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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
             szabályzata módosításának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képviselő- testület 15/2007.(VIII. 30.) Ökt rendeletével alkotta meg az
Önkormányzat Képviselő- testületére, annak szerveire vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatát.  E
rendelet  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  (mint  alaptörvényünk)  és  a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) több §-ában megfogalmazott felhatalmazása
(ami egyben kötelezés is) szerint hozta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján biztosított a
szabályozott és jogszerű önkormányzati működés, úgy a képviselő- testület, mint szervei vonatkozásában
egyaránt.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 7. §-a (3)
bekezdése szerint a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét
be kell sorolni, alapfeladatként közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenységként.
Több előterjesztésemben kezdeményeztem az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
módosítását, ill. kiegészítését, így:

- a nyilvános könyvtár fenntartását,
- az önkormányzat kötelező közművelődési feladatellátását

mint az Ötv. 8. §-a (1) bekezdésében rögzített önkormányzati feladat- és hatáskör végzésének a
polgármesteri hivatal szervezetébe való beintegrálását, melyet az Ötv. 9. §-a (2) bekezdése szerint a
képviselő- testület és szervei, benne a testület hivatala láthatnak el ezen  jogszabályi felhatalmazás alapján. Ennek
értelmében kezdeményeztem az eddig részben önálló költségvetési szervként működő községi
könyvtár intézményi struktúrájának átalakítását akként, hogy e közszolgáltatási feladat végzését
jogutódlással a polgármesteri hivatal (külön rendeleti felhatalmazás jogán) alapító okiratába
foglalva, a jogelőd mind alap- mind kiegészítő tevékenységét  közhatalmi alaptevékenysége
végzésén túl, mint közszolgáltatást nyújthassa. Erre akkor kerülhet sor, ha a képviselő- testület
rendeletben felhatalmazza a polgármesteri hivatalt szakmai alapfeladatán túl (Kt. 15. §-a szerinti kiegészítő
jelleggel) közszolgáltatás nyújtásával, élve a Kt. 17. §-ában kapott jogosítványával.
Az önkormányzat kötelező  közművelődési feladata ellátását, a nyilvános könyvtár fenntartása szervezeti
változását a képviselő- testület a 18/2009.(IV. 24.) Ökt határozatával rendelte el akként, hogy a két
közszolgáltatás szakfeladatként épüljön be a polgármesteri hivatal belső szervezetébe.
Ehhez beterjesztettem a községi könyvtár intézményi struktúrájának megváltozása okán a jogutódlással való
megszűnést kimondó okiratot, melyet a képviselő- testület  20/2009.(V. 15.) Ökt határozatával hagyott
jóvá és hirdetett ki 45 nappal az intézmény átalakítása előtt 2009. május 15. napjával,  mely jogutódlással
való intézményi megszűnés átvezetését 2009. június 30. napjával kérelmezi és terjeszti be annak
kimondását követő 8 napon belül a Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Hivatalához a
törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végrehajtása érdekében a polgármester úr és általam hitelesítő
záradékkal ellátva.
Szintén beterjesztettem az önkormányzat helyi közművelődési feladati ellátásáról szóló hatályos rendelete
felülvizsgálata kezdeményezésé akként, hogy indítványoztam az eddigi közművelődési megállapodás felmondását, a
rendelet 3. melléklete hatályon kívül helyezését.
A két külön előterjesztésben részletezett változások indokolását nem ismétlem meg, kérem az érintett napirendek
együtt kezelését az előterjesztések terjedelmi korlátai és a terjengősség elkerülése érdekében.



Szintén beterjesztettem a védőnői szolgálat, mint az Ötv. 8. §-a (1) bekezdése szerinti önkormányzati
közfeladat, ill. Kt. szerinti közszolgáltatás végzése önkormányzati rendeletben való (Kt. 17. §-a szerinti)
felhatalmazása alapján, a polgármesteri hivatal alapító okiratában, szakfeladatként történő beemelésével való rögzítését.

A polgármesteri hivatal által eddig is (alapító okiratában rögzített felhatalmazás alapján) végzett szabad
kapacitás kihasználása címén szolgáltatásokat. A  Kt.  7.  §-a  (1)  bekezdése  b)  pontjában  rögzített
kiegészítő tevékenység folytatásához kértem a bizottság támogatását abban, hogy javasolja a képviselő-
testületnek ezen tevékenység külön tárgyi előterjesztésemben foglaltak szerint az önkormányzat helyi
rendelete (szervezeti és működési szabályzata) kiegészítését a vonatkozó hatályos jogszabály (Kt.)
felhatalmazása szerint.

Közismert tény Önök előtt, hogy az önkormányzat kötelező feladatai közül az alapfokú oktatás- nevelés
feladata ellátását a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Egyesített
Intézményeire ruházta át, tehát a helyi iskola és óvoda tagintézménnyé vált. A Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ alapítói és fenntartói jogát is átadta önkormányzatunk képviselő- testülete jogutódlással a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulásának működtetésre. Az SZMSZ 6. függeléke (ami  rendelet és csak rendelettel
módosítható, „önálló” rendeleti része) tartalmazza azokat a közfeladatokat, amelyeket a képviselő- testület
„átruházott” külön megállapodások szerint Önkormányzati Társulásra,  Kistérségi Társulásra.  A
képviselő- testület a 18/2009.(IV. 24.) Ökt határozatában rögzítette, hogy változtatás nélküli szervezeti
formában működteti tovább az Ötv. 8. §-a (1) bekezdésében rögzített önkormányzati feladatellátást.
Ezek jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet- tervezetben lekövetve az aktuális változásokat, módosításra
kerültek  a hatályos Társulási megállapodásban foglaltak szerint.  Kikerül a KÉBSZ Kft által eddig ellátott
közösségi színtér közművelődési megállapodásban foglaltak szerinti működtetése, a vonatkozó helyi önkormányzati
rendeletben foglaltak érvényesítésével.
A Kt. 3. §-a (1) bekezdése mondja ki, hogy a költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi
költségvetési szerv, vagy közszolgáltató költségvetési szerv, funkciói szerint pedig a szakmai önállóság mellett
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, vagy önállóan működő költségvetési szerv lehet. Az eddig
ismertetettekből leszűrhető, hogy  önkormányzatunknak egyetlen költségvetési szerve marad, a
polgármesteri hivatal, amelybe közszolgáltatási önkormányzati közfeladatként bekerül a fent leírt három
tevékenység, kiegészítő tevékenységként pedig szintén fenti több feladatellátás, az alapító okiratban
foglaltak szerint.
Markáns változtatást, közszolgáltatási feladatellátásra való felhatalmazást kezdeményezek a rendeletben, és
a jogi környezet tisztítása érdekében alábbi módosításokra teszek javaslatot:
A rendelet- tervezet 2. §-a  helyébe az alábbi szöveg lép:
A rendelet hatálya Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testületére, szerveire (a képviselő- testület bizottságaira, a
polgármesterre, a képviselő- testület polgármesteri hivatalára) és gazdasági társaságára terjed ki.
A rendelet- tervezet 6. §-a  a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

a) közigazgatási hatóság:
    aa) az önkormányzat képviselő- testülete,
    ab) az önkormányzat képviselő- testülete szervei (képviselő- testület bizottságai, a polgármester,
          a képviselő- testült hivatala),
    ac) az önkormányzat jegyzője,
    ae) az önkormányzat polgármesteri hivatala ügyintézője.
c) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alatt az önkormányzat polgármesteri hivatala, mint

közhatalmat gyakorló szervet kell érteni, azzal, hogy a hivatal ellátja az önkormányzat feladat- és
hatáskörébe tartozó közszolgáltatások közül e rendeletben számára meghatározott közfeladatokat.

Javaslom a rendelet 4. függeléke hatályon kívül helyezését, mivel az abban foglaltak oka-fogyottá váltak,
mivel az eddigi részben önálló költségvetési szervként működő Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státusza
képviselő- testületi döntéssel, 20/2009.(V. 15.) Ökt megszüntető okirat kiállításával, jogutódlással megszűnt, a Védőnői
szolgálat szakfeladatként a polgármesteri hivatal alapító okiratában kiegészítő tevékenységként megjelenik, e rendelet-
tervezetben a polgármesteri hivatalnak adott felhatalmazás alapján. A KÉBSZ Kft  létét a rendelet 6. §-a definiálja,
így külön függelékben már nem célszerű megjeleníteni. A polgármesteri hivatal maradt az egyetlen
költségvetési szerve az alapító önkormányzatnak, melyet szintén a 6. § mint közigazgatási hatóságot
nevesít.



A rendelet 9. §-a (1) bek. e) pontjából hatályát veszti az ee) és az ef) pontokban rögzített támogató
szolgálat és a közösségi ellátás, mivel a szociális közintézményt fenntartó az közintézmény alapító okiratában e
két szolgáltatást –jogszabály változás következtében – már nem szerepelteti.
A rendelet 9. §-a (1) bek. h) pontjából hatályát veszti a hd) pont: a kápolna és ravatalozó
működtetése a KÉBSZ Kft által szöveg, mivel azok működtetése átkerült a Római Katolikus Egyházhoz.
A rendelet 9. §-a (3) bekezdéséből az ai) pont az alábbi szövegre változik:
ai) „Európai Csanytelekért” Közalapítvány alapító jogon való felügyeletével.
A rendelet 7. §-a több bekezdésre bontását javasolom azzal az indokolással, hogy célszerű a
közszolgáltatást végzők szerint csoportosítani a közfeladat ellátást, így az (1) bekezdés tartalmazná a kizárólag az
önkormányzat saját hatáskörébe tartozó, saját maga, ill. szervei és általuk kötött közszolgáltatási szerződésekben foglaltak
szerint ellátott  feladatokat, a (2) bekezdés tartalmazná a az önkormányzat feladat- és hatásköréből jogutódlással, ill.
alapítói jog átadásával a kistérségibe bevitt közfeladatokat, a (3) bekezdés pedig az (1) és (2) bekezdésben foglaltak
kombinációját.
A rendelet 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
(1) Az önkormányzat és a közhatalmat gyakorló költségvetési szerve által önként vállalt feladat addig

végezhető, amíg az nem veszélyezteti az önkormányzat képviselő- testülete és szervei kötelező
feladatellátását.

A rendelet 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi  rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat képviselő- testülete által önként vállalt közszolgáltatások keretében felhatalmazza a

közhatalmat gyakorló, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét:
a) kiegészítő tevékenység keretén belül, szabad kapacitás kihasználása címén: fax, fénymásolás, fűnyírás,
fűkaszálás,  parlagfű- mentesítés tevékenységének végzésére, továbbá reklámtevékenység, reklámfelület
biztosítására,

b) saját- és bérelt ingatlanok (épület, termőföld) hasznosítására,
c) sportlétesítmény működtetésére,
melyhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket költségvetésében biztosítja.

A kiegészítő tevékenység végzését  a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata, és
pénzügyi ügyrendje tartalmazza.

A rendelet ezen szakaszából a b) és a d) pontok hatályon kívül helyezését azért kezdeményezem, mert a
3 volt önkormányzati intézmény (általános iskola, óvoda és a szociális intézmény) fenntartásának jogát
átadta önkormányzatunk képviselő- testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának, így a diák- és
gyermekétkeztetés, valamint a szociális és a szociális intézményben folyó étkeztetés tevékenységét közvetlenül a szolgáltatást
igénybe vevő költségvetési szerv (iskola, óvoda, szociális intézmény) és a szolgáltatás nyújtó KÉBSZ Kft között létrejött és
hatályos, vonatkozó jogszabályoknak (Szt. Gyvt.) megfelelő szerződés szerint látja el, így önkormányzatunknak már
nincs szerepe a feladat ellátásában.
A rendelet 27. §-a (2) bekezdése e) pontja eb) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
eb) az önkormányzat költségvetési szerve alapítására, átszervezésére, megszüntetésére irányuló okiratok,

(alapító, ill. megszüntető) kiadására, módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat alkotására (mint az
önkormányzati, mind a kistérség fenntartásában lévő költségvetési szervekre vonatkozóan),

A rendelet 28. §-a (1) bekezdése e) pontja ec) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
ec) azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyet e rendelet a véleményezési jogkörébe utal,
Kiegészülne ugyanezen pont alpontja er) alponttal:
er) az önkormányzat közbeszerzéssel összefüggő terveit, szabályzatait, pályázati eljárásban való részvételét,
Kiegészülne a (3) bekezdés j) ponttal az alábbiak szerint:
j) az önkormányzat képviselő- testülete társulási megállapodásai, annak módosítása, szöveggel.
A rendelet 35. §-a kiegészülne  az alábbi (7) bekezdéssel:
(7) Gazdálkodási (költségvetési) ügyekben a TATIGAZD szoftver, valamint a házi pénztár kezelésében a Kulcs – Soft

házipénztár program, átutalásoknál az internet igénybevételével  E-bank alkalmazandó.
A (4) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 2009. január 1. napjától a WIKT program alkalmazásával.
A (8) bekezdés kiegészülne és az alábbi szöveggel lépne hatályba:
(8)  Anyakönyvi ügyekben, lakcím-nyilvántartási ügyekben, választás (helyi, országgyűlési, EP) népszavazás lebonyolítása

során az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszert (ASZA) kell alkalmazni.
A szakasz kiegészül (11) bekezdéssel az alábbiak szerint:
(11)  A helyi népesség-nyilvántartással összefüggő feladatok a Helyi Vizuál Regiszter rendszerben végezhetőek.
A szakasz (12) bekezdéssel kiegészülne az alábbiak szerint:



(12) A testületi és bizottsági üléseken készült jegyzőkönyvek, képviselő- testületi és bizottsági határozatok, önkormányzati
rendeletek  nyilvántartására és azok továbbítására szolgál a Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő
Alkalmazás (TERKA).

Javaslom a rendeletet kiegészíteni 35/A. §-al az alábbiak szerint:
A polgármesteri hivatal közszolgáltatási közfeladat végzésének szabályozása

35/A. §

(1) Az önkormányzat képviselő- testülete felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, mint közhatalmat gyakorló
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét arra, hogy az alábbi önkormányzati feladat- és hatáskörbe
tartozó közszolgáltatások végzését (az önkormányzat képviselő- testülete szerveként) lássa, ill. láttassa el
alapfeladatán túl:

a) nyilvános könyvtár önálló szakmaisága mellett  szakfeladatként,
b) az önkormányzat kötelező közművelődési feladataként számon-tartott közösségi színtér faluházban

folyó tevékenységét szakfeladatként
a vonatkozó hatályos központi és helyi jogszabályoknak megfelelően, az alapító szerv által a polgármesteri
hivatal alapító okiratában foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, mint közhatalmat gyakorló költségvetési szervét arra,
hogy a „védőnői szolgálat” feladatkörébe tartozó, önálló szakmaisága megtartása mellett, szakfeladatként, mint
az önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatát lássa, ill. láttassa el a hatályos vonatkozó jogszabályok és az
alapító okiratában foglaltak maradéktalan betartásával.

(3) A közszolgáltatást végzők foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. A közszolgáltatások végzésének szabályozásáról a polgármesteri hivatal szervezeti és
működési szabályzatában, pénzügyi ügyrendjében, azok mellékletei és függelékeiben rögzített módon gondoskodik a
közfeladat ellátója.

(4) A képviselő- testület éves költségvetése keretében –elkülönítetten- biztosít pénzügyi fedezetet az önkormányzati
közfeladatok polgármesteri hivatal szervezetében való ellátásához, a feladat-ellátáshoz igazodó hatékonyság,
gazdaságosság, eredményesség szempontjai szerint.

(5) A képviselő- testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a közszolgáltatások alapfeladatán túl, az alapító
okiratában foglalt  szabad kapacitás kihasználása címén kiegészítő tevékenységek végzésével, ill. végeztetésével a
polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje, azok mellékletei, függelékeiben foglaltak
szerint:

a) fax, fénymásolás szolgáltatás,
b) parlagfű- mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás,
c) reklám-tevékenység folytatása, reklámfelület biztosítása,
d) e-Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház működtetés,
e) iskolai könyvtár.

Javaslom a rendelet 36.  §-a (2) bekezdése d) pontjának törlését, mivel az önkormányzatnak már
csak egy költségvetési szerve van, a polgármesteri hivatal, melyet a jegyző vezet, aki ebbéli önálló
jogán tud a munkatervhez javaslatot tenni.
Kezdeményezem a rendelet 39. §-a (2) bekezdése a) pontja és  a 65. § (7) bekezdése szövege
alábbiakra változtatását, mivel jogszabály módosítás következtében a Közigazgatási Hivatal elnevezése
megváltozott.
a) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjét,
A rendelet (3) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezését és helyébe az alábbi szöveg
léptetését javaslom:
a)  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnökét, a Munkaszervezet Vezetőjét.
Indítványozom a rendelet 67. §-a (1) bekezdése alábbi módosítását:
(1) A rendelet, annak mellékletei és függelékei a (2) bekezdés kivételével 2009. június 1. napjával léphatályba, vele

egyidejüleg a Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2007.(VIII. 30.) Ökt
rendelete, annak mellékletei, függelékei hatályát veszti.

(2)   2010. január 1. napján lép hatályba.
A fent írtak alapján következik, hogy ezen bekezdésen belül kiesik  az  f)  pont,  így  a  4.  függelék
helyébe az 5. függelék lép, az 6. függelék helyébe a 5. függelék lép, a 7. függelék helyébe a 6.
függelék lép.



A rendelet záradéka is értelemszerűen módosul.
A rendelet 1. melléklete hatályos marad 2009. december 31. napjáig, és 1/a) melléklettel
kiegészül, 2010. január 1. napján hatályba lépő új szakfeladat-rend szerinti besorolásnak
megfelelően.
A rendelet függelékei közül a csatolt tartalommal változik az önkormányzat társulásai név, székhely
változások miatt, továbbá feladat átrendeződősek okán.(4. 5. 6. 7. függelékek)

Képviselő- testület!

Indítványozom az általam beterjesztett előterjesztésben foglaltak megvitatását, változtatás nélküli
elfogadását és a rendelet megalkotását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 20.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyző


