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ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 28-i rendkívüli ülésén
döntött a Városi Közszogláltató Intézmény Alapító Okiratának módosításáról. A 89/2014.
(11.28.) Számú határozattal elfogadott módosítás, valamint a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldésre került a Magyar Allamkincstárhoz a változás
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése céljából. A Magyar Allamkincstár a nevezett
módosítással kapcsolatban hiánypótlási felhívással élt, miszerint a 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 181 .-a értelmében a költségvetési szerv gazdálkodási besorolására vonatkozó
bejegyzés nem szerepelhet a létesítő okiratban, ezért a vonatkozó pontot törölni kell.

A fentiek alapján javftásra került a Városi Közszolgáltató Alapító Okiratát módosító okirat,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat.
Célszerű — miután a februári változtatás nem került átvezetésre a törzskönyvi nyilvántartásban
— a Képviselő-testület 89/2014.(II.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezni, és dönteni a
jelen előterjesztéshez mellékelt Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okirat
elfogadásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Közszolgáltató
Intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti
egységes szerkezetű Alapító Okiratot, egyúttal a 89/2014.(II.28.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. április 3.
Dr. Földesi Szabolcs

jegyző





Alapító okirat módosító okirat

Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által

2013.október 28. napján kiadott 452/2013.(X.28.) számú határozattal jóváhagyott alapító

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat „1.14. Költségvetési gazdálkodási jogköre” pontja törlésre kerül, az ezt

követő 1.15. pont sorszáma 1.14, pontra, az 1.16. pont sorszáma 1.15. pontra változik.

2.) Az alapító okirat 2.1 pontja a következő szövegrésszel egészül ki.

I 047120 Piac üzemeltetése

3.) Az alapító okirat 2.2. pontja az alábbiak szerint mÓdosul:

2.2 Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciók szerinti besorolásban

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb

feladataival összefüggő feladatok ellátása.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok
ellátása.

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy

megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy

egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv

működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a

funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására

szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. (3) bekezdés a) és b)

pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott

szerv érintett kormányzati funkcióin.

066010 Zöldterület-kezelés
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és
kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével,

kiépí-tésével és kezelésével, gondozásával,



- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak,
úszómedencék, csatornák,vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek)
parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi táj kertészettel és annak karbairtartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával összefüggő feladatok
ellátása.

081030 Sportiétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- nyitott és fedett pályás sportiétesítmények működésével (az azokhoz tartozó
kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportiétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő
létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást)
biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára
nyújtott szálláshely- szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük
vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek,
egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló,
falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló,
turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása
sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)

096010 Óvodai intézményi étkeztetés
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére az intézményi
étkeztetés keretében biztosított étkezéssel összefüggő feladatok eltátása

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-
szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás
részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal,
charterj árat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal,
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repülőtéri ingaj árattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ba nem része

a városi,elővárosi személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint

- az emberi vagy állati erővel hajtott járművei végzett személyszállítással

összefüggő feladatok ellátása.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű

jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagrnegóvásával,

felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával,

kezelésével összefüggő feladatok ellátása.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások
fenntartásával,üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával

összefüggő feladatok ellátása.

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)

Korrn, rendelet 3,-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs

ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott

idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben

történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)

Korm. rendelet 4.-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi

kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban

részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű

közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő

foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)

Korm. rendelet 7/B. *-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az Országos

közfoglalkoztatás i programok közül a közfogl alkoztatásért felelős miniszter

kijelölése alapj án mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő

feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

047120 Piac üzemeltetése
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével
összefüggő feladatok ellátása.

4.) Az alapító okirat 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

066010 Zöldterület-kczelés
Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából más jogi

személy, vagy természetes személy számára végzett zöldterület gondozás.
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066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Nem haszonszerzés céljából más jogi személy, vagy természetes személy
számáia elfekvő készlet, bontásból származó anyag, egyéb, az
alaptevékenység során keletkezett anyagj cl legű szolgáltatás értékesítése

5.) A 2013. október 28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

5. Záradék
Jelen alapító okirat a tör2skönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Városi Közszolgáltató Intézmény 2013. október 28-án kelt
452/20l3.(X.28.) számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete számú
határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőberény, 2014. április

Siklósi István
polgármester
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A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okirata

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az áHamháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-
(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv azonosító adatai:

1.1. Megnevezése: Városi Közszolgáltató Intézmény

1.2. Törzsszáma: 345671

1.3. Statisztikai számjele: 15345675-8412-322-04

1.4. Adószáma: 15345675-2-04

jzé1iely Mezőberény, Békési Út 17. B. lh. fsz. 1. sz.

1.6. A székhelyen kívüli további működési helye. telephelye:

Mátraszentimre-Fallóskút, Forrás u. 6.
Medvefejes tó és környéke látogató központ,
Tessedik tér 1. Strandfürdő, Zeneiskola
Liget u. 2. Piac és vásárcsarnok
Liget tér 1-3. Városi Közpark (Liget)
Sport u, 1. Sporttelep
Békési u. 17 Üzemi telephely (garázsok

és raktárak)
679 hrsz alatt Városi Köztemető
Petőü Út 14. Közétkeztetési Központ
Tavasz u. 7. Buszgarázs és geotermikus

kút
Martinovics u. 25, Tornaterem és sportudvar
Luther tér 1. Sportcsarnok
Luthertér 1. Iskola
Petőfi Út 17-19. Iskola
Petőfi Út 20. Iskola
Petőfi Út 18. Kollégium

1.7. Illetékességi (működési)területe : Mezőberény város közigazgatási területe

1.8. Alapításának éve: 1992 .január 1.

1.9. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 24/1991.(XI.15) MÖK sz. rendelet és a

328/1991.(X.18.) MÖK sz. határozat

1.10. Alapító szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete

1.11. Alapítói jogokat gyakorló szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete

1.12. Irányító ás felügyeleti szerve: Mezőberény Város Onkormán.yzati Képviselő
testülete, Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.13. Jogállása: Önálló jogi személy

1.14. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám:
10402142-50494852-50491000

1.15. A Közétkeztetési Központ befogadó képessége: 1400 fő
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2. A Városi Közszol2áltató Intézmény közfeladata
A Városi Közszolgáltató Intézménynek a Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX tv. II. fej. 13. (1) alapján: településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak
fermtartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása); környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás); lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; sport, i1júsági ügyek — ebben közreműködés; Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján köznevelési intézmény működtetése;
intézményi étkeztetés.

2.1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása.

2014. évi kormányzati funkció elnevezése
013320 Köztemető-fenntartás és müködtetés
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
045 160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és

fejlesztése
08106 1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának

biztosftása
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok
106010 lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatás i mintaprogram
047120 Piac üzemeltetése

2.2 Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciók szerinti besorolásban

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb
feladataival összefüggő feladatok ellátása.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
- a közternetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy
megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
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Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv
működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a
funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására
szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. (3) bekezdés ci) és b)
pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott
szerv érintett kormányzati funkcióin.

066010 Zöldterület-kezelés
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek
sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépí
tésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszórnedencék,
csatornák,vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával összefüggő feladatok
ellátása.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó
kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítrnények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő
létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást)
biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkztetés
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára
nyújtott szálláshely- szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy
igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek,
egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló,
falusj ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló,
hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak,
hálózsákok elhelyezésére.)

096010 Óvodai intézményi étkeztetés
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés
keretében biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
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096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-

szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás
részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása,
kiüzetések teljesítése.

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- az egyéb közúti szernélyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal,
charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal,
repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a
városi,elővárosi személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással
összefüggő feladatok ellátása.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- az önkormányzati vagyon - ingatianok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű
jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával,
felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével
összefüggő feladatok ellátása.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával,üzemeltetésével,
arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet 3.-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs
ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben
történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kiűzetések teljesítése.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható tárnogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet 4.-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi
kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban
részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifzetések teljesítése.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/20 10. (XII. 31.)
Korrn. rendelet 7/B. -a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az Országos
közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter
kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

047120 Piac üzemeltetése
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével
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összefüggő feladatok ellátása.

2.3 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek
066010 Zöldterület-kezelés

Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából más jogi
személy, vagy természetes személy számára végzett zöldterület gondozás,

066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Nem haszonszerzés céljából más jogi személy. vagy természetes személy
számára elfekvő készlet, bontásból származó anyag, egyéb, az alaptevékenység
során keletkezett anyagjellegű szolgáltatás értékesítése

2.4 A Városi Közszolgáltató Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2.5 Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany, általános szabályok alapján.

3. A Városi Közszolgáltató Intézmény vagyona, va2yon feletti rendelkezési jo

11 A Városi Közszolgáltató Intézmény vagyona a következőkből áh:

a) A fenntartó önkormányzat által, az intézmény használatába adott önkormányzati tulajdont
képező vagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga:

aa) 44/A/8. hrsz J— Békési u. 17 119 m2 irodaház
53 m2 padlástér (B
lépcsőház)

ab) 44/A/l hrsz. 395 m2 Békési u. 17.- ből Üzemi telephely a hozzájuk
tartozó udvarral és
helyiségekkel

ac) 3385/1 hrsz 1.9396 m2 Tessedik tér 1 Strandfürdő, Zeneiskola
ad) 3717 hrsz 3 ha 6287 m2 Sport u. 1 Területből 2 ha 8760 m2

Sporttelep
ae) 3537 hisz 5542 m2 Liget u. 2. Piac és vásárcsarnok

af) 679 hrsz 4 ha 2427 m2 Városi Köztemető

ag) 14/1/A/2 hisz 1362,15 m2 Petőfi Út 14 Kőzétkeztetési Központ
ah) 14/2 hrsz 4551 m2 Tavasz u. 7 Buszgarázs, geotermikus

kút

b) Az intézmény leltárába felvett egyéb tárgyi eszközök.

3.2 A Városi Közszolgáltató Intézmény a rendelkezésére álló és használatába adott
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja, azokkal az Önkormányzat
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik. Önkormányzati
tulajdonú bérlakások, Medvefejes tó, Liget, Magyar raktár, Hosszú-tó.

3.3 A Városi Közszo1áltató Intézményé az alábbi inat1anok kezelési joga:
2863 hrsz 607 m2 Mátraszentimre, Mátraszentimre

Forrás Út 4. Fallóskút üdülő



3714/l/C/4 22l6m2

18,9 Hajnal u. 2-4 volt Bútor Rt

III. 115,25 rn2
3714/1/D/l 316 m2 Hajnal u. 2-4 volt Bútor Rt
3125 hrsz 2463 m2 Martinovics u. 25 Tornaterem és

sportudvar

2413!AJ1 hrsz 1563,63 m2 Luther tér I Sportcsarnok

3385/l hrsz 405 m2 (épület) Tessedik tér 1 Strandfürdő,
1é__ Zeneiskola

24l3A/2 hrsz- 7242,37 m2 Luther 1 Iskola
961 hrsz 6079 m2 területű Petőű Út 17-19 Iskola
17 hrsz- 1918 m2 Petőfi Út 20 Iskola
16 hrsz 317 m2 Petőű Út 18

3.4 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkezik.

4. Az intézmény vezetéseg irányítása
4.1. Az intézmény vezetését a képviselő-testület által, pályázat alapján határozott időre

kinevezett igazgató látja cl. Munkáját a gazdasági vezető és a szakmai irányítók,
csoportvezetők segítik.
Az intézményvezető magasabb vezető beosztású közalkalmazott, aki az intézmény
jogi képviselője.

4.2. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot az intézmény vezetője
gyakorolja.

4.3. Az intézmény belső szervezeti kialakítását és működésének szabályait a Mezőberény
Város Öiikormányzati Képviselőtestülete által jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza. Az intézményvezető a képviseleti jogát az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja.

4.4. A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény alapján történik

5. Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg Városi Közszolgáltató Intézmény 2013. október 28-án kelt 452/2013.(X.28.)
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete számú
határozatával hagyta jóvá:

Mezőberény, 2014. április

Siklósi István
polgármester
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