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E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosításának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) jelentősen
átalakította e tárgykörben korábban hatályos jogszabályok tartalmát. A Kt. két lépcsőben, 2009. január 1.
napjával a költségvetési szervek jogállását változtatta meg, majd 2010. január 1. napjától teljesen új
gazdálkodási szabályok lépnek hatályba.
Ezen előterjesztésben a Kt. 1. §-án alapuló költségvetési szervek jogállása és létrehozása tárgykörben definiált
fogalom, és az alapító szervet (önkormányzatot) terhelő kötelezettség bemutatása köré csoportosítva adok
tájékoztatást a soros feladatokról.
A Kt. 3. §-a értelmében a költségvetési szerv tevékenysége jellege alapján a Kt. 15. §-ában rögzített
közhatalmi költségvetési szerv, vagy a Kt. 16. §-a szerint közszolgáltató költségvetési szerv,  a
funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv a Kt. 18.
§-a szerint.
A Kt.  4.  §-a  és  az  Ámr.  írja  elő az alapító okirat tartalmi kellékeit, a 7. §-a pedig a költségvetési szerv alap-
kiegészítő, kisegítő és vállalkozó tevékenysége fogalmát határozza meg. Nagyon lényeges  a Kt. azon rendelkezése,
miszerint: a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi (a törzskönyvi nyilvántartásba
már bejegyzett) tevékenységét be kell sorolni  2009. június 1. napjáig. Ennek elmaradása komoly
szankciókkal jár, mivel mulasztásos jogsértést keletkeztet és veszélyezteti a költségvetési szerv
finanszírozását.
Az Ámr. 10. §-a (11) bekezdése akként rendelkezik, hogy az alapító szervnek a módosított alapító
okiraton kívül egységes szerkezetben való megjelenítésről is gondoskodnia kell.
Változik az eddigi felügyeleti jogot gyakorló képviselő- testület alapítói és irányítói szervi joga és kötelezettsége
és nagyobb mozgásteret enged a közhatalmat gyakorló szerv számára azzal, hogy a Kt. 17. §-ában
biztosított jogkörében eljárva,  önkormányzati rendelettel hozzá rendelheti a közszolgáltatást végző szerv
tevékenységét. Erről bővebben már nem adok tájékoztatást, mivel több előterjesztésben is, témához
kötődően ezt körbejárva ismertettem a tudnivalókat. Fontos viszont kiemelni, hogy a hivatalba bekerülő
közszolgáltatási feladatok alapító okiratba való szerepeltetése nélkül a feladat nem végezhető jogszerűen,
ezért  tüntettem fel a közhatalmi feladatokon túl a közszolgáltatás minden alap- ill. kiegészítő
tevékenységét is. Az alapító okirat hatályba léptetését 2009. július 1. napjától kezdeményezem, tekintettel a
könyvtári intézmény megszüntetés 2009. június 30. kimondásának megszüntető okiratba foglalására, a
közösségi színtér ugyanezen időponttal való felmondására, a vonatkozó helyi rendelet hatályba lépésére.
A Kt.-ből eredő komoly változás továbbá, hogy a költségvetési szervek által ellátott feladatokat a
Pénzügyminisztérium által 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatóban kiadott szakfeladat-rendnek megfelelően
2009. szeptember 30. napjáig be kell sorolni, majd ez képezi a jövő évi költségvetés feladat- megosztását
2010. január 1. napjától. Célszerűségi szempontokat szem előtt tartva azt javaslom, hogy már ebbe az egységes
szerkezetbe kiadandó alapító okiratba kerüljön bele mind a jelenleg alkalmazott, mind a jövő év első napjától hatályos
szakfeladat-rend akként, hogy egymástól elkülönítve jelenik az meg, így nem okoz félreértést, ill. a napi feladat-ellátást nem
gátolja.
Az előző alapító okiratban foglaltakhoz képest változás még, hogy a költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje mellett fel kell tüntetni a költségvetési szerv állományába tartozó foglalkoztatottak
jogviszonyának megnevezését, jelesül: köztisztviselői, közalkalmazotti, stb.



A képviselő- testület által elfogadott alapító okiratot, annak elfogadását követő 8 napon belül, tehát 2009.
június 9. napjáig kell a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Igazgatóságához továbbítani, kérve az alapító
okirat bejegyzését a törzskönyvi nyilvántartásba.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom az előterjesztés, az ahhoz csatolt alapító okirat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 21.
Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző

(Rendszerbe foglalt hatályos joganyagot pdf formátumban  csatoltam az előterjesztéshez, a könnyebb
értelmezéshez javaslom alkalmazását!)

……./2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása, egységes
szerkezetbe foglalása

Határozati    j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben
foglaltakat és az alábbi döntést hozta:

1.) A Képviselő- testület a beterjesztett alapító okirat módosítását tartalmazó Alapító okiratot, e
határozat 1. mellékleteként, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot e határozat 2.
mellékleteként, változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozathoz csatolt tartalommal és formai
megjelenítéssel.

2.) Utasítja a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott alapító okiratokat záradékolja. Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt,
hogy a záradékolt alapító okiratokat aláírásával hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatóságához, az alapító okirat törzskönyvi
nyilvántartásába való bejegyzése iránt.

Végrehajtás határideje: azonnal, de legkésőbb 2009. június 9.
Felelős: Forgó Henrik hitelesített alapító okirat záradékolásáért,
            Kató Pálné jegyző a záradékolt és hitelesített alapító okirat benyújtásáért
Beszámolás határideje: az alapító okirat benyújtását, ill. annak befogadását követő testületi ülés
3.) Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a hivatal alapító okiratában foglaltak hivatali

szervezeti és működési szabályzaton, annak mellékletein, függelékein vezesse át és gondoskodjon
az abban foglaltak maradéktalan betartása, ill. betartatásáról.

Végrehajtás határideje: azonnal
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: a változások átvezetését követő soros ülésen

Határozatról értesítést kapnak:
Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Hivatal Irodavezetői és általuk a köztisztviselői, közalkalmazotti munkavállalók
Irattár


