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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kezdeményezése
kiegészítő tevékenység végzésére

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala (alapító okiratában rögzítetten) a
kötelező szakmai alaptevékenysége ellátása mellett, az alapfeladatokhoz biztosított műszaki, technikai és
humán erőforrás területén elsődlegesen rendelkezésre álló és – az időlegesen -  felesleges kapacitások jobb
kihasználása érdekében  az alábbi kiegészítő tevékenységeket végzi a képviselő- testület által   4/2009.(II. 13.)
Ökt határozatában meghatározott díjtételek mellett:

- fénymásolás,
- fax szolgáltatás,
- fűnyírás, fűkaszálás és parlagfű-mentesítés, valamint
- reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
- e-Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház működtetés,
- iskolai könyvtár.

Ezen kiegészítő tevékenységek ellátása (szabad kapacitásként) nem haszonszerzés céljából történik, így
a Polgármesteri Hivatal által elvégzett fenti tevékenységeket nem vállalkozási tevékenységként végzi.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 6. §-a (3)
bekezdése értelmében, a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi
tevékenységét be kell sorolni 2009. június 1. napjáig.
A Kt. 7. §-a (1) bekezdés b) pontja mondja ki a kiegészítő tevékenység fogalmát az alábbiak szerint: a
költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a
költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.

Kezdeményezem az önkormányzat hatályos  SZMSZ-e polgármesteri hivatalra vonatkozó
rendelkezésében a fenti kiegészítő tevékenységgel való felhatalmazás rögzítését és egyben annak mint szabad kapacitás
kihasználását biztosító kiegészítő feladat polgármesteri hivatal alapító okiratában való megjelenítését.
Erre  módot  ad  az  államháztartás  működéséről  szóló  217/1998.(XII.  30.)  Kormányrendelet  (Ámr.)    §
értelmében a költségvetési szervet alapító (önkormányzat) kivételes esetben rendeletével felhatalmazást adhat az
általa alapított és fenntartott költségvetési szervnek (polgármesteri hivatal) kiegészítő feladat végzésére.
Nem elsősorban anyagi, hanem az évek óta jól bevált lakossági szolgáltatásként működő tevékenység már
elvárás, amit a növekvő igénybevétel igazol. E tevékenység elmaradása elsősorban a település környezeti
kultúrájának jelentős visszaesésével, esztétikai, településkép romlásával járna, továbbá a lakosság körében hiányérzetet,
szolgáltatás csökkenés visszaesésének értékelne. Nem elhanyagolható a zöldfelületek, a település parkja,
közterületei rendben-tartása és az állásnélküliek közfoglalkoztatásba vonása ezen feladatokba való
bevonásával.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom fenti tárgyú előterjesztés megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 20.
Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző




