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Tisztelt Képviselő-testület!
2009. január 1-jén hatályba lépett a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény, amelynek 44. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza:
„(4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési
szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve
részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen:
közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított
gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági
társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009.
július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat
költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy
más megfelelő módon) érvényesíteni.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, és
az alábbi határozatot meghozni:
_____/2009. (V. 13.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó tárgyi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontjának helyébe az alábbi
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rendelkezés lép:
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladat (szakágazat): 841105
Ellátandó alaptevékenységek:
a)

- A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a
KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendje szerinti besorolása:
0161
5221
8411
8412
8110
8621
8623
8690
8810
7500
3700
3821
3811
9311
8891
8899
9329

Növénytermelési szolgáltatás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Általános közigazgatás
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
Szolgáltatások igazgatása
Építmény-üzemeltetés
Általános járóbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Állat-egészségügyi ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Sportlétesítmény működtetése
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás
Bentlakás nélkül
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység

b) - Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek KSH által kiadott gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása:
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
6311
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6920
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
c) - A Hivatal szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének
szakfeladat száma és megnevezése:
751153
014034
631211
701015
751669
751757
751779
751845
751867

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás ig. tev.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. kis. szolg.
Szakmai tev. irányító és kisegítő szolg.
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
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751878
751966
751999
851219
851242
851286
851297
851912
852018
853136
853222
853244
853311
853322
853344
853355
901116
902113
921925
926018
926029
930910

Közvilágítási feladatok
Önk. és többcélú kist. társ. feladatra nem terv. elsz.
Finanszírozási műveletek elszámolása
Háziorvosi szolgálat
Járóbeteg gond. intézeti ellátása
Fogorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Anya-, gyermek és csecsemővédelem
Állategészségügyi tevékenység
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladat
Családi napközi, nappali felügyelet
Családsegítés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladék kez., köztisztasági tevékenység
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt sport tevékenység
Fürdő és standszolgáltatás”

2) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 4. pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„4. Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó.”
3) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 6. pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye :
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.”
4) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 12. pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„12.
A Hivatal látja el
- megállapodás alapján – az önállóan működő
közintézmények, Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda ( 6783 Ásotthalom, Béke u. 3.), Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár (6783 Ásotthalom, Béke u. 28) pénzügyi-gazdálkodási feladatait.”
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5) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okirata az alábbi 13. ponttal egészül ki:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak s jogviszonya
munkavállaló, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.”
6) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-5.) pontban foglalt
változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
4.) Irattár
Ásotthalom, 2009. május

Petró Ferenc
polgármester

