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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosításának kezdeményezése

Tisztelt  Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országgy lés módosította több olyan törvény el írását, amely
kihatással van az önkormányzat és a polgármesteri hivatal m ködésére. Módosult az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) annak végrehajtására kiadott, az államháztartás m ködési
rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) és hatályon kívül helyezte a jogalkotó 2010.
augusztus 15. napjával a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt
(Kt.).
Módosult az államháztartási szakfeladat-rend a tevékenységtípusok számának csökkenése okán. Az Áht. és a
Kt. végrehajtási szabályait a 226/2010. (VIII. 13.) Kormányrendelet tartalmazza.
Törlésre került:

- a költségvetési szervek tevékenységének típusokba való sorolása úgymint  a közhatalmi és közszolgáltató
szervek,

- az éves költségvetés szabályaiból megvalósítási és teljesítménytervek készítési kötelezettség,
- a költségvetési szerv vezet jével szemben támasztott általános képesítési követelmények, pénzügyi-

gazdasági végzettség,
- a feladat-ellátási megállapodás konstrtukciója,
- az irányító szerv mögöttes helytállásának Kt-ben meghatározott formája,
- a megel legezési és likviditási hitelfelvétel, az értékpapír-vásárlás és gazdálkodó szervezetnek visszatérítend

támogatás nyújtásának lehet sége,
- a fejlesztési hitel felvétele, valamint közintézet és közüzem speciális jogosultságai.

Módosításra került: (az Áht. és az Ámr-ben)
- a 4 tevékenység-típus mint az alap, kiegészít , kisegít  és vállalkozói lecsökkent: alap és vállalkozói

tevékenységre,
- a több éves kötelezettség szabálya,
- az el irányzat- átcsoportosítás lehet sége,
- a többletbevételek felhasználása,
- a pénzmaradvány átcsoportosítása,
- a társadalmi szervezetek közalapítványok   létrehozása, az azokhoz való csatlakozás

szabályai,
- a jutalom el irányzat tervezésének és felhasználásának el írásai,
- a kincstárnoki rendszer helyett létrejött költségvetési felügyel i rendszer.

A Kt-ból az Áht-ba és az Ámr-be került át:
- a költségvetési szervek alapítása, nyilvántartása, átalakítása, megszüntetése szabályai,
- az irányító szervre vonatkozó szabályok ,
- a feladatellátás során gyakorolt funkciók szerinti kategóriák: mint gazdálkodási jogkör szerinti
besorolás:
  önállóan m köd , valamint önállóan m köd  és gazdálkodó szervek.

Fontos kitétel, hogy a kiegészít , vagy kisegít  tevékenységként meghatározott tevékenységekre az
alaptevékenység szabályait, a vállalkozási tevékenységként meghatározott tevékenység során a
vállalkozási tevékenység szabályait kell alkalmazni.
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A képvisel -testület által elfogadott alapító okiratot, annak elfogadását követ en kell továbbítani a Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Igazgatóságához, kérve az alapító okirat bejegyzését a törzskönyvi
nyilvántartásba.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

C s a n y t e l e k, 2010. december 1.
Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyz

……./2010. (XII. .) 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 képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és az alábbi döntést hozta:

1.) A képvisel -testület a beterjesztett alapító okirat módosítását tartalmazó Alapító okiratot, e
határozat 1. mellékleteként  változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozathoz csatolt tartalommal és
formai megjelenítéssel.

2.) Utasítja a képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott alapító okiratokat záradékolja. Felkéri a képvisel -testület Kató Pálné jegyz t,
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 legkés bb 2010. december 15.
Felel s: Forgó Henrik hitelesített alapító okirat záradékolásáért,

Kató Pálné jegyz  a záradékolt és hitelesített alapító okirat benyújtásáért
Beszámolás határideje: az alapító okirat benyújtását, ill. annak befogadását követ  testületi ülés

3.) Felkéri a képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy a hivatal alapító okiratában foglaltak hivatali
szervezeti és m ködési szabályzatán, annak mellékletein, függelékein vezesse át és gondoskodjon
az abban foglaltak maradéktalan betartása, ill. betartatásáról.

Végrehajtás határideje: azonnal
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: a változások átvezetését követ  soros ülésen

Határozatról értesítést kapnak:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Hivatal Irodavezet i és általuk a köztisztvisel i, közalkalmazotti munkavállalók
- Irattár


