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148/2016.(XI. 21.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Okirat száma: 6823-22/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1     A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

1.2.    A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Temető 4066 Tiszacsege, Hrsz.: 0603/2 
2 Piac 4066 Tiszacsege, Hrsz.: 49.50 
3 Kemping 4066 Tiszacsege, Hrsz.:2939/3 
4 Strandfürdő (termálkút) 4066 Tiszacsege, Hrsz.: 2939/5 
5 Strandfürdő 4066 Tiszacsege, Hrsz.:2940/3 
6 Üdülőépületek I-IV. vendégházak 4066 Tiszacsege, Muskátli út Hrsz.: 2999 
7 Iskola konyha 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.  
8 Óvoda konyha 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.  

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 
2.1.    A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.04.01 

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 



 2 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.  

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
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. 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:   
 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 

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. Étkeztetési feladatok ellátása: gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 
gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés. 

4.4.  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:    

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 
2 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
3 047120 Piac üzemeltetése 
4 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
5 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
7 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
8 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
9 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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12 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

13 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:     

           Tiszacsege Város közigazgatási területe 

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

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

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. 
 

5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya:  
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Tiszacsege, 2016. november 22. 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak, a Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet 2016. november 21. napján kelt ………………………. napjától 
alkalmazandó 6823-21/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának.  

Kelt: ……………………………………………… 
 

P. H. 
……………………………………………… 

                                                                                                                                           Magyar Államkincstár 
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