Tiszacsege Város Önkormányzata

K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. február 27‐én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

38/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. május 30. napján kiadott
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 106/2012. (V.30.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdései alapján
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Székhelye:

2.

4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f

Az alapító okirat 3.) pontja az alábbira módosul:
Közfeladata
és
alaptevékenysége:

3.

szakmai
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 alapjána nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése.

Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Főtevékenység államháztartási szakágazati
temetkezést kiegészítő szolgáltatás

4.

besorolása:

960300

Temetkezés,

Törlésre kerül az alapító okirat 11.) pontja:
"Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátás:
A pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására Hivatalt, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik."

5.

Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiakra módosul:
Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013320
045170
047120
052020
063020
066020
081071

6.

Köztemető‐fenntartás és ‐ működtetés
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés,‐ kezelés, ‐ellátás
Város‐, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üdülői szálláshely‐szolgáltatás és étkeztetés

Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozási tevékenység 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.

7.

Az alapító okirat 14.) pontjában szereplő " Tiszacsege Hrsz: 20 TISZAMOMMISZ iroda
épület (Tiszacsege Fő út 57. sz.)" szövegrész helyébe a " Tiszacsege Hrsz: 20
TISZAKOMMISZ iroda épület (Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz.) szöveg kerül.

8.

Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
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.

9.

Az alapító okirat 12.) pontja 11.)‐re, a 13.) pontja 12.)‐re, a 14.) pontja 13.)‐ra, a 15.)
pontja 14.)‐re, a 16.) pontja 15.)‐re, a 17.) pontja 16.)‐ra, a 18.) pontja 17.)‐re módosul.
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