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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 30-án hozott
121/2015.(III.30.) határozatának és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
módosításában foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakat terjesztjük a Képviselőtestület elé:2015. március 27-én lépett hatályba, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény módosításáról szóló 2015. évi XV. törvény 10. § (4a) bekezdése értelmében: „(4a) A
gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a 100 főt nem éri el,
a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati
hivatal vagy
b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági
szervezettel rendelkező más költségvetési szerv
látja el.
E rendelkezést nem kell alkalmazni – kormányrendeletben meghatározott eltéréssel – az
irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos nemzetiségi önkormányzat
hivatalára, a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként
költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az
olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam
nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.”
Az Áht 111. § (27) bekezdése alapján „ A Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított 10. § (4a)
bekezdésének a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő
költségvetési szerv legkésőbb 2015. április 1-jén kell, hogy megfeleljen.”
Az Áht. fenti rendelkezései szerint az Önkormányzat irányítása alatt három olyan gazdasági
szervezettel rendelkező intézmény van, melyek átlagos statisztikai létszáma 2014. december
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31-én nem érte el a 100 főt, következésképpen a gazdasági feladatok Áht. szerinti
átszervezése mind a három intézményt érinti. Ezek:
•
•
•

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
Békési Városgondnokság.

A Képviselő-testület a 121/2015.(III.30.) határozatának 1-4. pontjaiban intézkedett, hogy az
Áht. 111.§ (27) bekezdése szerint április 1-jei határidővel a jogszerű állapot átmeneti
intézkedésekkel létrejöjjön. A Képviselő-testület ezen határozatának pontjait végrehajtottuk.
A 121/2015.(III.30.) határozat 5. pontja elrendelte a végleges szervezeti struktúra
kialakítására vonatkozó tárgyalások lefolytatását és javaslatot vár a feladatellátás szervezeti
kereteire, létszámára. Az Áht-ban rögzített feltételrendszert, valamint más önkormányzatok
gyakorlatát tanulmányozva az érintett intézmények vonatkozásban két jogszerű megoldás
közül lehet választani, ami megfelel a törvényi előírásnak:
1. Valamennyi önkormányzati intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági osztályán belül kell jelentős átszervezésekkel megoldani.
2. Minimális létszámmal, és a törvényi minimum feladatokra létre kell hozni egy
olyan költségvetési szervet, melynek alapfeladata a 841117 Kormányzati és
önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai kormányzati funkció
szerint a gazdasági feladatok ellátása az érintett intézmények számára.
A testületi ülést követő intézményi egyeztetések során az vált nyilvánvalóvá, hogy mind a
három intézmény viszonylag nagy költségvetéssel, nagy alkalmazotti létszámmal működik,
feladataik specializáltak és önmagukban is összetett feladatokat látnak el. Az ilyen intézményi
rendszer gazdasági feladatai ellátásának uniformizálása, a helyi sajátságok és igények szem
előtt tartása nélkül a működés biztonságának súlyos kockázatát vonná maga után.
Következésképpen figyelembe véve az Áht. rendelkezéseit, az intézmények működésének
biztonságát, valamint azt az elvet, hogy a helyi döntések helyben szülessenek meg, olyan
költségvetési szerv alapítását javasoljuk, mely feladatellátása tekintetében végrehajtja a
törvényi minimumot, segíti az intézményi vezetői döntések meghozatalát és indokolatlanul
nem vesz át feladatot az intézményektől.
A létrehozandó intézmény jellemzői:
1. Személyi állománya: 6 fő: intézményvezető és helyettese, valamint 4 fő beosztott
könyvelő. A személyi állomány a három intézmény gazdasági szervezetéből kerül ki,
annak figyelembevételével, hogy az átkerült közalkalmazottak korábbi intézményük
számviteli feladatait jól ismerik, így alkalmazásukkal a folyamatosság biztosítható. A
közalkalmazotti jogviszonyuk az új intézményben folytatódik tovább. A fentiek
alapján átvételre kerülő létszám a következőképpen alakul:
• Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központtól 3 fő
• Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőtől 1 fő
• Békési Városgondnokságtól 2 fő
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2. Jogkörei: Az Áht. előírásai szerint mind a három intézmény tekintetében az
intézményvezetői kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzése az új
intézmény vezetőjéhez a törvény által rendelt hatáskör, amely átruházható a
helyettesére. Az érvényesítésre vonatkozó jogkör is az új intézménynél jelenik meg.
Tekintettel arra, hogy az ellenjegyzési jogkör gyakorlása papíralapon történik,
elkerülhetetlen a bizonylatok szállítása, vagy a jogköröket gyakorlók megjelenése
valamelyik feladatellátás helyszínén. Mindezek megfelelő folyamatszervezéssel,
ütemezéssel rugalmassá tehetők.
3. Feladatellátása: Az új intézmény feladata az intézményektől érkező, megfelelő
mellékletekkel ellátott bizonylatok iktatásával, könyvelésével kezdődik. A
könyvelésből következő adatszolgáltatási és bevallási feladatokat ellátja a Kincstár és
a NAV felé. Elkészíti az éves beszámolót és az intézményi költségvetéseket.
Költségvetési kapcsolata révén adatot szolgáltat az Önkormányzatnak.
4. Költségvetése: Az új intézmény 2015. június 1. napjával kezdi meg a működését,
ezért a májusi testületi ülésre a 2015. évre vonatkozó költségvetését előterjesztjük a
Képviselő-testületnek. A költségvetést úgy állapítjuk meg, hogy a szükséges
előirányzatokat (az átvételre kerülő létszám bére és járuléka, valamint minimális
dologi kiadás) a három intézménytől zároljuk. Az intézmény alapítása nem járhat
többletkiadásokkal.
5. Székhelye: Az intézmény számára az Eötvös iskola jelenlegi kihasználatlan könyvtár
helyiségében kis ráfordítással különálló irodák alakíthatók ki, melyek megfelelnek az
intézményi céloknak. Az ingatlannak ez a része a Kecskeméti Gábor Kulturális és
Turisztikai Központ üzemeltetésében van. A Költségvetési Iroda helyileg itt fog
működni.
6. Telephelye: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés József Attila u. 5. sz.
A feladatellátás helye maradna a telephelyen Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő estében, így a lehető legrugalmasabbá tehető az intézmény működése a
megváltozott jogi környezetben. A Költségvetési Irodához munkajogilag átkerülő 1 fő
megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalót bízhatja meg a Költségvetési Iroda
vezetője az ellenjegyzési jogkörrel az intézmény tekintetében.
7. Neve: A létrehozandó új intézmény neve: „Békési Költségvetési Iroda”
A feladatellátás megosztására vonatkozóan részletes tervezettel rendelkezünk, melyet a
gazdasági szakemberekkel egyeztetve hoztunk létre, melyet elfogadtak, és egyben alapja lesz
a költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodásoknak. Az együttműködési
megállapodásban szabályozzák egymás között az érintett intézmények a gazdasági feladatok
ellátásának módját, az intézményekre és azon belül a személyekre vonatkozó felelősségi- és
hatásköröket. Az együttműködési megállapodást a Békési Költségvetési Iroda mind az öt
gazdasági integrációba bevont intézménnyel külön-külön köti meg.
Az újonnan alapított intézmény vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot kell, hogy kiírjon
a Képviselő-testület, mely kiírás a határozat mellékletét képezi.
A pályázati eljárás idejére javasoljuk az intézmény vezetésével megbízni a Kulturális Központ
jelenlegi gazdasági vezetőjét.
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A három intézmény működésének rugalmassága érdekében helyben maradnak az alapvető
feladatok, melyek jelen felsorolása nem teljes körű:
• pénztár működtetése,
• bankszámla feletti rendelkezés, banki utalások
• számlák kiállítása, követelések figyelése,
• munkaügyek,
• nem rendszeres kifizetések számfejtése, adatszolgáltatások,
• nyilvántartások (pl. energia, készletek),
• adatszolgáltatások külső szervek felé,
• kötelezettségvállalás, utalványozás, teljesítésigazolás,
• leltározás,
• szabályzatok,
• közreműködés a költségvetés összeállításában stb.
További előny, hogy az intézmények mindegyike ugyanazon integrált rendszert
használja, melyek hozzáférése intézményi szinten továbbra is megmarad (pl. a pénztár
miatt). Így az intézményvezetőnek, vagy a helyben maradó gazdasági szakembernek
lehetősége van helyben tájékozódni az intézménye felhasznált költségvetési keretéről
vagy egyéb más intézményre vonatkozó könyvelt adatról.
A jelenlegi gazdasági szervezetből helyben maradó létszám egyrészt az intézménynél
maradó feladatokat látja el (pl. pénztár működtetése, számlázás stb.), másrészt az
intézmény jellegéből következően egyébként is szakmai jellegűnek minősíthető
feladatok ellátásban vesz részt. Ilyen például az egészségügyi-, vagy az
élelmiszerkészletekkel való gazdálkodás, lakbérek kezelése, rendezvények
jegyforgalmazása.
Érdeklődésünkre az OEP felelős munkatársa azt a tájékoztatást adta, hogy OEP
forrásból gazdasági feladatot ellátó munkavállaló bérét nem lehet finanszírozni. Ez a
lehetőség csak a szakmai tevékenységet teljes mértékben vagy kapcsolt feladatként
ellátó munkavállalók esetében áll fenn.
A fent vázolt és szükségszerűen kialakítandó gazdasági integráció a jelenleg meglévő
intézményi létszámra alapoz, ami azt jelenti, hogy vagy a korábbi intézményben vagy az
új alapítású költségvetési irodában, de megmarad a korábbi gazdasági feladatokat ellátó
létszám. Az intézmények szakmai létszámát vagy a kisegítő technikai dolgozók
létszámát a tervezett átalakítás nem érinti, vagyis minden dolgozó munkájára szükség
van a továbbiakban is.
A létrehozandó struktúra a fent vázoltak miatt nem tartalmaz létszámleépítést és
költségvetési megtakarítást, viszont elvárás vele szemben, hogy többletkiadásokkal se
járjon, ugyanakkor megfelel az Áht. törvényi előírásainak
A későbbiek folyamán lehetséges módosítási lehetőségek:
A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő speciális helyzetét tekintve (pl. a vegyes
finanszírozás) a jövőben nem zárható ki, hogy jogszabály-módosítások, rugalmasabb OEP
finanszírozás, vagy évközi létszámmódosítás (éves átlagos statisztikai létszám növekedése)
miatt az intézmény a jogszabályi feltételeket teljesíti, és emiatt dönthet úgy a Képviselőtestület, hogy visszaállítja az intézmény gazdasági szervezetét, így feladatának ellátását a
jelenlegi struktúrában folytathatná tovább. A most javasolt integráció nem jelent
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visszafordíthatatlan folyamatot, de a jelen rendelkezések és az intézményi paraméterek
mellett ez a megoldás jelenti a legkisebb módosítással járó, de ugyanakkor törvényes utat.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy folyamatosan kövesse a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő jogszabályi környezetét és amennyiben az megfelel az Áht. hatályos
előírásainak, állítsa vissza az intézmény gazdasági szervezetét, kiléptetve az intézményt a
gazdasági integrációból.
A javasolt döntések az intézmények létszámának, költségvetésének változásával járnak, amit
a város költségvetési rendeletén is át kell vezetni. Az új intézmény technikai feltételeinek
biztosítása (könyvelőprogramok, adatbázisok áttelepítése új szerverre és másik hálózatba)
egymillió forint körüli kiadással jár. Az intézmény székhelyének kialakítása hasonló igényt
jelent. Ezek fedezete a 2015. évi költségvetés tartalékai között biztosítható (az
önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet 5. melléklet II. 5.
sorában).
A „Békési Költségvetési Iroda” létrehozása intézményalapítással jár, amit a II. határozati
javaslat szerint terjesztünk a Képviselő-testület elé.
A Kulturális Központ, a Könyvtár és a Múzeum alapító okiratában a gazdálkodásra vonatkozó
utasítások szerepelnek (a Múzeum, Könyvtár gazdálkodási feladatait a Kulturális Központ
látja el), így ezek alapító okiratban történő módosítására szükség van. A Városgondnokság
alapító okiratát az átszervezés nem érinti. A gyermekétkeztetés kormányzati funkciói 2015.
január 1.-jével azonban változtak, amit az alapító okirat következő módosításakor kell a
dokumentumon átvezetni. Ezt az alkalmat ragadjuk meg ennek végrehajtására is.
Az alapító okiratok azonosítója a képviselő-testületi határozat száma, ezért a I-VII. számú
javaslatokról kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy külön-külön döntsön.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:
I.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

121/2015.(III.30.)

számú

II.
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 1. napjával
megalapítja a Békési Költségvetési Iroda elnevezésű költségvetési szervet a
határozat 1. mellékletébe foglalt alapító okirat szerint.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény igazgatói
álláshelyére pályázatot ír ki a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 1. napjától a
pályázati eljárás idejére, legkésőbb 2015. június 30. napjáig, az igazgatói
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feladatok ellátásával Kovács Szilviát bízza meg. Alapilletményét
________________, vezetői pótlékát 50.000,- Ft-ban állapítja meg.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a
Békési költségvetési Iroda 2015. évre vonatkozó költségvetését jóváhagyásra
terjessze elő a Képviselő-testület májusi ülésre.
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény technikai
feltételeinek biztosítására maximum kétmillió Ft-ot irányoz elő az
önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet 5.
melléklet II. 5. sorában intézményi ingatlanok felújítása előirányzat terhére.

III.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító okiratát 2015. június 1.
napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.
IV.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár alapító okiratát 2015. június 1. napjától a határozat 1. melléklete szerint
módosítja, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint
fogadja el.

V.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum alapító okiratát 2015. június 1. napjától a határozat 1. melléklete szerint
módosítja, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint
fogadja el.
VI.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság
alapító okiratát 2015. június 1. napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.

VII.
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét és a
költségvetési szervek vezetőit az Együttműködési megállapodások megkötésre.

6

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a
döntésnek megfelelő létszámváltozásokat és zárolásokat figyelembe véve, Békés
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet
módosítás tervezetét készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
3. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a szükséges okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:

intézkedésre azonnal
II.4. pont 2015. májusi ülés
VII. 2. pont 2015. augusztusi ülés

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető
Költségvetési szervek vezetői

Békés, 2015. április 22.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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II/1. melléklet
Okirat száma: ______/2015. (IV.29.)

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Békési Költségvetési
Iroda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békési Költségvetési Iroda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
1.2.2. Telephelye(i): 5630 Békés, József A. u. 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. 06.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
10. § (4), (4a), (4b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdésében
foglaltak alapján gazdasági szervezetet biztosít a Békés Város Önkormányzata irányítása
alatt működő költségvetési szervek számára.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés Város Önkormányzata fenntartásában
működő költségvetési szervek gazdasági feladatinak ellátása

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

013360

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

3

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

4

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

1
2

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási
területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény
módosított kiadási előirányzatának 10 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Békés, 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester
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II/2. melléklet
Közzétételi adatlap
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2015.04.30.
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: Sápi András
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett – iktatószáma: HIK/………/2015.
4. A munkáltató megnevezése: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Izsó Gábor polgármester
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók
Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt
személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező)
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése: pénzügyi főelőadó
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató
3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre
sor kerül: Békési Költségvetési Iroda 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Ua.
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.07.01.
7. A jogviszony időtartama: határozatlan
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 2015.07.01. – 2020. 06.30.
10. A munkavégzés helye:

Békési Költségvetési Iroda
5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
felsorolása:
o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása,
o Szakmai feladatok: költségvetési szervek számára végzett gazdálkodási
tevékenység
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra
vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség,
tapasztalat:
•

felsőfokú költségvetési szakirányú pénzügyi végzettség és szakképzettség
1

•

regisztrált mérlegképes könyvelői szakképzettség

•

legalább 5 év gazdasági vezetői gyakorlat

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás
szintje, nyelvvizsga típusa:
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: igen
19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez:
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak
akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt
jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.)
III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2015.2015.05.04.
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása
Diplomamásolat(ok)
Erkölcsi bizonyítvány
Szakmai önéletrajz
Vezetői program
5 év vezetői gyakorlat igazolása
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.05.
o
o
o
o
o
o

4. A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen
5. A pályázat benyújtásának feltételei
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2015.06.31.
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság) személyes meghallgatást követő
javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: https://kozigallas.gov.hu,
www.bekesvaros.hu 2015.05.04.
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt
munkatárs neve, e-mail címe: 10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve,
telefonszáma
(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.)
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III/1. melléklet

Okirat száma: ___________/2015. (IV.29.)

Módosító okirat
A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központnak a Békés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. április 30. napján kiadott,
145/2014. (IV. 30.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.D/ - 2.F/, 2.I/ pontja jogszabályváltozás miatt elhagyásra
kerül.
2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4 pontja, a
következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok, ezek közül kiemelten

2

016080

• kishajó kikötő üzemeltetése
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

3

042360

Halászat, haltenyésztés

4

046030

5

081030

6

081045

Egyéb távközlés
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése,
fejlesztése
Szabadidős (rekrációs) sport tevékenység

7

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

8

082010

Kultúra igazgatása

9

082020

Színházak tevékenysége

10

082030

11

082091

12

082092

13

082094

Művészeti tevékenységek
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

14

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

15

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés”

1

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 5. pontja, a
következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre nevezi ki
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4. Az alapító okirat Záradéka helyébe, mely az új alapító okirat 6. pontja, a
következő rendelkezés lép:

„6.Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. április 30. napján kelt, 145/2014. (IV.30.) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.”

Jelen módosító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester

2

III/2. melléklet

Okirat száma: _____/2015. (IV. 29.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ
1.1.2. rövidített neve: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Sportcsarnok és sportudvar

5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.

2

Általános iskolai aula

5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.

3

Üdülőközpont

5630 Békés, Dánfok

4

Uszoda

5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.

5

Sportpálya

5630 Békés, Szarvasi u. 34.

6

Kishajó-kikötő

5630 Békés, Dánfok, Körös-part

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1.
2.1.1. székhelye: 5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.

2.2.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Békés Városi Általános
Művelődési Központ

5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73-74. § a) pontja alapján
közművelődési tevékenységek támogatása, közművelődés feltételeinek biztosítása

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés város közművelődési, közösségi
életének szervezése, koordinálása, a városi ünnepségek lebonyolítása, az önszerveződő
művelődési közösségek működéséhez közösségi tér biztosítása, a város turisztikai
arculatának kialakítása. Gazdálkodik a használatába adott önkormányzati vagyonnal.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok, ezek közül kiemelten

2

016080

• kishajó kikötő üzemeltetése
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

3
4

042360
046030

5

081030

6

081045
081071
082010
082020
082030

1

7
8
9
10

Halászat, haltenyésztés
Egyéb távközlés
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése,
fejlesztése
Szabadidős (rekrációs) sport tevékenység
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Kultúra igazgatása
Színházak tevékenysége
Művészeti tevékenységek

2

11

082091

12

082092

13

082094
086090
095020

14
15

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási
területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény
módosított kiadási előirányzatának 5 %-a.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre nevezi ki

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. április 30. napján kelt, 145/2014. (IV.30.) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.

Kelt: 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester

3

IV/1. melléklet

Okirat száma: ___________/2015. (IV.29.)

Módosító okirat
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár a Békés Város Önkormányzata képviselőtestülete által 2012. december 14. napján kelt, 375/2012. (XII.12) számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők
szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.D/ - 2.F/, 2.H/ pontja jogszabályváltozás miatt elhagyásra
kerül.
2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4 pontja, a
következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1

013350

2

046030

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Egyéb távközlés

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

6

082091

7

095020

Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés”

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 5. pontja, a
következő rendelkezés lép:
„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1

4. Az alapító okirat záradéka, mely az új alapító okirat 6. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. december 14. napján kelt, 375/2012. (XII.12) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.”

Jelen módosító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester

2

IV/2. melléklet
Okirat száma:___________/2015. (IV. 29.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: Püski Sándor Városi Könyvtár

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.07.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a alapján: nyilvános
könyvtári ellátás

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít
Békés város lakossága számára.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

1

013350

2

046030

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Egyéb távközlés

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

6

082091

7

095020

Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási
területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény
módosított kiadási előirányzatának 5 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. december 14. napján kelt, 375/2012. (XII.12) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.
Kelt: 2015. április 29.
P.H.
Izsó Gábor
polgármester

2

V/1. melléklet
Okirat száma: ___________/2015. (IV.29.)

Módosító okirat
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum a Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
által 2014. december 14. napján kiadott, 374/2012. (XII. 12.) számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 2.D/ - 2.F/, 2.H/ és 2.J/ pontja jogszabályváltozás miatt
elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4 pontja, a
következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

083020

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység”

1

013350

2

082061

3

082062
082063
082064

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 5. pontja, a
következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4. Az alapító okirat záradéka, mely az új alapító okirat 6. pontja, helyébe a
következő rendelkezés lép:

„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. december 14. napján kelt, 374/2012. (XII. 12.) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.”
Jelen módosító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester

2

V/2. melléklet
Okirat száma: _________/2015. (IV.29.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Nagyház

5630 Békés, Széchenyi tér 6.

2

Békési Ház (Tájház)

5630 Békés, Durkó u. 8.

3

Iskolamesteri lakás

5630 Békés, Petőfi u. 41.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. január 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. -a alapján : területi
múzeumi tevékenység

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910200

Múzeumi tevékenység

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén fellelhető kulturális
örökség körébe tartozó javak gyűjtése, tudományos feldolgozása, publikálás, közkinccsé
tétele.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

1

013350

2

082061

3

082062

4

082063

5

082064

6

083020

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Könyvkiadás

7

083030

Egyéb kiadói tevékenység

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Békési járás területéből Békés
város, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. december 14. napján kelt, 374/2012. (XII. 12.) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.
Kelt: Békés, 2015. április 29.
P.H.
Izsó Gábor
polgármester

2

VI/1. melléklet
Okirat száma: ___________/2015. (IV.29.)
Módosító okirat
A Békési Városgondnokság Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014.
május 29. napján kiadott, 187/2014. (V.29.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.e) pontjában, mely az új alapító okirat 4.4. pontja, a 096010 Óvodai
intézményi étkeztetés és a 096020 Iskolai intézményi étkeztetés kormányzati funkció
jogszabályváltozás miatt elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 1.e) pontja, mely az új alapító okirat 4.4. pontja, jogszabályváltozás
miatt a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a 096025 Munkahelyi
étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal egészül ki.
3. Az alapító okirat 3. pontja, mely az új alapító okirat 5. pontja, helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4. Az alapító okirat záradéka, mely az új alapító okirat 6. pontja, helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv
2014. május 29. napján kelt, 187/2014. (V.29.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom.”
Jelen módosító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Békés, 2015. április 29.
P.H.

Izsó Gábor
polgármester

VI/2. melléklet
Okirat száma: ______/2015. (IV.29.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Békési Városgondnokság
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Békési Városgondnokság

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 4.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Raktár

5630 Békés, Kossuth u. 32.

2

Hepp iskola konyha

5630 Békés, József A. u. 12.

3

Eötvös iskola konyha

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontja alapján lakás- és helyiséggazdálkodás. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján köznevelési
feladatot ellátó vagyon működtetése

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a
Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló lakóingatlanokat, nem lakás céljára
szolgáló egyéb helyiségeket. Működteti (nyilvántartja, takarítja, karban tartja, felújítja,
fizeti a közüzemi díjakat stb.) az állami fenntartású önkormányzati tulajdonban lévő
köznevelési intézmények épületállományát, eszközeit. Végzi az állami fenntartású
köznevelési intézményekben a gyermekétkezetési feladatokat

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

1

013350

2

013360

3

051050

kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

4

066010

Zöldterület-kezelés

5

066020

6

081030

7

081071

8

091220

9

091250

10

092120

11

098022

12

096015

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési
feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési
feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

096025

14

096030

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

2

15

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

16

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási
területe, valamint Békés város közigazgatási területén kívül a Békés Város
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény
módosított kiadási előirányzatának 5 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt, 187/2014. (V.29.) okiratszámú alapító
okiratát visszavonom.

Kelt: Békés, 2015. április 29.

P.H.

Izsó Gábor
polgármester
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