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E l  t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

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

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képvisel -testület a fenti tárgyban 15/2011. (II. 25.) Ökt határozatában
rögzítette az általa alapított Polgármesteri Hivatal szakmai alaptevékenységét, az akkor hatályos Áht. és Ámr.
szabályai szerint eljárva, a szakfeladat-rendhez igazodva.
Az Alaptörvényben foglalt követelményeknek való megfelelés okán, az Alaptörvény 2012. január 1. napjával
való hatályba lépésével egy-id ben lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.),
továbbá a szakfeladatrendr l és az államháztartási szakágazati rendr l szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet
(továbbiakban: NGM rendelet), melyek a korábbi államháztartási rendet az európai uniós csatlakozás miatt megváltozott
szabályozási környezethez alkalmazkodva alakították át.

Fontos változás, hogy a korábbi Áht.-ban szerepl  olyan kitételek, mint az alapító okiratok tartalma a törvényi
szabályozás köréb l átkerült az Ávr.-be,  rendeleti szintre, és szakaszonként állapít meg végrehajtási szabályokat
akként, hogy elkülönül az önkormányzat és az általa alapított hivatal költségvetése és gazdálkodása is.
Az NGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási
szakfeladatok rendje szerint szakfeladat-számmal és megnevezéssel kell besorolni és annak megfelel en kell a
költségvetési szerv alapító okiratában szerepeltetni.
Az Áht. 7. §-a rögzíti a költségvetési szerv tevékenységi körét akként, hogy az alaptevékenység, vagy vállalkozói
tevékenység körébe sorolható. Az Áht. 8. §-a írja el a költségvetési szerv alapítása szabályait, melyhez köt dik a 104-
105. §-ok azon el írása, amely a törzskönyvi nyilvántartás kötelez  elemeit foglalja magában, melynek
végrehajtására a nemzetgazdasági miniszter kiadta a 6/2012. (III. 1.) NGM rendeletét a törzskönyvi
nyilvántartásról.

A Képvisel -testület több határozatában kinyilvánította, hogy az általa alapított Polgármesteri Hivatal nem
végezhet vállalkozói tevékenységet, melyb l a fent írtakból következik, hogy közfeladata teljesítéseként alaptevékenység
végzésére jogosított és kötelezett. Az NGM rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében: a költségvetési szerv alapító okiratában
nem kell feltüntetni:
- azokat az önálló szakfeladatot képez  kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti

alaptevékenysége végzéséhez kapcsolódnak,  továbbá
-  a technikai jelleg  szakfeladatokat,
-  a támogatási és befektetési célok szakfeladatait, valamint
- a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésére álló kapacitásának kihasználását célzó, nem

haszonszerzés céljából végzett tevékenységének szakfeladatait.

Az Ávr. 5. §-a írja el a költségvetési szerv alapító okirata tartalmát és az alapító azon kötelezettségét, hogy az adott
alapító okirat módosításakor a módosító okirathoz csatolni kell az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
is. Ennek megfelel en az alábbi módosításokat terjesztem el :

- az okirat bevezet  részében a jogszabályokra való hivatkozás az alábbiak szerint változik:
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„Alapító okirat”
amely tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által Polgármesteri
Hivatal elnevezéssel  alapított, egységes költségvetési szervként létrehozott, az Alaptörvény 33. cikke
(3) bekezdésében, az helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében,
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-10. §-a, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-7. §-ában foglaltaknak megfelel

ködési el írásokat az alábbiak szerint:”
- az 1.-2.) változtatás nélkül marad,
- a 3.) pont helyébe lép:

„Székhelye: Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.”
- a 4.) pont helyébe lép:

„Telephelyei: Csanytelek, Szent László u. 4/a. sz., Csanytelek, Radnóti Miklós u. 2. sz., Csanytelek,
Kossuth Lajos u. 15/g. sz.”

- az 5.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv alapító szerve: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete”

- a 6.) pont helyébe lép:
„A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy”

- a 7.) pont helyébe lép:
„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv”

- a 8.) pont helyébe lép:
„Illetékességi területe: Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére terjed ki”

- a 9.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv:
 alaptevékenységei:
a) közigazgatási
       feladatok végrehajtása

b)  nyilvános könyvtári
tevékenység elláttatása

c) közösségi színtér
        m ködtetése

aa) az önkormányzat m ködésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való el készítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
gazdasági, pénzügyi, m szaki, fizikai, technikai segít
feladatok végzése,

ab) az önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és
ködési szabályzatában meghatározott alapfeladatok.

ba) az alapító Szervezeti és M ködési Szabályzatában
foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, a
vonatkozó szaktörvényben és helyi rendeletben
meghatározott f  célok közzététele,

bb) általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás
biztosítása a település lakosainak,

bc) könyvtári dokumentumok gy jtése, rzése, feltárása és
szolgáltatása,

bd) más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak
elérésének biztosítása,

be) a könyvtárak közötti dokumentum és információ
cseréjében való részvétel,

bf)  az elavult állomány kiválogatása, selejtezése, leltározása,
bg)  könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
bh) statisztikai adatok szolgáltatása,
bi)  helytörténeti adatok rzési feladata.
a helyi közm vel dési feladatok ellátásáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység,
szórakoztatás és szabadid s tevékenység végzése,

d) véd i szolgálat
     m ködtetése

da) humán- egészségügyi ellátás,
db) család- és n védelmi egészségügyi gondozás,



  e) szabad kapacitás
kihasználása

dc) iskola-  egészségügyi gondozás.
ea) fax, fénymásolás   szolgáltatás,
eb) parlagf - mentesítés, f nyírás, f kaszálás,
ec) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése,
ed) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
ee) e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház m ködtetése,
ef) iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása.”

- a 10.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv
szakfeladat szerinti
besorolása
alaptevékenységek
szerint”

813000 Zöldterület kezelés
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó

igazgatási tevékenysége
841403 Város,-község gazdálkodási máshová nem sorolt

szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család-és n védelmi egészségügyi szolgáltatás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Id skorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészít  gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
889969 Egyéb speciális ellátások
890441 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesít  támogatásara jogosultak

hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek

ködtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények m ködtetése és fejlesztése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

- a 11.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet folytat”

- a 12.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv szervezeti tagozódása: jogi személyiség  szervezeti egységgel nem rendelkezik,
egységes munkaszervezetként az alapító szerv által jóváhagyott Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és M ködési Szabályzata szerint tagozódik.”

- a 13.) pont helyébe lép:
„A költségvetési szerv vezet jének kinevezési rendje: a jegyz t pályázat útján a képvisel -testület nevezi
ki határozatlan id re, az Ötv. 36. § (1) bekezdése el írásai szerint”

- a 14.) pont helyébe lép:
„Költségvetési szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogszabályok foglalkoztatási
jogviszonyainak
meghatározása:

- A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011. évi CXCIX.
törvény    rendelkezései, közszolgálati jogviszony,

- a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény
rendelkezései, munkaviszony,

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

- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az
önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény rendelkezései, választással létrejöv  sajátos
közszolgálati jogviszony,

- a Ptk. rendelkezései szerinti megbízási jogviszony



Tisztelt Képvisel -testület!

A felsorolt jogszabályok alapján elkészítettem a Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását, melyet ezen el terjesztés 1.-2.) mellékleteként csatolok és indítványozom ezen
el terjesztés és annak határozati javaslata, az ahhoz csatolt mellékletek megtárgyalását és változtatás nélküli
elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2012. március 12.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyz



…../2012. (III.  30.) 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 Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el:

1.) A Képvisel -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 Képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott Alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A Képvisel -testület
felkéri Kató Pálné jegyz t, 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 felel s:  Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért)

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

3.)      A Képvisel -testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával
egy-id ben  15/2011. (II. 25.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi.

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Magyar Államkincstár Csongrád  Megyei Igazgatósága (Szeged)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



 ..../2012. (III. ….) Ökt határozat 1. melléklete

Alapító okirat (szövege változatlan marad)

amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által
Polgármesteri Hivatal elnevezéssel alapított egységi költségvetési szervként, létrehozott, az Alkotmány
44/B. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében,  továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 66. § 90. §  88. § és
92. §-ában foglaltaknak megfelel  m ködésére irányuló el írásokat az alábbiak szerint.
törölve, helyébe:

amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által
Polgármesteri Hivatal elnevezéssel alapított egységes költségvetési szervként létrehozott, az Alaptörvény
33 cikk (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében,  továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 66. § 90. §  88. § és 92.
§-ában foglaltaknak megfelel  m ködésére irányuló el írásokat az alábbiak szerint.
szöveg lép.

1.) változatlan szöveggel marad hatályba
2.) változatlan szöveggel marad hatályba
3.) Törzsszáma: (eddig bejegyzett) 354491

törölve, helyébe:
Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
szöveg lép.

4.) Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
törölve, helyébe:
Létrehozásáról rendelkez     A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)

      jogszabály:              38. § (1) bekezdése
      szöveg lép.

5.) Létrehozásáról rendelkez     A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
 jogszabály:              38. § (1) bekezdése
törölve, helyébe:

      Költségvetési szerv alapító  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
      szerve: (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)

szöveg lép

6.) Költségvetési szerv alapító szerve:  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testület
törölve, helyébe:
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
szöveg lép.

7.) A költségvetési szerv alapító szerve helyi önkormányzati költségvetési szerv szerinti besorolása
törölve, helyébe:
A költségvetési szerv gazdálkodási önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv
besorolása

szöveg lép.

8.) A költségvetési szerv irányító Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
szerve neve, székhelye: (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)
törölve, helyébe:
Illetékességi területe: Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási



területére terjed ki
szöveg lép.

9.) Költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
törölve, helyébe:

  Költségvetési szerv:
 alaptevékenységei:
a) közigazgatási feladatok
    végrehajtása                   aa)

ab)
b)  nyilvános könyvtári

tevékenység ba)

bb)

bc)

bd)

be)

bf)
bg)
bh)
bi)

c)  közösségi színtér
ködtetése

az önkormányzat m ködésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, m szaki,
fizikai, technikai segít  feladatok, végzése,
az önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és m ködési
szabályzatában meghatározott alapfeladatok.
az alapító szerv Szervezeti és M ködési Szabályzatában foglaltak
maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben
és helyi rendeletben meghatározott f  célok közzététele,
általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a
település lakosainak,
könyvtári dokumentumok gy jtése, rzése, 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,
könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
statisztikai adatok szolgáltatása,
helytörténeti adatok rzési feladata.

a helyi közm vel dési feladatok ellátásáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység,
szórakoztatás és szabadid s tevékenység végzése,

d)  véd i szolgálat
ködtetése da)

db)
dc)

humán- egészségügyi ellátás,
család- és n védelmi egészségügyi gondozás,
iskola- egészségügyi gondozás.

 e) szabad kapacitás              ea)
      kihasználása eb)

ec)
ed)
ee)
ef)

szöveg lép.

10.) A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre
törölve, helyébe:
Költségvetési szerv
szakfeladat szerinti
besorolása
alaptevékenységek
szerint

fax, fénymásolás szolgáltatás,
parlagf -mentesítés, f nyírás, f kaszálás,
havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése,
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház m ködtetése,
iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása.

önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv

813000 Zöldterület kezelés
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége
841403 Város,-község gazdálkodási máshová nem sorolt
szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás



869041 Család-és n védelmi egészségügyi szolgáltatás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Id skorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészít  gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
889969 Egyéb speciális ellátások
890441 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesít  támogatásara jogosultak
hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek

ködtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények m ködtetése és fejlesztése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

szöveg lép.

11.) Illetékességi területe: Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási
területére terjed ki

törölve, helyébe:
       Költségvetési szerv
       vállalkozási tevékenysége:
 szöveg lép.

 vállalkozási tevékenységet nem folytat

12.) Költségvetési szerv közfeladatait
 meghatározó jogszabályok:

- a Polgármesteri Hivatal alapfeladataira a Csanytelek Község
Önkormányzata képvisel -testülete által alkotott, az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és

ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete az
irányadó, továbbá

-  az  Ötv.  38.  §  (1)  bekezdésében  írtakon  és  azon  túl,  így
különösen:

- a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
   közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban:

szaktörvény) és annak felhatalmazása alapján:
- a helyi közm vel dési feladatokról szóló hatályos

önkormányzati rendelet,
-  a  területi  véd i  ellátásról  szóló  49/2007.  (V.  21.)  ESzCsM

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

rendelet
törölve, helyébe:

       Költségvetési szerv
       szervezeti tagozódása:

jogi személyiség  szervezeti egységgel nem rendelkezik,
egységes munkaszervezetként az alapító szerv által jóváhagyott
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és M ködési Szabályzata szerint tagozódik.

szöveg lép.



13.)  Költségvetési szerv:
 alaptevékenységei:
e) közigazgatási feladatok

 végrehajtása
aa)

ab)
f)  nyilvános könyvtári

tevékenység ba)

bb)

bc)

bd)

be)

bf)
bg)
bh)
bi)

g)  közösségi színtér
ködtetése

az önkormányzat m ködésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, m szaki,
fizikai, technikai segít  feladatok, végzése,
az önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és m ködési
szabályzatában meghatározott alapfeladatok.

az alapító szerv Szervezeti és M ködési Szabályzatában foglaltak
maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben
és helyi rendeletben meghatározott f  célok közzététele,
általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a
település lakosainak,
könyvtári dokumentumok gy jtése, rzése, 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,
könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
statisztikai adatok szolgáltatása,
helytörténeti adatok rzési feladata.

a helyi közm vel dési feladatok ellátásáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység,
szórakoztatás és szabadid s tevékenység végzése,

h)  véd i szolgálat
ködtetése da)

db)
dc)

humán- egészségügyi ellátás,
család- és n védelmi egészségügyi gondozás,
iskola-  egészségügyi gondozás.

 e) szabad kapacitás            ea)
      kihasználása eb)

ec)
ed)
ee)
ef)

törölve, helyébe:

A költségvetési szerv vezet jének
kinevezési rendje:

fax, fénymásolás  szolgáltatás,
parlagf - mentesítés, f nyírás, f kaszálás,
havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése,
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház m ködtetése,
iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása.

a jegyz t pályázat útján, a képvisel -testület nevezi ki
határozatlan id re, az Ötv. 36. § (1) bekezdése el írásai szerint

14.) Költségvetési szerv
szakfeladat szerinti
besorolása
alaptevékenységek
szerint

 421100  Út, autópálya építés
552110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000  Zöldterület kezelése
841112  Önkormányzati jogalkotás
841114  Országgy lési képvisel  választáshoz kapcsolódó
             tevékenység
841115  Önkormányzati képvisel  választáshoz kapcsolódó
              tevékenységek



841116  Országos, települési és területi kisebbségi
  önkormányzat választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841117  Európai parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó
         tevékenységek

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
              tevékenységek
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
              igazgatási tevékenysége
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés
841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai
841402  Közvilágítás
841403  Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolása
842541  Ár- és belvízvédelemmel összefügg  tevékenységek
854234  Szociális ösztöndíjak
862101  Háziorvosi alapellátás
869041  Család- és n védelmi egészségügyi gondozás
882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111  Rendszeres szociális segély
882112  Id skorúak járadéka
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115  Ápolási díj alanyi jogon
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118  Kiegészít  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
890441  Közcélú foglalkoztatás
890442  Közhasznú foglalkoztatás
890443  Közmunka
910123  Könyvtári szolgáltatások
910501  Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk
931102  Sportlétesítmények m ködtetése és fejlesztése

törölve, helyébe:

    Költségvetési szerv
    foglalkoztatottjaira vonatkozó
    jogszabályok foglalkoztatási

      jogviszonyainak meghatározása:

szöveg lép

- A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései, közszolgálati jogviszony,

- a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény
rendelkezései, munkaviszony,

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

- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az
önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény rendelkezései, választással létrejöv  sajátos



15.) törölve
16.) törölve
17.) törölve
18.) törölve
19.) törölve
20.) törölve
21.) törölve.

közszolgálati jogviszony,
- a Ptk. rendelkezései szerinti megbízási jogviszony

Záradék: Az alapító okirat 2011. április 1. napján lép hatályba, azzal egyidej leg a Csanytelek
Község Önkormányzata képvisel -testülete által 40/2009. (VII. 11.)  Ökt határozatával
jóváhagyott, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata
módosítása, egységes szerkezetbe foglalása tárgyú határozat 1. melléklete hatályát veszti.

törölve, helyébe:

Záradék: Az alapító okirat 2012. április 1. napján lép hatályba, azzal egyidej leg a Csanytelek
Község Önkormányzata képvisel -testülete által 15/2011. (II. 25.)  Ökt határozatával
jóváhagyott, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata
módosítása 1. melléklete és egységes szerkezetbe foglalása tárgyú határozat 2. melléklete
hatályát veszti.

Hitelesítési záradék:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz

   alapító szerv képvisel je                költségvetési szerv vezet je



…./2012. (III. 30.) Ökt határozat 2. melléklete

Alapító okirat
amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által
Polgármesteri Hivatal elnevezéssel alapított egységes költségvetési szervként létrehozott, az Alaptörvény
33 cikk (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében,  továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 66. § 90. §  88. § és 92.
§-ában foglaltaknak megfelel  m ködésére irányuló el írásokat az alábbiak szerint.

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

2.) Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal

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

4.) Létrehozásáról rendelkez
jogszabály:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
38. § (1) bekezdése

5.) Költségvetési szerv alapító szerve: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete

6.) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási
besorolása:

önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv

8.) Illetékességi területe: Csanytelek Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére
terjed ki

9.)  Költségvetési szerv:
 alaptevékenységei:
a) közigazgatási
   feladatok végrehajtása    aa)

ab)

b)  nyilvános könyvtári
tevékenység elláttatása   ba)

bb)

bc)

bd)

be)

bf)
bg)
bh)
bi)

c)  közösségi színtér
ködtetése

az önkormányzat m ködésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, gazdasági, pénzügyi, m szaki,
fizikai, technikai segít  feladatok végzése,
az önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és m ködési
szabályzatában meghatározott alapfeladatok.

az alapító Szervezeti és M ködési Szabályzatában foglaltak
maradéktalan végrehajtása mellett, a vonatkozó szaktörvényben
és helyi rendeletben meghatározott f  célok közzététele,
általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a
település lakosainak,
könyvtári dokumentumok gy jtése, rzése, 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,
könyvtári rendezvények szervezése, bonyolítása,
statisztikai adatok szolgáltatása,
helytörténeti adatok rzési feladata,
a helyi közm vel dési feladatok ellátásáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti tevékenység,
szórakoztatás és szabadid s tevékenység végzése.



d)  véd i szolgálat
ködtetése da)

db)
dc)

e)  szabad kapacitás              ea)
      kihasználása eb)

ec)
ed)
ee)
ef)

humán- egészségügyi ellátás,
család- és n védelmi egészségügyi gondozás,
iskola- egészségügyi gondozás.
fax, fénymásolás szolgáltatás,
parlagf -mentesítés, f nyírás, f kaszálás,
havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése,
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
e- Magyarország-pont üzemeltetése, Teleház m ködtetése,
iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása.

10.) Költségvetési szerv
szakfeladat szerinti
besorolása
alaptevékenységek
szerint

813000 Zöldterület kezelés
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó

igazgatási tevékenysége
841403 Város, - község gazdálkodási máshová nem sorolt

szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család-és n védelmi egészségügyi szolgáltatás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Id skorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészít  gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
889969 Egyéb speciális ellátások
890441 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesít  támogatásara jogosultak

hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek

ködtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények m ködtetése és fejlesztése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

11.) Költségvetési szerv
       vállalkozási tevékenysége:

 vállalkozási tevékenységet nem folytat

12.) Költségvetési szerv
       szervezeti tagozódása:

jogi személyiség  szervezeti egységgel nem rendelkezik,
egységes munkaszervezetként az alapító szerv által jóváhagyott
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és M ködési Szabályzata szerint tagozódik.

13.) A költségvetési szerv vezet jének
       kinevezési rendje:

a jegyz t pályázat útján, a képvisel -testület nevezi ki
határozatlan id re, az Ötv. 36. § (1) bekezdése el írásai szerint

14.) Költségvetési szerv
       foglalkoztatottjaira vonatkozó
       jogszabályok foglalkoztatási
       jogviszonyainak meghatározása:

A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései, közszolgálati jogviszony,
a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény
rendelkezései, munkaviszony,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, közalkalmazotti jogviszony,
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az
önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi



LXIV. törvény rendelkezései, választással létrejöv  sajátos
közszolgálati jogviszony,
a Ptk. rendelkezései szerinti megbízási jogviszony

Záradék: Az alapító okirat 2012. április 1. napján lép hatályba, azzal egyidej leg a Csanytelek Község
Önkormányzata képvisel -testülete által 15/2011. (II. 25.)  Ökt határozatával jóváhagyott,
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása 1.
melléklete és egységes szerkezetbe foglalása tárgyú határozat 2. melléklete hatályát veszti.

Hitelesítési záradék:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz

   alapító szerv képvisel je                költségvetési szerv vezet je


