6/212. (III. 27.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011. (IV. 05.) rendeletének
7. sz. melléklete
az Önkormányzat államháztartási szakágazati rendjéről
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és az annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és a szakfeladatról és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az önkormányzat
alaptevékenységének, feladatainak ellátására az alábbi államháztartási szakágazati rendet határozza
meg:
1. A költségvetési szerv neve: Csemő Község Önkormányzata
2. A költségvetési szerv székhelye: 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.
3. Az intézmény jogállása:
- jogi személyisége: önálló jogi személy
- finanszírozása: - állami költségvetésből kapott támogatás
- helyi bevételek
4. Alapítás kelte: 1990. október 26.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az
önkormányzat működésének biztosítása.
6. Alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
7. A 2012. január 01-től hatályos szakfeladatok
010000
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcs. szolgáltatások
020000
Erdőgazdálkodás
680001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841401
Közvilágítás
841402
Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
854314 Szociális ösztöndíjak
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869042
Ifjúság- és egészségügyi gondozás
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882203
Köztemetés
890115 Speciális tehetséggondozó programok HH gyermekek részére

890301
890441
890442
890443
960302

Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időt. közfoglalk.
Egyéb közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartása és működtetése

8. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Vagyongazdálkodási feladatokat és
termőföldhasznosítást végez a Képviselő-testület által meghatározott körben a tárgyévi költségvetés
terhére.
9. Illetékességi területe: Csemő község közigazgatási területe.
10. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Csemő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.
11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
12. Vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármestert a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény
alapján határozott időre választja a lakosság.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása és egyéb közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottjainak jogviszonyaira
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra –
megbízási jogviszony – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
14. Egyéb rendelkezések:
a.) Az intézmény jogállása:
b.) Törzskönyvi azonosító száma:
c.) ÁFA alanyisága:

önálló jog személy
730282
ÁFA alany, adószáma: 15730284-2-13

15. A szakágazati rend módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
16. A költségvetési szerv képviseletére jogosult személyek:
Az önkormányzat képviseletére a polgármester, távollétében az alpolgármester jogosult.
17. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásában szereplő valamennyi vagyontárgy
(épületek, utak, közterületek), illetve a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök
tekintetében tulajdonjoggal rendelkezik. A vagyontárgyakat a feladatai ellátásához szabadon
használhatja. A vagyonrendeletben meghatározott forgalomképes vagyontárgyak értékesítéséről a
Képviselő-testület dönthet.
Csemő, 2012. március 20.
Bartha Alajosné
polgármester

Dr. Lakos Roland
jegyző

