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Szabályzatának, valamint a Polgármesteri  
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
és Alapító Okiratának módosítása  

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselı-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) teljesen elkülöníti 
egymástól a helyi önkormányzat, a költségvetési szervei és a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetését és gazdálkodását. 
 
Az Áht., valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) alapján felül kell vizsgálni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
esetében, hogy a jogszabály mely feladatot hová telepíti. Ennek következtében az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint az 
Alapító Okiratát módosítani szükséges.  
A szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az államháztartási szakfeladatok rendjét. A 
szabályozás tartalmazza, hogy technikai jellegő szakfeladatokat nem szükséges szerepeltetni, 
a változásokat szükséges átvezetni. A Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás 
keretében átvezetett több változást, mint például a megszőnt szakfeladatok törlése, illetve ahol 
egyértelmő volt a szakfeladat elnevezésének vagy kódszámának változása, ott a megfeleltetést 
elvégezte. Számos szakfeladat esetében a kódhoz tartozó megnevezés szövege módosult, 
ezeket figyelembe kell venni. 
 
A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi szakfeladatai között elsısorban a kötelezı hivatali 
feladatokkal összefüggı, illetve a hivatal feladatkörébe utalt feladatok szakfeladatai 
szerepelhetnek, az önkormányzati feladatok szakfeladatait törölni szükséges.  
 
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján szükséges volt az Alapító Okirat tartalmi elemeit 
is felülvizsgálni és aktualizálni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg, és a határozati 
javaslatokat fogadja el. 
 
Kiszombor, 2012. március 22. 
 
     Tisztelettel: 
        Szegvári Ernıné 
          polgármester 



„TERVEZET” 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

___/2012.(______) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép:  
 
(2) a) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:  

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
 
b) Az önkormányzat intézményi kereten kívül kötelezıen ellátandó feladat ellátásának 
telephelyei:  

6775 Kiszombor, Szegedi u. 2. (könyvtár) 
6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. (mővelıdési ház)” 

2. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: _______________ 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 

  
 
 



1. melléklet 
 

1. melléklet 8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez  
 

Az önkormányzat kötelezıen ellátandó és önként vállalt feladatai 
 

1.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által kötelezıen ellátott feladatai 
1.1.1. 421100 Út, autópálya építése 
1.1.2. 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
1.1.3. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
1.1.4. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
1.1.5. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
1.1.6. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
1.1.7. 841112 Önkormányzati jogalkotás 
1.1.8. 841402 Közvilágítás 
1.1.9. 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
1.1.10. 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
1.1.11. 841906 Finanszírozási mővelet 
1.1.12. 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
1.1.13. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
1.1.14. 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
1.1.15. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
1.1.16. 852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
1.1.17. 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
1.1.18. 852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
1.1.19. 855911 Általános iskolai napköziotthoni nevelés 
1.1.20. 862301 Fogorvosi alapellátás 
1.1.21. 869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
1.1.22. 873012 Idıskorúak átmeneti ellátása 
1.1.23. 881011 Idısek nappali ellátása 
1.1.24. 882122 Átmeneti segély 
1.1.25. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
1.1.26. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
1.1.27. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
1.1.28. 882203 Köztemetés 
1.1.29. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
1.1.30. 889821 Szociális étkeztetés 
1.1.31. 889922 Házi segítségnyújtás 
1.1.32. 889924 Családsegítés 
1.1.33. 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
1.1.34. 890442 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

 közfoglalkoztatása 
1.1.35. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
1.1.36. 910123 Könyvtári szolgáltatások 
1.1.37. 910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
1.1.38. 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
1.1.39. 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
1.1.40. 960302 Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 
1.2. Más szervezet útján kötelezıen ellátott feladatok 



1.2.1. Települési vízellátás (ellátja: Makó Térségi Víziközmő Kft.) 
1.2.2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése (ellátja: Makó Térségi Víziközmő Kft.) 
1.2.3. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ellátja: Csongrád Megyei  
       Településtisztasági Kft.) 
1.2.4. Háziorvosi alapellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.) 
1.2.5. Háziorvosi ügyeleti ellátás 
1.2.6. Iskola-egészségügyi ellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.) 
1.2.7. Fogorvosi alapellátás (Dentallium Bt.) 
 
 
1.3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által önként vállalt feladatai 
1.3.1. 010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 

szolgáltatások 
1.3.2. 552001 Üdülıi szálláshely – szolgáltatás 
1.3.3. 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
1.3.4. 873012 Idıskorúak átmeneti ellátása 
1.3.5. 882123 Temetési segély 
1.3.6. 889101 Bölcsıdei ellátás 
1.3.7. 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
 
 
 



Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
___/2012.(III. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint az Alapító Okiratának módosítása 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) 
bekezdése szerint normatív határozattal – 2012. április 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. cím az alábbiakra módosul: 
„VII. A Polgármesteri Hivatal által ellátandó és a szakfeladat rend szerint besorolt 
alaptevékenységek és vállalkozási tevékenységek 
 
A Polgármesteri Hivatal az Ötv. 38. §-ában, valamint más jogszabályban foglalt kötelezı, 
illetve önként vállalt feladatai az alábbiak: 
 
Alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841906 Finanszírozási mőveletek 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882202 Közgyógyellátás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzat jelen 
határozat mellékletét képezi. 
 



3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy képviseletében és nevében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 
jóváhagyólag aláírja. 
 
4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
____/2012.(III. 27.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint az Alapító Okiratának módosítása 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) alapító okiratát - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint normatív 
határozattal - 2012. április 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 2. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Telephelyei: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. 
  6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B.” 
 
b) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra módosul: 
„3. A költségvetési szerv alapító, irányító szerve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 
 
c) Az alapító okirat 4. – 5. pontjai hatályukat vesztik, és törlésre kerülnek. 
 
d) Az alapító okirat 6. pontja átszámozásra kerül, és az alábbi 4. pontra módosul: 
„4. Gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
e) Az alapító okirat az alábbi 5. ponttal egészül ki: 
„5. Létrehozásáról rendelkezı határozat: 76/2004.(II. 24.) KKÖT határozat” 
 
f) Az alapító okirat 7. pontja 6. pontra módosul. 
 
g) Az alapító okirat 8. pontja az alábbi 7. pontra módosul: 
„7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ötv. 38. §-ában meghatározott kötelezı 
feladatok” 
 
h) Az alapító okirat az alábbi 8. ponttal egészül ki: 
„8. A költségvetési szerv alaptevékenységének jellege szerinti szakágazati besorolása: 841105 
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841906 Finanszírozási mőveletek 
882111 Aktív korúak ellátása 



882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882202 Közgyógyellátás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása” 
 
i) Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti és törlésre kerül.  
 
j) Az alapító okirat 11. pontja átszámozásra kerül, és az alábbi 10. pontra módosul: 
„10. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A jegyzıt pályázat útján, a 
Képviselı-testület nevezi ki határozatlan idıre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése elıírásai szerint.” 
 
k) Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 
„11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Köztisztviselıi jogviszony, 
melyre a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Megbízási jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az 
irányadók.” 
 
l) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában lévı, a törzsvagyon részét képezı Polgármesteri Hivatal 
épülete (Kiszombor, hrsz.: 1144/1), összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. 
Az alapító a hivatal alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított 
pénzeszközökbıl finanszírozza. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a jegyzı látja el az 
éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint.” 
 

2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
(6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) alapító okiratát egységes szerkezetben a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető alapító 
okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 

3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert, hogy képviseletében és nevében az alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 

4. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (5) bekezdése alapján, mint 
a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a 
polgármesteri hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül:  
1./ Szegvári Ernıné polgármester 
2./ Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
3./ MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága  
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
5./ Irattár 
 

k.m.f. 
 

Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
     polgármester         jegyzı 

A kivonat hiteléül:  



KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(Egységes szerkezet) 

 

1. A költségvetési szerv 
neve: 

 
Törzsszáma: 

Adószáma: 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 
354709 
 
15354707-2-06 

2. A költségvetési szerv 
székhelye: 
 

 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

3. A költségvetési szerv 
alapító, irányító szerve: 
 
4. Gazdálkodási besorolása: 
 
5. Létrehozásáról 
rendelkezı határozat: 
 
6. Illetékessége: 
 
7. Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 
8. A költségvetési szerv 
alaptevékenységének jellege 
szerinti szakágazati 
besorolása  
 
Alaptevékenysége 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 
 
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

 
76/2004.(II. 24.) KKÖT határozat 
 
 
Kiszombor Nagyközség teljes közigazgatási területe. 
 
Ötv. 38. §-ában meghatározott kötelezı feladatok 
 
 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
 
 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó  
             tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 
              tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati   
              választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz  
             kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  
             tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
              igazgatási tevékenysége 
841906 Finanszírozási mőveletek 



 
 

 
 

882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882202 Közgyógyellátás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 

9.Vállalkozási 
tevékenysége: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv 
vezetıjének kinevezési 
rendje: 

A jegyzıt pályázat útján, a Képviselı-testület nevezi ki 
határozatlan idıre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése elıírásai szerint. 

 
11. Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyai: 
 
 
 
 
 
12. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló 
vagyon: 

 
Köztisztviselıi jogviszony, melyre a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
1992. évi XXII. Törvény rendelkezései az irányadók. 
Megbízási jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az 
irányadók. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában 
lévı, a törzsvagyon részét képezı Polgármesteri Hivatal 
épülete (Kiszombor, Hrsz.: 1144/1), összes berendezési, 
felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Az alapító a hivatal 
alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított 
pénzeszközökbıl finanszírozza. A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat a jegyzı látja el az éves költségvetési rendeletben 
foglaltak szerint.  
 

 

Záradék: Ezen alapító okirat Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
76/2004. (II.24.) KKÖT. számú határozatával került kiadásra. 
 

Kiszombor, 2004. február 24. 
 

 Szegvári Ernıné sk.      Dr. Morvai Márta sk. 
   polgármester        jegyzı 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2008.(I. 29.) KKÖT 
határozatával. 
 

Kiszombor, 2008. január 29. 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
   polgármester        jegyzı 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 



Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 196/2009.(V. 26.) KKÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2009. július 1. napján lép 
hatályba, a szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételekkel. 
 

Kiszombor, 2009. május 26. 
         Szegvári Ernıné sk. 
             polgármester 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 450/2009.(XI. 24.) KKÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2010. január 1. napján lép 
hatályba. 
 

Kiszombor, 2009. november 24. 
 

         Szegvári Ernıné sk. 
             polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 223/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2010. augusztus 1. napján 
lép hatályba. 
 

Kiszombor, 2010. július 27. 
 

         Szegvári Ernıné sk. 
             polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 331/2011.(XI. 29.) KNÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2011. november 30. napján 
lép hatályba. 
 

Kiszombor, 2011. november 30. 
 

         Szegvári Ernıné sk. 
             polgármester 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének ___/2012.(III. 27.) KNÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2012. április 1. napján lép 
hatályba. 
 

Kiszombor, 2012. __________ 
 

         Szegvári Ernıné 
             polgármester 
 


