ae) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
af) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében,
ag) az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása,
ah) könyvári rendezvények szervezése,
ai) statisztikai adatokat szolgáltatása,
aj) helytörténeti adatok rzése.

b)  Kiegészít  tevékenysége:
             a)  általános iskolai könyvtári feladatokat is ellátja, külön megállapodásban foglaltak

szerint,
     b) ismeretterjeszt  el adások szervezése, bonyolítása,

           c) pályázatokban való részvétel,
                d) kulturális rendezvények szervezésében részvétel.

14) Alapvet  szakágazata: 910100 közm vel dési könyvtári, levéltári tevékenység.
15) Községi könyvtár számlaszáma: 57200024-10017045
16) Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az el irányzatok feletti rendelkezési

jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Az Önkormányzat Jegyz je látja el a
gazdálkodással kapcsolatos feladatát külön megállapodásban rögzítettek szerint.

17) A feladat ellátását szolgáló vagyon: Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lév
ingó  vagyon.



18) A vagyon feletti rendelkezési jog: Csanytelek Község Önkormányzata vagyonrendeletében és
a hatályos jogszabályok alapján illeti meg.

19) Az intézmény vezet je:
a)  az intézmény vezet jét a Képvisel - testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a m vészeti, a közm vel dési és
a közgy jteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg
egyes kérdésekr l szóló 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet alapján.

b) A pályázattal kapcsolatos feladatokat, a megbízás el készítését az önkormányzat jegyz je
látja el.

II. / A képvisel -testület a 34/2007. (V. 08 .) Ökt határozatát 2008. január 01. napjával hatályon kívül
helyezi.

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális  Igazgatósága (Szeged)
- Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Szabó Lajonsné Községi Könyvtár könyvtárosa
- Irattár



…/2009.(I. 31.) Ökt  határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata egységes szerkezetben

Határozati javaslat

I.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a
Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  többször  módosított  1949.  évi  XX.  tv.  44/B.  §  (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, valamint az Ámr. 10. § (4) bekezdése szerint az alábbi egységes szerkezetben határozza meg:

1.) Költségvetési szerv neve: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2.) Rövidített név: Polgármesteri Hivatal
3.) A Polgármesteri Hivatal alapítója: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel - testülete
4.) A Polgármesteri Hivatal fenntartója: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel - testülete
5.) A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -

testülete
6.) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
7.) Alapítás ideje: 2001. X. 18.
8.) Gazdálkodási jogköre:  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  módosított  1990.  évi  LXV.  tv.  erejénél

fogva önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtója,
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.) A Polgármesteri Hivatal el irányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerinti besorolása: teljes
jogkörrel rendelkez  költségvetési szerv.

10.) A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: 840105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társuláok igazgatási tevékenysége

11.) A Polgármesteri Hivatal számlaszáma: 57200024-10005800
12.)  A költségvetési szerv vezet je kinevezésének rendje: Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete nevezi ki, nyilvános pályázati eljárás útján, a köztisztvisel k jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján, aki gyakorolja a közszolgálati jogviszonyban
állók felett a munkáltatói jogokat.

13.) Állami feladatként ellátandó kiemelt tevékenységei:
- az Önkormányzat m ködésével, Önkormányzatot illet  bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos

feladatok végzése,
- kezeli a hatáskörébe utalt adókat, más bevételeket, továbbá a központi költségvetésb l a

társadalombiztosítástól, az elkülönített állami pénzalapokból folyósított valamennyi
támogatást,

- ködteti az önkormányzati intézményhálózatot, kezeli az önkormányzati vagyont,
- ellátja a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások

kezelését,
- fenntartja az önkormányzat kezelésébe tartozó közutakat, közparkot, egyéb zöldterületeket és

az autóbusz megállókat üzemelteti,
- községgazdálkodási szolgáltatás terén gondoskodik a közterületek tisztántartására vonatkozó

szolgáltatás nyújtásáról,
- fontos tevékenysége a településfejlesztéssel, település ellátással kapcsolatos feladatok

összehangolása, a Képvisel -testület döntéseinek végrehajtása,
- szociálpolitikai tevékenység területén gondoskodik a rászorulók rendszeres és rendkívüli

szociális segélyezésér l,



- végzi a településen keletkezett csapadékvizeinek összegy jtésével, elvezetésével kapcsolatos
feladatokat,

- feladata a díjak beszedése, behajtása, nyilvántartása,
- az oktatás, közm vel dés területén koordináló, irányító tevékenységet végez,
- illetékességi területén hatósági feladatokat lát el, foglalkozik a közigazgatási ügyek döntésre

való el készítésével, végrehajtásával,
- külön megállapodás alapján ellátja a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények

pénzügyi-gazdálkodási feladatait,
- koordinálja a közszolgáltatói feladatok ellátását a lakosság és a közszolgáltató szervezetek

között,
- támogatja a helyi önszervez dések megalakítását és a helyben m köd  civil szervezetek

ködését,
- részt vesz a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodásokban

foglaltak végrehajtásában,
- közvetlenül részt vesz a sport- és kulturális létesítmények fenntartásban és segíti ezen

területek rendezvényeinek szervezését, megrendezését,
- koordinálja az Önkormányzat Képvisel -testülete 100%-os tulajdonát képez  gazdasági

társaság (KÉBSZ Kft.) részére külön megállapodás alapján átruházott közszolgáltatási
feladtok végrehajtását, az üzemeltetésre átadott eszközök hasznosítását,

- a kötelez en ellátandó alapfeladatok feltételeként rendelkezésre álló tárgyi eszközök
fennmaradó szabad kapacitás kihasználtsága érdekében a helyi lakosság részére küls  (nem
vállalkozási célú) szolgáltatások elvégzését biztosítja,

- továbbá: az egyéb hatáskörök a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 2.
sz. függelékében foglaltak szerint látja el.

II.) Ezen határozat Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 17/2007. (III. 29.) ÖKT
határozata  helyébe lép.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné és általa
2.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
3.) Forgó Henrik polgármester
4.) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet
5.) Irattár


