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E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február hónapban tartandó ülésére

Tárgy: Cssanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása, egységes szerkezetbe
foglalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy 2009. évben az akkor hatályos Státusz törvény alapján sor került az
önkormányzat által létrehozható költségvetési szervek feladat ellátása  rendszerének felülvizsgálatára, a polgármesteri
hivatal jogállásának, típus szerinti besorolásának, az alapító okiratának módosítására, egységes szerkezetben való
kiadására, kincstárhoz való benyújtására 2009. július 1. napjáig, majd az új szakfeladat-rendhez  igazodóan ismét
változott a hivatal alapító okirata.
Az Országgyűlés módosította több olyan törvény előírását, amely kihatással van az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal működésére. Módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
annak végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről 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.) és 135. §-ában kimondta, hogy a
hatályos alapító okiratot annak esedékes módosításakor kell e jogszabályban írtaknak megfeleltetni..
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 költségvetési rendeletből a megvalósítási és teljesítménytervek készítési kötelezettsége,
- a költségvetési szerv vezetőjével szemben támasztott általános képesítési követelmények, pénzügyi-

gazdasági végzettség,
- a feladat-ellátási megállapodás konstrukciója,
- az irányító szerv mögöttes helytállásának Kt-ben meghatározott formája,
- a megelőlegezési és likviditási hitelfelvétel, az értékpapír-vásárlás és gazdálkodó szervezetnek visszatérítendő

támogatás nyújtásának lehetősége,
- 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, kiegészítő, kisegítő és vállalkozói lecsökkent: alap és vállalkozói

tevékenységre,
- a több éves kötelezettség  szabálya,
- az előirányzat- átcsoportosítás lehetősége,
- a többletbevételek felhasználása,
- a pénzmaradvány átcsoportosítása,
- a társadalmi szervezetek közalapítványok   létrehozása, az azokhoz való csatlakozás

szabályai,
- a jutalom előirányzat tervezésének és felhasználásának előírásai,
- a kincstárnoki rendszer helyett létrejött költségvetési felügyelői rendszer.

A Kt-ból az Áht-ba és az Ámr-be kerültek 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

besorolása) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó szervek.
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Fontos kitétel, hogy a kiegészítő, vagy kisegítő tevékenységként meghatározott tevékenységekre az
alaptevékenység szabályait, a vállalkozási tevékenységként meghatározott tevékenység során a
vállalkozási tevékenység szabályait kell alkalmazni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felhívom a figyelmet arra, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata
képviselő-testületi döntés értelmében 2011. március hava, ezért e napirend beterjesztése előtt célszerű
mind az önkormányzat, mind az általa alapított polgármesteri hivatal alapító okirata beterjesztése és
jóváhagyása, mivel ez az alapja a feladatok végrehajtásának, tehát kiinduló pontként az alapító okiratban
foglaltak szerint és a hatályos központi, helyi jogszabályokban írtak alapján kerülhet  sor általam a
kapcsolódó szabályzatok tartalmi és formai ellenőrzésére.
Ezen előterjesztéshez csatolt 2 alapító okirat tartalmi és formai megfelelését az Ügyrendi Bizottság az
SzMSz-ben  kapott felhatalmazás alapján véleményezte és változtatás nélkül terjeszti be elfogadásra
képviselő-testület elé, ezért kezdeményezem a beterjesztettek megvitatása utáni elfogadását és annak
határozatba való foglalását.

C s a n y t e l e k, 2011. február 16.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző



…../2011. (II. 25.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása
és egységes szerkezetbe foglalása

Határozati     j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el:

1.) A képviselő-testület a beterjesztett alapító okiratok  módosítását tartalmazó, ezen határozat 1.)
mellékleteként, azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét, ezen határozathoz csatolt 2.)
mellékleteként, változtatás nélküli tartalommal és formai megjelenítéssel  jóváhagyta.

2.) Utasítja a képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott Alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A képviselő-testület
felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a polgármester úr által záradékolt Alapító okiratokat aláírásával
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához az
Alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt.
Végrehajtás határideje: azonnal,
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért)

          Kató Pálné jegyző (az alapító okiratok hitelesítéséért és bejegyeztetéséért)
Beszámolás határideje: az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követő ülés

3.)      A képviselő-testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával
egyidőben  40/2009. (VII. 11.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi.

Határozatról értesítést kapnak:
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
Magyar Államkincstár Csongrád  Megyei Igazgatósága (Szeged)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár


