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39/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege  Város  Önkormányzata  Képviselő‐testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§  (1)‐(2)  bekezdése  szerinti 
tartalommal,  valamint  a  38/2014.  (II.  27.)  KT.  számú  határozata  alapján  alábbi  egységes 
szerkezetű alapító okiratot adja ki: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1)  Intézmény neve:  Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

2)  Székhelye:  4066 Tiszacsege, Fő u.  2/f. sz. 

3)  Közfeladata  és  szakmai 
alaptevékenysége: 

 

 
Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011. 
évi CLXXXIX.  törvény 13.§  (1) bekezdése 2. pontja 
szerinti településüzemeltetési feladatok, ezen belül 
a  köztemető  fenntartása,  az  5.  pontja  szerinti 
környezet‐egészségügyi  feladatok,  ezen  belül  a 
köztisztaság,  települési  környezet  tisztaságának 
biztosítása,  a  14.  pontja  szerinti  kistermelők, 
őstermelők  számára  ‐  jogszabályban 
meghatározott  termékeik  ‐  értékesítési 
lehetőségeinek  biztosítása,  ideértve  a  hétvégi 
árusítás  lehetőségét  is.  A  vízgazdálkodásról  szóló 
1995.  évi  LVII.  törvény  44/F.§  (3)  bekezdése  c) 
pontja  alapján  a  nem  közművel  összegyűjtött 
háztartási  szennyvíz  begyűjtése,  elszállítása  és 
ártalommentes elhelyezése. 

4)  Főtevékenységének 
államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 

 

960300  Temetkezés,  temetkezést  kiegészítő 
szolgáltatás 

5)  Működési köre:                               Tiszacsege közigazgatási területe  

6)  Törzskönyvi száma:  644149 
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7)  Irányító szerv neve:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete 

8)  Irányító szerv székhelye:  4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 

9)  Fenntartó neve:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete 

10)  Fenntartó székhelye:  4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 

11)  Közfeladata  és  szakmai  alaptevékenységei  kormányzati  funkció  szerinti 
megjelölése: 

013320  Köztemető‐fenntartás és ‐ működtetés 
045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047120  Piac üzemeltetése 
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020  Víztermelés,‐ kezelés, ‐ellátás 
066020  Város‐, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
081071  Üdülői szálláshely‐szolgáltatás és étkeztetés 

 

12)  A vállalkozási tevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV.  törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint, melynek felső határa a 
módosított kiadási előirányzatok 33%‐a lehet. 

13)  Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon 
 Tiszacsege Hrsz: 20            TISZAKOMMISZ iroda épület  (Tiszacsege Fő u. 2/f. sz.) 
 Tiszacsege Hrsz:  0603/2   Temető 
 Tiszacsege Hrsz:  49, 50      Piac 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/3    Kemping 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/5    Strandfürdő (termálkút) 
 Tiszacsege Hrsz:  2940/3    Strandfürdő 
 Tiszacsege Hrsz:  2999        Üdülőépület I‐IV. Vendégházak  (Tiszacsege Muskátli út) 

14)  Feladatellátást szolgáló vagyon:  A fenti ingatlanvagyon és az intézmény 
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök 

 

15)  Vagyon feletti rendelkezés: 
o A  vagyonnal  való  gazdálkodás  vonatkozásában  Tiszacsege  Város 

Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló  13/2013. (IV. 10.)  önkormányzati  rendeletében  foglaltak  szerint  kell 
eljárni. 

o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható 
bérbe. 

16)  Az intézményvezető kinevezése: 
Az  intézmény  vezetőjét  Tiszacsege  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  ‐  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  23.§–  pályázat  útján 
határozott időre bízza meg. 
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17)  Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
jogviszony megjelölése: 

 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszony. 

Tiszacsege, 2014. február .. 

  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
 

ZÁRADÉK 
 

Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 39/2014.(II. 27.) KT számú határozatával 
hagyta jóvá.  

Jelen  alapító  okirat  2014.  február  27.  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. május 30. napján kelt ‐ 106/2012. (V.30.) KT. számú 
határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát veszti.  
 
Tiszacsege, 2014. február 27.   
               Füzesiné Nagy Zita 

                           jegyző 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

    Szilágyi Sándor sk.            Füzesiné Nagy Zita sk. 
        polgármester                          jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2014. február 27. 
 
 
 
  Zsólyominé Gyenes Anikó 
       jegyzőkönyvvezető 
  
 
 


