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22- 221/2011.     Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
       és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
       módosítása 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a szabályozta a 
költségvetési szervek alapító okiratainak tartalmát.  
Az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 
évi XC. törvény a fenti jogszabályt hatályon kívül helyezte, és az alapító okiratok kötelezı 
tartalmi elemeire vonatkozóan új szabályozást léptetett hatályba, melyet az államháztartás 
mőködésérıl szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 90. §-a tartalmaz. A 
2010. évi XC. törvény 135. § (5) bekezdése értelmében a változtatásokat a jogszabály 
hatálybalépését követı elsı módosításakor kell végrehajtani. 
Az Áht. 90. §-ban meghatározott tartalmi elemek közül hiányzik a korábban szabályozott 
tevékenység jellege alapján, szerv fajtája alapján, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója alapján történı intézményi besorolás. Az Áht. 90. § (1) bekezdés g) pontja alapján 
helyébe lép a kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolás. 
A módosítást követıen az alapító okirat nem tartalmazhat kiegészítı és kisegítı tevékenységi 
szakfeladatokat, ugyanis az eddigi négyes – alap-, kiegészítı, kisegítı, vállalkozási 
tevékenység – osztályozást kettıs felosztás váltja fel. Az Áht. 92. §-a értelmében a 
költségvetési szerv: 

- alaptevékenysége: szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint az 
alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, idılegesen szabad kapacitás 
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 

- vállalkozási tevékenysége: haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásokból, 
nem kötelezıen végzett termelı-, szolgáltató-, értékesítıi tevékenység.  

 
Három szakfeladat megnevezésében és tartalmában változás történt ezért szükségessé vált a 
módosításuk. 
 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Belsı Ellenırzési Csoport ellenırzése alapján 
szükséges a Szervezeti és Mőködési Szabályzat belsı kontrollrendszerre vonatkozó 
rendelkezésekkel történı kiegészítése, valamint az alapító okiratot érintı változások 
átvezetése, továbbá a jogszabályváltozásoknak megfelelı felülvizsgálat elvégzése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a döntést 
meghozni szíveskedjen! 
 
Kiszombor, 2011. november 24. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

               polgármester 



Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
____/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó foglaltak 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja 
és (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
alapító okiratát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint 
normatív határozattal - 2011. november 30. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 6. pontjában a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” elnevezés 
„Gazdálkodási jogkör” elnevezésre változik. 
 
b) Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-tıl” elnevezéső része a 890441-1, 890442-1 
valamint a 890443-1 szakfeladatok tekintetében az alábbiakra módosul: 
„890441-1 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közhasznú foglalkoztatása 
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
c) Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-tıl” elnevezéső része az alábbi 
szakfeladattal egészül ki:  
„932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
 
d) Az alapító okirat alábbi részei hatályukat vesztik és törlésre kerülnek: 
 „Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közhatalmi költségvetési szerv” 
„Szakfeladatai 2009. december 31-ig:  
012018 Állattenyésztés 
014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
221214 Lapkiadás 
452025 Helyi közutak létesítési, felújítása 
551414 Üdültetés 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás  
             igazgatási tevékenység 
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási  
             tevékenysége  
751175 Országgyőlési képviselıi választással kapcsolatos 
             feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselıi választással kapcsolatos  
             feladatok végrehajtása 



751834 Vízkárelhárítás 
751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás  
751867 Köztemetı fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok  
751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás  
             elszámolása 
751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási  
             intézmények feladatra nem tervezhetı elszámolása 
751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 
801115 Óvodai nevelés 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851286 Fogorvosi ellátás 
851297 Védınıi szolgálat 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853211 Bölcsıdei ellátás 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások  
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági  
             tevékenység  
921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 
923127 Közmővelıdési, könyvtári tevékenység  
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények mőködtetése 
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás” 
„Kiegészítı tevékenysége:932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
„Kisegítı tevékenysége: Kisegítı tevékenységet nem folytat.” 
 
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 Dél-alföldi Regionális Igazgatósága  
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
5./ Irattár 
 



Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
____/2011.(XI. 29.) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 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 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdése 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 – 2011. november 30. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
a) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat „Preambulum” része az alábbiakra módosul: 
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.), valamint a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IV. 
6.) önkormányzati rendelet 39. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési 
rendje – a polgármester egyetértésével – az alábbiak szerinti:” 
 
b) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat II. cím „Módosítva” szövegrész az alábbiakkal 
egészül ki: 
„Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 450/2009.(XI. 24.) KKÖT 
határozatával. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 223/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének ____/2011.(XI. 29.) KNÖT 
határozatával.” 
 
c) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. címben az alábbi részek hatályukat vesztik és 
törlésre kerülnek:  
„Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 2009. december 31-ig 
012018 Állattenyésztés 
014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
221214 Lapkiadás 
452025 Helyi közutak létesítési, felújítása 
551414 Üdültetés 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység 
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége  



751175 Országgyőlési képviselıi választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselıi választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751834 Vízkárelhárítás 
751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás  
751867 Köztemetı fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok  
751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása 
751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási intézmények feladatra nem tervezhetı 
elszámolása 
751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 
801115 Óvodai nevelés 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851286 Fogorvosi ellátás 
851297 Védınıi szolgálat 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853211 Bölcsıdei ellátás 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások  
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység  
921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 
923127 Közmővelıdési, könyvtári tevékenység  
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények mőködtetése 
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás” 
„Kiegészítı tevékenysége: 932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
„Kisegítı tevékenységet nem folytat” 
 
d) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. cím „Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 
2010. január 1-tıl” része a 890441-1, 890442-1 valamint a 890443-1 szakfeladatok 
tekintetében az alábbiakra módosul: 
„890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közhasznú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
e) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VII. cím „Szakfeladatai számmal és megnevezéssel 
2010. január 1-tıl” része az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
„932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás” 
 
f) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VIII. cím 3./a. pontja az alábbiakra módosul: 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VIII. cím 3./b. pontja az alábbiakra módosul: 
„A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladatokon 
foglalkoztatott közalkalmazottak, és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó:  
- kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás: 3 fıállású (mezıır) 
- 1 fıállású takarító” 
 
h) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat X. címe az alábbi számlákkal egészül ki:  
„TIOP.1.2.3. Tudásdepó Expressz”   11735074-15354707-10050006 
TÁMOP.3.1.5. A fejlıdı jövıért   11735074-15354707-10060005 
TÁMOP.3.1.5. Az alapok egy életre szólnak 11735074-15354707-10070004 
TIOP-1.1.1/07/01 Informatikai fejl.   11735074-15354707-10080003 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számla 11735074-15726889” 
 
i) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat XI. címe az alábbiakkal egészül ki: 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adószáma: 15726889-2-06” 
 
j) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat XII. cím 2./ pontja az alábbiakra módosul: 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának  

szervezeti felépítése 

Polgármesteri 
Hivatal 

Polgármester 
(1 fı) 

Alpolgármester 
(1 fı) 

Jegyzı (1 fı) 

Igazgatási csoport  
6,55 fı, ebbıl 1 fı 

igazgatási 
csoportvezetı 

Közgazdasági csoport 
8 fı, ebbıl 1 fı 
közgazdasági 
csoportvezetı 

Egyéb gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 2 
fı fizikai alkalmazott 



„2./ Az önállóan mőködı költségvetési szervnél az intézmény költségvetésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetıje látja el az Áht. végrehajtására 
kiadott Ámr. 16. §-a alapján az abban meghatározott tartalommal – fenntartói jóváhagyással 
 
- egyrészrıl Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8., mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, továbbá  
 
- másrészrıl a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által alapított önállóan mőködı 
költségvetési szervek között  
a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás, valamint az 
elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlása rendjének tárgyában megkötött megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen, akinek munkáját a Polgármesteri Hivatal közgazdasági csoportja 
segíti.” 
 
k) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat „XVI. Belsı ellenırzési feladatok” címe az 
alábbiakra módosul: 

„XVI. Bels ı Kontrollrendszer 

Ellenırzés rendje: 
Az alábbiak alapján belsı kontrollrendszert mőködtet, utólagosan végzett belsı ellenırzést 
végez, valamint ellenırzi munkáját a Képviselı-testület, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság. 

A belsı kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv 
megvalósítsa a következı fı célokat: 
 
a) a költségvetési szerv a mőködése és gazdálkodása során a tevékenységeket 

szabályszerően, valamint a meghatározott követelményekkel összhangban hajtsa végre, 
b)  teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és  
c) megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl (károktól) és a nem rendeltetésszerő 

használattól, 
A belsı kontrollrendszernek biztosítania kell, hogy 
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerőséggel, szabályozottsággal, és a meghatározott követelményekkel 
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség), 
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra, 
c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
mőködésével kapcsolatosan, és 
d) a belsı kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembe vételével. 
A költségvetési szerv belsı kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként 
biztosítani kell a folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzést az alábbiak 
vonatkozásában: 
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, 
b) a pénzügyi kihatású döntések, célszerőségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága, 
c) a költségvetési gazdálkodás során az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, a pénzügyi 
döntések szabályszerőség és szabályozottság szempontjából történı jóváhagyása, 
d) a gazdasági események elszámolása, kontrollja. 



A belsı kontroll rendszer mőködését a függelékben elıírt szabályzatokban megfogalmazott 
elıírások betartásával biztosítja. 
 
Jelen SzMSz függelékeit képezik az Ámr. 20 § (3) bekezdésében felsorolt, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben elıírt belsı szabályzatok.” 
 
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 
 



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: 
Telephelyei: 
 

 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. 
6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B. 

3. A költségvetési szerv 
alapító szerve: 
A költségvetési szerv alapító 
szerve szerinti besorolása: 
 
4. Alapítás éve: 
Jogelıd: 
 
 
5. A költségvetési szerv 
irányító szerve: 
Székhelyének címe: 
 
6. Jogállása: 
Gazdálkodási jogkör: 
 

Az elıirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság 
szempontjából:  
 
Létrehozásáról rendelkezı 
határozat: 
 
 
7. Illetékessége: 
 
8. Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 
 
 
 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 
 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
1990. 
Kiszombor Nagyközség Közös Tanács VB. Szakigazgatási 
Szerve (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
 
Önálló jogi személy 
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
 

 
Teljes jogkörrel rendelkezı 
 
76/2004.(II. 24.) KKÖT határozat 
a 2008. évi CV. törvény alapján módosítva és egységes 
szerkezetbe foglalva: 196/2009. (V.26.) KKÖT határozat 
 
Kiszombor Nagyközség teljes közigazgatási területe. 
 
 
Ötv. 8. §-ában foglalt kötelezı feladatai 
Ötv. 38. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezı 
feladatai: az önkormányzat mőködésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátása. 



 
 
Tevékenységei: 
Alaptevékenysége: 
Szakágazat: 
 
Szakfeladatai 2010. január 
1-tıl: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Más jogszabályban foglalt kötelezı feladatai 
Önként vállalat feladatok 
 
TEÁOR 8411 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
016100-1 Növénytermesztési szolgáltatás 
370000-1 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101-1 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
421100-1 Út, autópálya építése 
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001-1 Üdülıi szálláshely – szolgáltatás 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
581400-1 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841114-1 Országgyőlési képviselı választáshoz kapcsolódó  
                tevékenységek 
841115-1 Önkormányzati képviselı választáshoz kapcsolódó 
                tevékenységek 
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi  
                önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  
                tevékenységek 
841117-1 Európa parlamenti képviselı választáshoz  
                kapcsolódó tevékenységek 
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  
                tevékenységek 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
                igazgatási tevékenysége 
841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
                tevékenysége  
841402-1 Közvilágítás 
841403-1 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás  
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
                társulások elszámolásai 
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012-1 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai  
                nevelése, ellátása 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
                nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012-1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
                nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.  
                évfolyam) 
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő  
                nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022-1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók  
                nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.  
                évfolyam)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

855911-1 Általános iskolai napköziotthoni nevelés 
862101-1 Háziorvosi alapellátás 
862301-1 Fogorvosi alapellátás 
869041-1 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
873012-1 Idıskorúak átmeneti ellátása 
881011-1 Idısek nappali ellátása 
882111-1 Rendszeres szociális segély 
882112-1 Idıskorúak járadéka 
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118-1 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119-1 Óvodáztatási támogatás 
882122-1 Átmeneti segély 
882123-1 Temetési segély 
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202-1 Közgyógyellátás 
882203-1 Köztemetés 
889101-1 Bölcsıdei ellátás 
889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922-1 Házi segítségnyújtás 
889924-1 Családsegítés 
889921-1 Szociális étkeztetés 
890441-1 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú  
               közhasznú foglalkoztatása 
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 
910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
                mőködtetése 
931102-1 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
932918-2 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
960302-1 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
 

9.Vállalkozási 
tevékenysége: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 

10. Szervezeti tagozódása: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint. 
Jogi személyiségő szervezeti egységgel nem rendelkezik. 
 

11. Az intézmény vezetıje: Köztisztviselıi törvényben foglalt képesítési elıírásoknak 
megfelelı jegyzı. 
 

Az intézményvezetı 
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. 
 

Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Az intézmény 
feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

Köztisztviselıi jogviszony, melyre a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 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. 
 
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 polgármester látja el az éves költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint. A vagyonnal való gazdálkodás 
vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát az 
önkormányzat hatályos vagyongazdálkodásáról szóló 
rendelete, valamint a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának költségvetési rendelete határozza meg. 
 

 

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 ____/2011.(XI. 29.) KNÖT 
határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat 2011. november 30. napján 
lép hatályba. 
 
Kiszombor, ____________ 
 
         Szegvári Ernıné 
             polgármester 

 


