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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. június 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Államkincstár a az önkormányzat által 184/2013. (V.13.) sz. határozattal alapított Békési 

Városgondnokság törzskönyvi nyilvántartásba vételhez hiánypótlást kért két ok miatt. A Magyar 

Államkincstár kérte: 

1. az alaptevékenység szöveges meghatározását, illetve 

2. az intézmény vezetőjének kinevezési dokumentumát. 

A városgondnokság igazgatói álláshelyének meghirdetéséről ugyancsak május 13-án döntött a Képviselő-

testület, a pályázat beadási határideje június 21., ezért korábban a pótlást teljesíteni nem tudtuk, most 

együtt tesszük meg mindkét témában.  

Az intézmény igazgatói álláshelyére a postázás idejéig egyetlen pályázat érkezett. Amennyiben a hétfői 

postával (de pénteki dátumbélyegzővel) újabb pályázat érkezik, még el kell fogadnunk, ezért a 

pályázat(ok) a bizottsági ülésen kerül(nek) kiosztásra. 

Az alapító okirat módosítását a határozati javaslatok szerint kérem elfogadni. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság 184/2013. 

(V.13.) sz. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti 

okirattal módosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság számára a 2. sz. 

melléklettel szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot hagyja jóvá. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság igazgatójává 

2013. július 1. – 2018. június 30. közötti 5 év határozott időre _______________________ - t 

nevezi ki. Illetményét ___________________ Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 50.000 Ft-

ban állapítja meg. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok aláírására, megtételére. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. június 19. 

        Izsó Gábor 

        polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



 

1. sz. melléklet 

 

Alapító okiratot módosító okirat 

A Békési Városgondnokság számára Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 

184/2013. (V.13.) sz. határozattal kiadott alapító okiratot a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 1.d. pontja [Az intézmény alaptevékenysége] helyébe az alábbi 

meghatározás lép: 

„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 nevelési oktatási 

intézmények épületállományát, eszközeit.” 

2. Az 184/2013. (V.13.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat záradéka 

helyébe az alábbi záradék lép: 

„Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.-jével lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Békési Városgondnokság 2013. május 13.-án kelt, 

184/2013. (V.13.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti.” 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

__________/2013. (____. ____.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Békés, 2013. június 28. 

 

 

 

Izsó Gábor polgármester  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 

2.sz. melléklet 



 

Alapító okirat 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 41. §. (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

a. megnevezése: Békési Városgondnokság 

b. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 21. 

c. 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 

d. 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  

e. alaptevékenységei: államháztartási szakágazati besorolása:  682000 

 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

310000 Bútorgyártás 

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, átrakás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskola intézményi étkeztetés 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása. üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása. üzemeltetése 



691002 Egyéb jogi tevékenység 

811000 Építményüzemeltetés 

812000 Takarítás 

813000 Zöldterület kezelés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 

889921 Szociális étkeztetés 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyamon) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyamon) 

852031 Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín és bábművészeti ágban 

A vállalkozási tevékenységek mértéke nem haladhatja meg a módosított kiadási előirányzat 5 

%-át. 

f. illetékessége, működési köre:  

 Békés város közigazgatási területére 

 Békés város közigazgatási területén kívül a Békés Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő ingatlanokra terjed ki. 

 

2. Irányító szervek 
a. alapító: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

b. irányító, felügyeleti szerv: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

3. Az intézmény és dolgozói jogállása 
a. az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 

Törzsszáma: folyamatban 

KSH statisztikai számjele: folyamatban 

Adószáma: folyamatban 

Számlavezető pénzintézet: folyamatban 

számlaszáma: folyamatban 

b. az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján 5 év 

határozott időre. 

c. a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (közalkalmazotti 

jogviszony) 



 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról (közfoglalkoztatási jogviszony) 

 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (megbízási és 

vállalkozási jogviszony) 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (munkaviszony) 

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. július 1.-jével lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Békési Városgondnokság 2013. május 13.-án kelt, 184/2013. (V.13.) számú határozattal 

elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete _________/2013. (VI.27.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

Békés, 2013. május 28. 

 

 

 Izsó Gábor 

polgármester 

 Tárnok Lászlóné 

jegyző 

 

 

 

 


