
                  Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.
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      1642-2/2009.

E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
2009. júliusi ülésére

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri  Hivatala alapító okirata módosításának 
kezdeményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. május 29. napján  elfogadott 25/2009. (V. 29.) Ökt határozatot 
(Polgármesteri  Hivatal alapító okirata) megküldtem a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságának  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  való  bejegyzés  céljából.  Az  Államkincstár  a 
06/354491/9/2009. számon törzskönyvi nyilvántartásba vételre vonatkozóan hiánypótlási felhívást tett, 
melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. 
A  hiánypótlási  felhívásban  foglaltak  figyelembe  vételével  az  alapító  okirat  alábbi  módosítását 
javaslom:
8) pont: a költségvetési szerv irányító szerve  székhelyével  (Csanytelek, Volentér János tér 2.)  

kiegészíteni,
12) pont  (illetékessége):  „Polgármesteri  Hivatal,  Csanytelek  Község  Önkormányzata  teljes 

közigazgatási területére terjed ki” szöveg kerüljön,
21) pontban: a tévesen írt szakfeladat számok alábbiak szerinti javítását: 

681201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
882116 Ápolási díj méltányossági jogon

18)       pont és a
22) pontban:  iskolai  védőnői  feladatok  969042  törlését,  mivel  nem  kiegészítő,  hanem 
alaptevékenysége e feladat a védőnői szolgálat szakfeladatán belül.

Az alapító okirat többi pontja  hibátlan, változtatás nélkül hatályban maradt.

Tisztelt Képviselő- testület!

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

C s a n y t e l e k, 2009. július 7.
Tisztelettel:

Kató Pálné 
  jegyző



../2009. (VII. 11.) Ökt határozat

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

szerkezetbe foglalása

Határozati javaslat

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. július 26.
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

4.) A képviselő-  testület  rögzíti,  hogy ezen  határozatával  fenti  tárgyú  25/2009.  (V.  29.)  Ökt 
határozatát hatályon kívül helyezi.

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 közszolgálati, közalkalmazotti, megbízási jogviszonyban álló és a 
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
Irattár



../2009. (VII. 11.) Ökt határozat 2. melléklete

Alapító okirat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a szerveként működő  Polgármesteri Hivatal 
alapító  okiratát  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  többször  módosított  1949.  évi  XX. 
törvény 44/B. §-a (1) bekezdése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (Ötv.)75. 
§-a (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1. §-a alapján 
az alábbi egységes szerkezetben adja ki és rendeli el az abban foglaltak szerint költségvetési szervként 
való működését.

1) A költségvetési szerv neve: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

2) Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal

3) Törzsszáma:  (eddigi 
bejegyzett)

354491

4) Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

5) Létrehozásáról  rendelkező 
jogszabály

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 
(Ötv.) 

6) Költségvetési  szerv  alapító 
szerve:

Csanytelek Község Önkormányzata

7) A költségvetési  szerv  alapító 
szerve szerinti besorolása:

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

8) A költségvetési szerv irányító 
szerve, székhelye

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

9) A  költségvetési  szerv 
jogállása:

Önálló jogi személy

10) Feladatellátásához 
kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

11)Tevékenységének  jellege 
szerinti besorolása:

Közhatalmi költségvetési szerv

12) Illetékessége: Polgármesteri  Hivatal,  Csanytelek  Község  Önkormányzata 
teljes közigazgatási területére terjed ki 

13) Működési köre: A  területi  védőnői  ellátás  tekintetében  Csanytelek  Község 
Önkormányzat  közigazgatási  területén  belüli  2  védőnői 
körzetre terjed ki



14)Költségvetési  szerv 
közfeladatait, közszolgáltatási 
feladatait meghatározó 
jogszabályok:

• Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő- 
testülete által alkotott 7/2009. (V. 29.) Ökt rendelete, 
az alapfeladatokon túli közszolgáltatási, és kiegészítő 
feladatai  az  önkormányzat  képviselő-  testülete   és 
szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  az 
irányadó

• Az  Ötv.  8.  §-a  (1)  bekezdésében  önkormányzati 
kötelező  feladatok  közül,  amelyet  az  önkormányzat 
szerveként  lát  el  más  jogszabályban foglalt  kötelező 
feladatai, így különösen: 

• a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény  (továbbiakban:  szaktörvény)  és  annak 
felhatalmazása alapján:

•  a helyi közművelődési feladatokról szóló 8/2009. (V. 
29) Ökt rendelete,

• a  területi  védőnői  ellátásról  szóló 49/2007.  (V.  21.) 
ESzCsM rendelet,

• az iskola egészségügyi  ellátásról szóló 26/1997. (IX. 
3.) NM rendelet

15) Költségvetési  szerv 
tevékenységei:

TEÁOR  8411  Általános  közigazgatás  az  önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok 
ellátása (Ötv. 38. § (1) bek.),  gazdasági, pénzügyi,  műszaki, 
szellemi közszolgáltatás, fizikai, technikai segítő feladatok, és 
közszolgáltatás végzése

16) Költségvetési  szerv 
feladatai

Szakágazati rend szerint:

841105  Helyi  önkormányzatok  az  önkormányzat  képviselő- 
testülete  szervezeti  és  működési  szabályzatában 
meghatározott,  alapfeladatokon  túli  közhatalmi  és 
közszolgáltatási tevékenység: benne fizikai, (technikai) segítő, 
gazdasági, pénzügyi, műszaki, szellemi feladatokkal

17) Költségvetési  szerv 
feladatai  közszolgáltató 
szervként 

a) Nyilvános könyvtári tevékenység

b) Közösségi színtér

TEÁOR 9101  Könyvtári, levéltári tevékenység és ezen 
túl:
- az  alapító  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában 

foglaltak  maradéktalan  végrehajtása  mellett,  a 
vonatkozó  szaktörvényben  és  helyi  rendeletben 
meghatározott fő célok közzététele,

- általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári  szolgáltatás 
biztosítása a település lakosainak,

- könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és 
szolgáltatása,

- más  könyvtárak  állományának  és  szolgáltatásainak 
elérésének biztosítása,

- a  könyvtárak  közötti  dokumentum  és  információ 
cseréjében való részvétel,

- az  elavult  állomány  kiválogatása,  selejtezése, 
leltározása,

- a könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
- statisztikai adatok szolgáltatása,
- helytörténeti adatok őrzési feladatai



TEÁOR  9329  M.n.s.  egyéb  szórakoztatás,  szabadidős 
tevékenység,  valamint  a  helyi  közművelődési  feladatok 
ellátásáról  szóló  8/2009.  (V.  29.)  Ökt  rendeletben  foglaltak 
szerinti tevékenység

  c) Védőnői szolgálat TEÁOR 8690 egyéb humán- egészségügyi ellátás

18) Költségvetési szerv 
kiegészítő tevékenységei:

• Szabad kapacitás kihasználása címén:
• fax, fénymásolás   szolgáltatás, 751958
• parlagfű- mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás, 751958
• e-  Magyarország-pont  üzemeltetése,  Teleház 

működtetése, 751956
• Iskolai könyvtár 751952

19) Költségvetési szerv 
      kisegítő tevékenysége:

Nem folytat kisegítő tevékenységet

20) Költségvetési szerv
      szakfeladatai 2009. december 31-
ig:

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025 Helyi közutak létesítése, felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási 

tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselői választás
751186 Önkormányzati képviselői választás
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751958 Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő 

tevékenység
751966 Önkormányzati és többcélú társulás feladatra nem 

tervezett elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
851297 Védőnői szolgálat
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853170 Ápoló- gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi 

ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 
tevékenység

921826 Közösségi színterek tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924014 Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése

21) Költségvetési szerv 
      alaptevékenységei 2010. január 1-
től

421100 Út, autópálya építés
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
639990 M.n.s. egyéb információ szolgáltatás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
681001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



750000 Állat-egészségügyi ellátás
813000 Zöldterület kezelése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenység
841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai
841402 Közvilágítás
841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai
841902 Központi befizetések
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
854234 Szociális ösztöndíjak
862101 Háziorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatások
882202 Közgyógyellátások
882203 Köztemetések
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok
890222 Idősügyi önkormányzati kedvezmények, programok, 

valamint támogatások
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás



890443 Közmunka
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

támogatása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

22) Költségvetési szerv kiegészítő 
      tevékenysége 2010. január 1-től:

• Szabad kapacitás kihasználása címén:
• fax, fénymásolás   szolgáltatás, 841126
• parlagfű- mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás, 813000
• e-  Magyarország-pont  üzemeltetése,  Teleház 

működtetése, 910502
• Iskolai könyvtár 910123

23) Költségvetési szerv
      vállalkozási tevékenysége:

Vállalkozási tevékenységet nem folytat

24) Költségvetési szerv
      szervezeti tagozódása:

Jogi  személyiségű  szervezeti  egységgel  nem  rendelkezik, 
egységes  munkaszervezetként  az  alapító  által  jóváhagyott 
Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tagozódik

25) A költségvetési szerv vezetője: A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII. 
törvényben foglalt képesítési előírásnak megfelelő jegyző

26) A költségvetési szerv vezetőjének 
      kinevezési rendje: 

A  jegyzőt  pályázat  útján,  a  Képviselő-  testület  nevezi  ki 
határozatlan  időre,  az  Ötv.  36.  §-a  (1)  bekezdése  előírásai 
szerint

27) Költségvetési szerv 
      foglalkoztatottjaira vonatkozó  
      jogszabályok foglalkoztatási  
      jogviszonyainak meghatározása:

• a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.  évi  XXIII. 
törvény rendelkezései, közszolgálati jogviszony,

• a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII. 
törvény rendelkezései, munkajogviszony,

• a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  rendelkezései,  közalkalmazotti 
jogviszony,

• a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994.  évi  LXIV  törvény  rendelkezései,  választással 
létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony,

• a Ptk. rendelkezései szerinti megbízási jogviszony

28) A költségvetési szerv feladat
      ellátását szolgáló önkormányzati  

• a polgármesteri hivatal épülete (Csanytelek, Volentér 
János tér 2. sz., 47/4 hrsz,

      vagyona telephelyenként: • Nyilvános könyvtárnak helyet adó Csanytelek, Szent 
László u. 4/a alatti (337/2  hrsz) épület része,

• Közösségi  színtérnek  helyet  adó  faluház  épülete 
Csanytelek, Kossuth L. u. 15/G. sz. (95 hrsz.) 

• védőnői  szolgálat  tanácsadó  épülete  Csanytelek, 
Radnóti M. u. 2 (337/43 hrsz.), (337/43/A hrsz.)

• összes  berendezési,  felszerelési  tárgyaival  leltár 
szerint



29) Költségvetési szerv vagyon feletti 
      rendelkezés joga:

Csanytelek  Község  Önkormányzata  vagyona  feletti 
tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete szerint

Záradék: Az  alapító  okirat  2009.  július  1.  napján  lép  hatályba,  a  szakfeladatok  felsorolásánál 
rögzített  kivételekkel,  melyet  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete ../2009. (VII. 11.) Ökt határozatával hagyott jóvá.

Hitelesítési záradék:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyző

   alapító szerv képviselője                költségvetési szerv vezetője

../2009. (VII. 11.) Ökt határozat 1. melléklete

Alapító okirat (szövege változatlan marad)

I.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-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:
törölve, helyébe: 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a szerveként működő  Polgármesteri Hivatal 
alapító  okiratát  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  többször  módosított  1949.  évi  XX. 
törvény 44/B. §-a (1) bekezdése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (Ötv.)75. 
§-a (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1. §-a alapján 
az alábbi egységes szerkezetben adja ki és rendeli el az abban foglaltak szerint költségvetési szervként 
való működését.
szöveg lép.

1) változatlan szöveggel marad hatályba
2) változatlan szöveggel marad hatályba
3) A Polgármesteri Hivatal alapítója:   Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete

helyébe:
Törzsszáma (eddig bejegyzett) 354491 kerül

4) A Polgármesteri Hivatal fenntartója:   Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete 
törölve, helyébe:



Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. lép.

5) A Polgármesteri  Hivatal  felügyeleti  szerve:   Csanytelek  Község Önkormányzata  képviselő- 
testülete szöveg törölve, helyébe:
Létrehozásáról  rendelkező  jogszabály.  A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV 
törvény (Ötv.) lép.

6) A Polgármesteri Hivatal székhelye:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
törölve, helyébe:
költségvetési szerv alapító szerve: Csanytelek Község Önkormányzata szöveg lép.

7) Alapítás ideje:   2001. X. 18.
törölve, helyébe:
A költségvetési  szerv alapító szerve szerinti  besorolása:  helyi  önkormányzati  költségvetési 
szerv 
szöveg lép.

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.
helyébe: A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő- testülete 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.

9) A Polgármesteri  Hivatal  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság  szerinti  besorolása:   
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
törölve, helyébe:
A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy szöveg lép.

10)A Polgármesteri  Hivatal  szakágazati  besorolása:    841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
törölve, helyébe:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
szöveg lép.

11)A Polgármesteri Hivatal számlaszáma:   57200024-10005800
törölve, helyébe:
Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közhatalmi költségvetési szerv szöveg lép.

12)  A költségvetési  szerv vezetője  kinevezésének rendje:    Csanytelek  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevezi ki, nyilvános pályázati eljárás útján, a köztisztviselők jogállásáról 
szóló módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény 10.  §-a  alapján,  aki  gyakorolja  a  közszolgálati 
jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogokat.
törölve, helyébe:
Illetékessége: Polgármesteri Hivatal, Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási 
területére terjed ki 

13) Állami feladatként ellátandó kiemelt tevékenységei:   
- az  Önkormányzat  működésével,  Önkormányzatot  illető  bevételekkel,  kiadásokkal 

kapcsolatos feladatok végzése,
- kezeli a hatáskörébe utalt adókat, más bevételeket, továbbá a központi költségvetésből a 

társadalombiztosítástól,  az  elkülönített  állami  pénzalapokból  folyósított  valamennyi 
támogatást,

- működteti 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 Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása,

- szociálpolitikai tevékenység területén gondoskodik a rászorulók rendszeres és rendkívüli 
szociális segélyezéséről,

- végzi  a  településen  keletkezett  csapadékvizeinek  összegyűjtésével,  elvezetésével 
kapcsolatos feladatokat,

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

döntésre való előkészítésével, 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 önszerveződések megalakítását és a helyben működő civil szervezetek 

működését,
- 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  Képviselő-testülete 100%-os tulajdonát képező gazdasági 

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

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

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

törölve, helyébe: 
Működési  köre:  A területi  védőnői  ellátás  tekintetében  Csanytelek  Község  Önkormányzat 
közigazgatási területén belüli 2 védőnői körzetre terjed ki

14) ponttól -  29) pontig az alábbi szöveg lép:
Költségvetési  szerv  közfeladatait, 
közszolgáltatási  feladatait 
meghatározó 
jogszabályok:

• Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő- 
testülete által alkotott 7/2009. (V. 29.) Ökt rendelete, 
az alapfeladatokon túli közszolgáltatási, és kiegészítő 
feladatai  az  önkormányzat  képviselő-  testülete   és 
szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  az 
irányadó

• Az  Ötv.  8.  §-a  (1)  bekezdésében  önkormányzati 
kötelező  feladatok  közül,  amelyet  az  önkormányzat 
szerveként  lát  el  más  jogszabályban foglalt  kötelező 
feladatai, így különösen: 

• a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény  (továbbiakban:  szaktörvény)  és  annak 
felhatalmazása alapján:

•  a helyi közművelődési feladatokról szóló 8/2009. (V. 
29.) Ökt rendelete,

• a  területi  védőnői  ellátásról  szóló 49/2007.  (V.  21.) 
ESzCsM rendelet,

• az iskola egészségügyi  ellátásról szóló 26/1997. (IX. 
3.) NM rendelet

14) Költségvetési  szerv 
tevékenységei:

TEÁOR  8411  Általános  közigazgatás  az  önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 



előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok 
ellátása (Ötv. 38. § (1) bek.),  gazdasági, pénzügyi,  műszaki, 
szellemi közszolgáltatás, fizikai, technikai segítő feladatok, és 
közszolgáltatás végzése

15) Költségvetési szerv feladatai Szakágazati rend szerint:
841105  Helyi  önkormányzatok  az  önkormányzat  képviselő- 
testülete  szervezeti  és  működési  szabályzatában 
meghatározott,  alapfeladatokon  túli  közhatalmi  és 
közszolgáltatási tevékenység: benne fizikai, (technikai) segítő, 
gazdasági, pénzügyi, műszaki, szellemi feladatokkal

16) Költségvetési  szerv  feladatai 
közszolgáltató szervként 

c) Nyilvános könyvtári 
tevékenység

d) Közösségi színtér

TEÁOR 9101  Könyvtári, levéltári tevékenység és ezen 
túl:
- az  alapító  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában 

foglaltak  maradéktalan  végrehajtása  mellett,  a 
vonatkozó  szaktörvényben  és  helyi  rendeletben 
meghatározott fő célok közzététele,

- általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári  szolgáltatás 
biztosítása a település lakosainak,

- könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és 
szolgáltatása,

- más  könyvtárak  állományának  és  szolgáltatásainak 
elérésének biztosítása,

- a  könyvtárak  közötti  dokumentum  és  információ 
cseréjében való részvétel,

- az  elavult  állomány  kiválogatása,  selejtezése, 
leltározása,

- a könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
- statisztikai adatok szolgáltatása,
- helytörténeti adatok őrzési feladatai

TEÁOR  9329  M.n.s.  egyéb  szórakoztatás,  szabadidős 
tevékenység,  valamint  a  helyi  közművelődési  feladatok 
ellátásáról  szóló  8/2009.  (V.  29.)  Ökt  rendeletben  foglaltak 
szerinti tevékenység

          c) Védőnői szolgálat TEÁOR 8690 egyéb humán- egészségügyi ellátás

18) Költségvetési szerv kiegészítő 
      tevékenységei:

• Szabad kapacitás kihasználása címén:
• fax, fénymásolás   szolgáltatás, 
• parlagfű- mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás,
• e-  Magyarország-pont  üzemeltetése,  Teleház 

működtetése,
• Iskolai könyvtár

19) Költségvetési szerv 
      kisegítő tevékenysége:

Nem folytat kisegítő tevékenységet

20) Költségvetési szerv
      szakfeladatai 2009. december 31-
      ig:

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025 Helyi közutak létesítése, felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási 

tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselői választás
751186 Önkormányzati képviselői választás



751834 Vízkárelhárítás
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751958 Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő 

tevékenység
751966 Önkormányzati és többcélú társulás feladatra nem 

tervezett elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
851297 Védőnői szolgálat
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853170 Ápoló- gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi 

ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 
tevékenység

921826 Közösségi színterek tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924014 Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése

21) Költségvetési szerv 
      alaptevékenységei 2010. január 1-
től

421100 Út, autópálya építés
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
639990 M.n.s. egyéb információ szolgáltatás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állat-egészségügyi ellátás
813000 Zöldterület kezelése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenység
841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai
841402 Közvilágítás
841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai
841902 Központi befizetések



842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
854234 Szociális ösztöndíjak
862101 Háziorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatások
882202 Közgyógyellátások
882203 Köztemetések
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok
890222 Idősügyi önkormányzati kedvezmények, programok, 

valamint támogatások
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

támogatása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

22) Költségvetési szerv kiegészítő 
      tevékenysége:

• Szabad kapacitás kihasználása címén:
• fax, fénymásolás   szolgáltatás, 751958,
• parlagfű- mentesítés, fűnyírás, fűkaszálás, 751958,
• e-  Magyarország-pont  üzemeltetése,  Teleház 

működtetése, 751956
• Iskolai könyvtár 751952,

23) Költségvetési szerv
      vállalkozási tevékenysége:

Vállalkozási tevékenységet nem folytat

24) Költségvetési szerv
      szervezeti tagozódása:

Jogi  személyiségű  szervezeti  egységgel  nem  rendelkezik, 
egységes  munkaszervezetként  az  alapító  által  jóváhagyott 



Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tagozódik

25) A költségvetési szerv vezetője: A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII. 
törvényben foglalt képesítési előírásnak megfelelő jegyző

26) A költségvetési szerv vezetőjének 
      kinevezési rendje: 

A  jegyzőt  pályázat  útján,  a  Képviselő-  testület  nevezi  ki 
határozatlan  időre,  az  Ötv.  36.  §-a  (1)  bekezdése  előírásai 
szerint

27) Költségvetési szerv 
      foglalkoztatottjaira vonatkozó  
      jogszabályok foglalkoztatási  
      jogviszonyainak meghatározása:

• a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.  évi  XXIII. 
törvény rendelkezései, közszolgálati jogviszony,

• a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII. 
törvény rendelkezései, munkajogviszony,

• a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény  rendelkezései,  közalkalmazotti 
jogviszony,

• a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994.  évi  LXIV  törvény  rendelkezései,  választással 
létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony

• a Ptk. rendelkezései szerinti megbízási jogviszony
28) A költségvetési szerv feladat
      ellátását szolgáló önkormányzati  

• a polgármesteri hivatal épülete (Csanytelek, Volentér 
János tér 2. sz., 47/4 hrsz,

      vagyona, telephelyenként: • Nyilvános könyvtárnak helyet adó Csanytelek, Szent 
László u. 4/a alatti (337/2  hrsz) épület része,

• Közösségi  színtérnek  helyet  adó  faluház  épülete 
Csanytelek, Kossuth L. u. 15/g. sz. (95 hrsz.) 

• védőnői  szolgálat  tanácsadó  épülete  Csanytelek, 
Radnóti M. u. (337/43 hrsz.), (337/43/A hrsz.)

• összes  berendezési,  felszerelési  tárgyaival  leltár 
szerint

29) Költségvetési szerv vagyon feletti 
      rendelkezés joga:

Csanytelek  Község  Önkormányzata  vagyona  feletti 
tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelete szerint

II.)Ezen  határozat  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  17/2007.  (III.  29.)  ÖKT 
határozata  helyébe lép 2008. január 1. napjával.

törölve, helyébe

Záradék: Az  alapító  okirat  2009.  július  1.  napján  lép  hatályba,  a  szakfeladatok  felsorolásánál 
rögzített  kivételekkel,  melyet  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
…/2009. (VII. 11.) Ökt határozatával hagyott jóvá.

Hitelesítési záradék:



Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyző

   alapító szerv képviselője                költségvetési szerv vezetője


