Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

112/2016.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Okirat száma: 6823-15/2016.

Módosító okirat

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2014. március 26. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2016.(VI.30.) KT számú határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. és 4.3. pontok alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
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.
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszacsege város városüzemeltetési feladatainak ellátása. Közterületek-parkok gondozása. Nem
közművel ellátott háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás,
strandfürdő, kemping üzemeltetése. Köztemető-fenntartás és –működtetés. Piac üzemeltetése.
Építőipari karbantartási munkák végzése.

2. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 4.4 pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

1
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kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

047120

Piac üzemeltetése

013320
045170
052020
063020
066020
081061
081071

Köztemető-fenntartás és – működtetés

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

3. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban a 4.6. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási
előirányzatok 33%-a lehet.

4. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okirat 1.2. pontjának 1.2.2.
alpontjában szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2. telephelye(i):
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telephely megnevezése

telephely címe

Kemping

4066 Tiszacsege, Hrsz.:2939/3

Temető

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 0603/2

Piac

Strandfürdő (termálkút)
Strandfürdő

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 49.50

Üdülőépületek I-IV. vendégházak

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 2939/5
4066 Tiszacsege, Hrsz.:2940/3

4066 Tiszacsege, Muskátli út Hrsz.: 2999

5. Az alapító okirat 16. pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§–ra figyelemmel pályázat útján
határozott időre - 5 évre - bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
felette.
6. Az alapító okirat 17. pontja – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

7. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.04.01

8. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki:
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

9. Az alapító okirat 6., 9., 10., 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek.
10.

Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő Záró rendelkezés lép:

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító
okiratot visszavonom.
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszacsege, 2016. június 30.
P.H.
Szilágyi Sándor
polgármester
K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2016. június 30.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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