
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.

( 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek

  745-10/2009.

E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása

Tisztelt Képviselő- testület!

Több előterjesztésben adtam átfogó ismertetést a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. tv. (Kt.) önkormányzatukra a Kt. 2. §-a (1) bek. b) pontja szerinti felhatalmazása
alapján rót kötelezettségéről, amely kimondja, hogy költségvetési szervet (többek között) helyi
önkormányzat alapíthat.
A Kt. 1. §-a rendelkezik a költségvetési szerv meghatározásáról: ”A költségvetési szerv az államháztartás
részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi személy, amely jogszabályban
meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (továbbiakban
együtt: közfeladat) közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban
meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy
irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratában megjelölt működési körben közfeladat-ellátási
kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez.”
A Kt. 7. §-a (3) bek. értelmében a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi
tevékenységét be kell sorolni:
A Kt. 3. §-a (1) bek. írja elő a költségvetési szerv tevékenységének jellege és funkciója alapján való
besorolása lehetőségét, a Kt. 15. §, 16. § és 18. §-a szerint.
Áttekintve a felsorolt jogszabály-helyeket, az alábbi javaslatot teszem:
Csanytelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a Csanytelek Község Önkormányzata
költségvetési szerve tevékenysége:

a) jellege szerint: közhatalmi költségvetési szerv,
b) feladat ellátásához gyakorolt funkciója szerint, szakmai feladatellátása önállósága mellett önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv,

c) amely helyi önkormányzati rendeletbe (SZMSZ) foglalt felhatalmazása alapján jogosult és köteles:
alapító által önkormányzati rendeletben meghatározott alapfeladatán túl közszolgáltatási feladatok,
és kiegészítő feladat végzésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Indítványozom az előterjesztésben foglaltak megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. május 19.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyző



……./2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tevékenységének besorolása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat jegyzője és az
Ügyrendi Bizottság írásos tárgyi előterjesztésében foglaltakat és jóváhagyta azt az alábbiak szerint:

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete – alapítóként  eljárva – az önkormányzat
Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének tevékenységét

a) jellege szerint: közhatalmi költségvetési szervként,
b) funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként sorolja be

szakmai feladatai önállósága mellett, tevékenységét támogató szellemi, fizikai (technikai) feladat-
ellátással együtt.

2) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerveként helyi önkormányzat
rendeletében (SZMSZ) foglalt felhatalmazása alapján jogosult és egyben kötelezett az alapító
önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott alapfeladatán túl:

a) közszolgáltató tevékenység, és
b) kiegészítő tevékenység

végzésére a vonatkozó helyi és központi hatályos jogszabályokban rögzítettek szerint.

Végrehajtás határideje tevékenység besorolására: 2009. június 01.
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: Alapítói szándék, ill. munkaterv szerint

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Hivatala (Szeged)
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói
- Irattár


