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ELŐTERJ ESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Közszolgáltató intézmény Alapító Okiratának legutóbbi módosítására a Képviselő

testület 2013. szeptember 30—i ülésén került sor. A Magyar Allamkincstár 2013. október I én

kelt 04—l’NY—1 214—2/2013—345671 ikt. számú levele alapján az Alapító Okirat módosítása
szükséges.

A Városi Közszolgáltató Intézmén Alapító Okirat módosító okirat. ‘ alamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe Ibglalt Alapító Okirat jelen előterjesztés mellékietét

képezi.

Kérem a liszteli Képviselő—testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően tögadja

cl az alábbi határozati javaslatot:

!ihtyaslt:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény

Alapító OkiratánLik módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes

szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

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 Allanikinestár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester
I latáridő: intézkedésre azonnal

Mezőherénv. 2013. október 18. ‚

i/”
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pénzügyi osztályvezető



A Városi Közszolgáltató intézmény alapító okirata

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 I.

évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

állaniháztartásról szőlő 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:

I .1 Megnevezése: Városi Közszolgáltató Intézmény

1.2 ‘lörzsszáma: 345671

I .3 Statisztikai számjele: 15345675-8412-322-04

1.4 Adószáma: 15345675-2-04

I .5 Székhelye: Mezőberény, Békési Út 17. D. Ih. rsz. I sz.

I .6 A székhecn kívüli további rnűköésiheltlgphe1ye:

Mátraszentimre—Fallóskúl. Forrás u. 6.

Medvelejes tó és környéke látogató központ.

lessedik tér 1 . Strandmrdő. !enciskoL

I iget u. 2. Piac és vásárcsamok

Liget tér 1—3. Városi Közpark (Liget)

Sport u. I Sporttelep

Békési u. 17 Üzemi telephely (garázsok

és raktárak)

679 hrsz alatt Városi Közi.emetó

PetőI’i Út 14. Közétkezletési Központ

lavasz u. 7. Buszgarázs és geotermikus

kút

Martinovics u. 25. lornaterem és sportudvar

Lutber tér I . Sportcsarnok

Luther tér 1 . Iskola

Petőfi Út 17-19. Iskola

Petőü Út 20. Iskola

Petőü Út 1 8. Kollégium

L7llletékességi (rnűködési)tcrülcte : Mezóherény város közigazgatási területe

1.8 Alapításának éve: 1992 január 1.

1.9. Létrehozásáról rendelkező joszabáy24!l99l.(Xl.15) MÖK sz. rendelet és u

32871991 .(X. 18.) MÖK sz. határozat

1O Alpító szerve: Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-

testülete

.11 Alapítói jogokat yakorló szerve: Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-

testülete

L12 Ipító és felügyeleti szerve: Mezőherény Város Onkormányzati Képviselő

testülete. Mezőberény. Kossuth tér 1.

Önálló jogi személy

1.14 Költségyptési ‚azdálkodási joköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

szerv



15 A költséve1ési szerv költségvetésének végrehajtására szobá1ó bankszámlaszám:
10402142-50494852-50491000

16 A Közátkeztetési Központ befogadó képessége: 1400 I’ő

2. A Városi Kiizsíolgáltató Intézmény ködeladata

A Városi Közszolgáltató Intézménynek a MagyarorSzág heli önkormáflyzataLról szóló 20]

évi CLXXXIX tv. 11. fej. 13. (1) alapján: telepilésfejlesztés. településrendezés:

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása ás tnntartása. a helyi közutak és tawozékainak

fenntartása. közparkok ás egyéb közterületek kialakítása ás fenntartása): környezet-

egészségügy (köztisztasóg, települési környezet tisztaságának biztosítása. rovar- és

rágcsálóirtás): lakás- és helyiséggazdálkodás: helyi környezet- ás tcrmészel\édclcm.

vízgazdálkodás. vízkúrel hárítás; sport, i Ij úsági ügyek -- ebben közrernűködés. cmzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. lv. alapján köznevelási intézmény működtetése:

intézményi étkeztelés.

2. I Az intézmény TEÁOR szerinti besorolása és megnevezése —Szakág. Szerinti besorolás:

8412 l:ü. okt. kult.egy.siocszolg. Főtevékenység 841218 Lakás—.kornmun.szolg-ok igazg.-Alapvető

5221 SzárazVöldi száMítás kiegészítő szolgáltatás 522100 Szárazlildi száll. Kieg.szolg.

5520 Udulcsi Lbvcb ltmLncll sz llldshLlv siolg űtat 552000 UdulLsl cg Lb ttm z UI hLl\ szoL

5629 Egyéb vendéglátás 562900 Egyéb vendéghtás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatas

6820 Saját tuL, bérelt Ingatlan bérbea., üzem. 682000 Saját tul,, bérelt ingatlan bérhea.. üzem.

8 11 O lpítményüzemeltetés 811000 Építményüzerneltetés

8129 Eéh takar 812900 Egyéb takaritás

8130 Zöldterület kezelés

93 11 Sportlétesítmény működtetése 93 11 00 Sporliétesitinény működtetése

931 2 Sporttevékenység és támogatása 931200 Sportegyesületi tevékenseg

9329 Máshova n. s. egéb szórakozt. szabadidős te\’. 932900 Máshova ns, egyéb szorakoi1.. sz. e.

9603 lemetkezés. temetkezést kiegészítő szolgáltatás 960300 lemetkezés. tem. Kieg. Sz.olgaltatas

2.2 Szakmai alaptevékenyságe szaki eladat szerinti hesorolásban:

8414031 Város-. közsággazdálkodási m.n.s. szolgáltatások — főtevékenység

a város- ás közsággazdálkodás máshova nem sorolható. egyéb tUadataival

kapcsolatos bevételeket ás kiadásokat.

Ide tailoznak: Város és községgazdálkodási szolgáltatás - vásár és J?i((Ci tLi’é—

kenvséggel összefüggo szolgáltatások vásárok tartása, s:erie

Máshová ;ieiii VOfl.)!! gazdasági iei’ékenéget segítő szolgáltatás — ko:ieruki

felügyelet, ellenőrzés
Intézményi vagyon működtetése

Ni1vános WC üzemelíeíése

I ‘ízkárelhárítás és egyéb katasztrófák c’lhárításával kapcsolatos feladatok

l3elterületi csapudékvíz e/vc’zetó’k kezelése

5220011 Közutak. hidak. alagutak üzemeltetése, fenntartása

a közutak. hidak. alagutak üzemeltetésével, kezelői karhantartással. Illetve annak

támogatásával kapcsolatos bevételeket ás kiadásokat

ide tartoznak: utak, járdák, kerékpári i.’ak karbanlartása

Utak üzemeltelése, cscipadékví: e/vezetése



5220091 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáhatás
az egyéb. máshova nem sorolt. szái-aziöldi szállítást kiegészítő szolgáltatásokkal

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
ide íOJlozik kisíéiségi közösségi busz üzeme/le/ése, egyéb szó//ítósi/ő/uduí

5520011 Üdülői szálláshely—szolgáltatás
a jellemzően napi vagy heti. elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára

nyújtott szálláshely—szolgáltatással. illetve működtetésük vag’, igénvbe\ ételük

támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. (I őzek a szál láshelek

különböző Formában működhetnek. egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő

szolgáltatásokat nyújtanak Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő. egyéb lidülúhá,..

vendégház és bungaló, Falusi ház és liház háztartási szolgáltatások nélkül.

iljúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely. menedékhely, hi’akszúllás,

szabadtéri terület biztosítása sátrak. hálózsákok elhelyezésére.)

ide íai’io:ik: önko;nzón)’zaíi ízi/ujdonó1lióiiaszenlnizie—Ea//ovkzif—i üdülű

üzemeltetése, bépbeadasa

559011 I Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatáshan tanulók számára

Itt kell megtervezni és elszámolni:

a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi

szálláshely—szolgúltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

Itt kell megtervezni és elszámolni:

az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított

étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

a közoktatáshan tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése

a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi. diákotthoni ellátása keretében

biztosított étkezteléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

5629171 Munkahelyi étkeztetés

u munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított útkeztetéssel

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

ide taitozik: dolgozók éíkezte’ése

5629201 Egyéb vendéglátás
a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátással kapcsolatos bevételeket és

kiadásokat.
ide tortozik: szociális otthon, egyéb vendégek vendéglá/ása

6800011 I akóingat1an bérbeadása, üzemeltetése

az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulaj donában vag\’ kezelésében lévő

lakóingatlanok (Pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.)

bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

ide tartozik: öi’ikormáiii’zali izi/ajdonó la/(asokkal való gazdálkodás. lukhéie/

beszedése, lakásfimniariás
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6800021 Nem lakóingutlan hérheadása, üzemeltetése
az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő

nem lakóingatlanok bérheadásával illetve üzemeltetésével kapcsolatos

bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik s/cmél\ ek
részére. az alapí’eladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem
használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb.
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat így pl. portaszolgálat. takarítás Is
tartalmaz).
ide iurwznak: Önkol;mJ7v:uli Iu/ujdoin pü/e/ekenfénn/urkvj. koiv:erűxííé I.

b()I?íúVi leVLkC17Vség

Qnkoi,iicni zali Ilt/U/c/Ofli /1L’Ul hl/(áY Lé//élű v:olgalo 17Cl) iségeÁ /?él/?C(1 /( Yd.

ke:e/é.ve, kurbun/urlúsa
()nkorinún)’:uíi iii/u/cloné ei’éI i,iuf/u;i (nie:Ű,:k,úi c’é/á ici ft/eiek
bé,beu /uu

()nkorniúnt’:aii lula/clonú kö:ierii/eíek !lusZilé/Uíi .vCl:oL1éVei/iCk iiiL/oicvc.

teré/ci béi’heudésu
Piknik park /iusznovu/ásu

8 11 000 I Epítményüzemeltetés
itt kell megtervezni és elszámolni:
az építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő s/olgáltatásokkLll

(magában Foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítúsi. a
kisebb javitást. a karbantartást. a szemételszállítást. érző és bi,inai

szolgáltatást. pos1tzást. recepcios te\ éken\ séget. mosodLLi és eg’ eb kapcvl Jo

szolgáltatásokat:
nem itt kell elszámolni a lbnti kiadásokat akkor (csak a szerv alapító

okirakhan kell e tevékenységet szerepeltetni). ha a szerv e te él\en\ ségci más

szerv részére végzi Úgy. hogy nem keletkezik közöttük elszámolási \ iszom.

81 2000 I lakarítás
az úszómedence tisztításával. Fenntartásával, vonat, busz. repülő stb.

takarításával, a szárazFöldi és tengeri tartál ok belső tisztitásával, l’ertőtlenítéssel

és kártevőirtással. a palacktisztítással, utcasepréssel. locsolással. hó és

jégeltakarítással. m.n.s egyéb takarítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket

és kiadásokat.

81 30001 Zöldterület-kezelés
a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek

telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

ide larioznak: Kisegílő rnezőga:cícisagi szolgál/a/év (‘zölLliCI’ülel, J)ul’kfenni(iriáS,

Jagondozás )‘ Ligei gondozusa és Naiéi’pai’k pa!váciioii kiulukíioii iÍedvefejev—

/0 környékén lé/re/öli léÍogaiókö:poni zöld ierüleiének gndo:á’a

Fgyéh városi közieriilefek keriészeti, purkosulási (vii’ég) fe/UdalainLik e//ciiésu

8419131 Támogatási célú finanszírozási műveletek

A támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell

megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevételét,
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- a kiltségvetési szerv, fejezet kezelésű előirányzat kiadási és bevételi

előirányzataiuak különbségeként az államháztartás központi

alrendszerében a központi támogatás, és

— az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől kapott támogatás

fizetési számlán történő júváírását. A támogatási célú finanszírozási

műveletek kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:

- az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott

á [Ii ogatá S L

8904411 Rövid időtartamú kzfoglalkoztatás
a bérpótló juttatásra jogosult személy 2—4 hónap időtartamra szóló. határozott

idejű munkaviszony keretében. napi négy órás munkaidőben történő külön

kormányrendelet alapján szervezett — loglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket

és kiadásokat.

8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közloglal koztatúsa
— a hérpótló j uttatásra jogosult személy 2—1 2 hónap időtartamra szőlő, határozott

idejű munkaviszony keretében. napi 6—X óráS munkaidőben tör énő — külön

kormányrendelet alapján szervezett — foglalkoztatásá\’al kapcsolatos bevételeket

és kiadásokat.

890443 I 1 gyéb kőzloglalkoztatás

a hosszabb időtartamú közi’oglalkoztatás támogatása. vagy Országos

köulöglalkoztatási program támogatása keretében külön kormán) rendelet

alapján szervezett, a hérpótló j uttatásra nem jogosultak legfeljebb 1 2 hónapig

történő loglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

sportlétesítmények (pi. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás

sportlétesítmény. vízisport—telep. lóistálló. kennel. sporthajó tároló) működésével

kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények

kiadásaival és bevételeivel együtt.
sportlélesítmények (p1. szabadtéri sportlélesítniények stb.) felújitósá\al. ‘ alamint

az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények heruházásaival összefüggő kiadásokat

és bevételeket.
ide Íu;’(o:i/: .por!inf:;iiényc’k, .j]Or1k/LSíÍ1flcI1yek ‚izűkidieiéve

93291 11 Szabadidős park. fürdő és strandszolgáltatás

a szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatással kapcsolatos bevételeket és

kiadásokat.
ide ici,io.zik: SlrciiuLvzo/góllcilás

9603021 Köztemető- fenntartás és rnűködtetes

a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos bevételeket és

kiadásokat.
ide tartozik: Temető, ravatalozó fenntartás üzemeltetés

2.3 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek

8130002 Zöldterület-kezelés



Szabad kapacitás kihasználását célzó. nem haszonszerzés céljából más jogi
személy. vagy természetes személy számára végzett zöldterület gondozás.
kivágott hulladék Fa értékesítés

8414032 Város-. községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
T’em haszonszerzés céljából más jogi személy, vagy természetes személy
számára elfekvő készlet. bontásból származó anyag. egyéb. az aluptevékcnvség
Során keletkezett anyagj ellegű szolgáltatás értékesítése

2.4 A Városi Közszolgáltató Intézmény vállalkozási tevékenységet nem f)lytat.
2.5 Altalános forgalmi adó alanyisága: adóalany. általános szabályok alapján.

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

3.1 A Városi Közszolgáltató Intézmény vagyona a következőkhől áll:
a) A lnntLlrtó önkormányzat által, az intézmény használatába adott önkormányzati talaj dont

képező vagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga:

ua) 44/A/8. hrsz 172 m2 Békési 11. 17. 119 m2 i,odcihú:

53 in2 padks/ér (13 Iépcs()IlLb)

ab) 44/A/l hrsz. 395 m Békési u. 17.- ből Üzemi telephely a hozzájuk tartozó

udvurral és hclyiségekkcl

ac) 3385il hrsz 1.9396 m2 Tessedik tér 1. Strandfürdő. Zeneiskohi

ad) 3717 hrsz 3 ha 6287 m2 Sport u. I . Területből 2 hu 8760 m2 Sporttelep

ae) 3537 hrsz 5542 m2 Liget u. 2. Piac és vásárcsurnok

uf) 679 hrsv.. 4 hu 2427 m2 . Városi Köitemető

ug) I 4/1/A/2 hrsz 1362.15 m2 Petőil Út 14. Közétkeztetési Küi,pont

ab) 14/2 hrsz 4551 m2 I’avasz . 7. Buszgarázs. geutcrmiku kút

b) Az intézmény leltárába felvett egyéb tárgyi eszközök.

3.2 A Városi Közszolgáltató Intézmény a rendelkezésére álló és hasznr’ilatábu adott

vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja. azokkal az Onkormányzat

mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik. Onkormányzati

tulajdonú bérlakások. Medvefejes tó. Liget. Magyar raktár. Hosszú-tó.

3.3 A Városi Közszolgáltató Intézményé az alábbi ingatlanok kezdési joga:

2863 hrsz 607 m2
Matras/Lntimre. Mátraszentirnrc-Fallóskút üdülő

3714/1/C/4 2216 rn2

11. 18,9 I lajnal u. 2—4 volt Bútor Rt.

Ill. ll5,25m2

371 4/1/D/l 316 m2 Hajnal u. 2-4 volt Bútor Rt.
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3125 hrsz 2463 m2 Martinovies u. 25. lornaterem és sportudvLlr

241 3/A/l hrsz 1563.63 i-n2 I uthcr tér 1. Sportcsarnok

405 m2 (épület) . StrandFürdő. tcnwskola
3385/1 hrsz I essedik tél I.

ingatlanrész

Iskola
2413A/2 hrsz- 7242,37 rn2 Luther 1.

Iskola
961 hrsz 6079 m2 területű Petöfi Út 17—19.

Iskola
I 7 hrsz- 191 X m2 Petőli Út 20.

Kol légi uni
16 hrsz 317 m2 Petőfi Út 18.

3.4 Llőirányzatok Feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkezik.

4. A. intézmény vezetése, irányítása
4. 1 . Az intézmény vezetését a képviselő—testület által, pályázat alapj án határozott időre

kinevezett igazgató látja cl. Munkáját a gazdasági vezető és a szakmai irauítók.
csoportvezctők segítik.
Az intézménvvezető magasabb vezető beosztású közalkalmazon. aki az intéznlén\ jogi
képviselője.

4.2. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot az intézmény vezetője g akorolj u.
43. Az intézmény belső szervezeti kialakítását és működésének szabálvLlit a Mczőbcrénv

Város Onkormányzati Képviselőtestülete által jóváhagyott Szervezeti és M üködési
Szabályzat tartalmazza. Az intézményvezető a képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja.

4.4. A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási j ogviszony 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. ezzcl
egyidejűleg a Városi Közszolgáltató Intézmény 2013. szeptember 30-án kelt
401/201 3.(IX.30.) számú. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti

Az alapító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete /201 3(X.2$.)

számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőberény. 2013. október 28.

Siklósi István
polgármester
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Alapító okirat módosító okirat

Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
által 2013. szeptember 30. napján kiadott 401/2013. (IX.30.) számú alapító okiratát az
államháztartúsrúl szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdéséhen kapott
felhatalmazás alapján, az úllamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az alapító okirat 2.2 pontjáhan

8419071 Onkormányzatok elszárnolásai a költségvetési szerveikkel
az önkormányzat, illetve a többeélú kistérségi társulás által a Iblügyelete alá
tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott
intézmény linanszírozást.

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép.

841 913 I lámogatási célú finanszírozási műveletek
A támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni
és elszámolni:
— a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétclét.
— a költségvetési szerv, ejezet kezelésű előirányzat kiadási és hevétch
clóirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszeréhen
központi támogatás. és
— az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől kapott támogatás Ízctési

számlán történő jóváírását. A támogatási célú lnansuírozási műveletek
kiadásai között kell megtervezni és elszámolni:
— az önkormányzat alrendszeréhen az irányító szerv által nyújtott támogatást.

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő hcjegyzéssel lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtcstülete
/201 3. (X.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőherény, 2013. október 28.

Siklósi István
polgármester


