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Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgondnokság intézményét 2013. évben hozta Létre a Képviselő-testület. A
lakásgazdálkodásra, a gyermekétkeztetésre és konyhaüzemeltetésre. a fizikai szakmunka
irányítására. Fűtésszolgáltatásra. iskolai működtetési feladatokra. ezen munkák szervezésére. a
munkaerő összefogására.

Létrejöttekor 3) Fő volt, az Fötvös Iskola konyhájának visszakerülésével 54 Főre nőtt a
személyi állomány létszáma. Evente 370 millió forint körüli költségvetéssel gazdálkodott.

Az évek alatt a változó jogszabályi környezet hatására a létszám és a feladatok
jelentősen lecsökkentek, az iskolai személyzet tankerületi átvételével, illetve a konyhák külső
vál lalkozóval történő működtetésével.

Jelenleg fő profilja az önkormányzati lakások és üzlethelyiségek bérleteztetése.
gondozása. Végzi továbbá a közétkeztetés létszámlejelentését és számlázását. f’űtésszolgáltatást
nyújt, kisebb mértékben pedig karbantartási és takadtási feladatokat végez.

A Békési Városgondnokság által ellátott feladatok megalakítása óta negyedére
csökkentek. Szolgáltatásai hasonlóak és konkurálnak a BKSZ Kft. tevékenységével. Nem
gazdaságos a két szervezetet párhuzamosan fenntartani, a BKSZ Kfl.-nek pedig feladatokkal
társult forrást kell biztosítanunk, ha a pénzügyi fejlődés útján akarjuk tartani. Ezért célszerű a
Békési Városgondnokság intézmény 2017. június 30. napjával megszüntetni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény II. szerint az alapító szerv a
költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti.

Jelen esetben nz intézmény Íliggő ügyei, követelései, vagyona és jogviszonyai
tekintetében „általánosan” Békés Város Onkonnányzata lesz a jogutód. Az intézmény
kőzfeladatainak ellátásáról az önkormányzat más szervei által gondoskodik. Igy a megszűnés
módja az Aht. 11. 3b) b) pontja szerinti beolvadásos különválás.
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Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/20!!. (XII. 3!.) Korm. rendelet
14. (2) bekezdése előírása alapján Megszüntető okiratban kell rendelkeznie a Képviselő-
testületnek a megszüntetés részkérdéseiről és a jogutódlásról. A jogszabály szerint minimum
eldöntendő kérdések az alábbiak:

A közfeladatok ellátásnak jövőbeni módja:

Az intézmény lakásgazdálkodással összetiiggö feladatait. mint közfeladatot a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201!. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 9. „lakás- és
helyiséggazdálkodás” pontjának megfeletöen a Békés Város Onkorniányzatának 100%-os
tulajdonában álló, közfeladatot ellátó BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kit fogja
ellátni vagyonkezelés keretében 2017. június I. napjától.
Ehhez társultan a zöldterület gondozást Gátszótér karbantartást) és a fütésszolgáltatást is a Kfl.
fogja elvégezni szolgáltatási szerződés keretében 2017. júniusától.
Az étkeztetéshez kapcsolódó feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal fogja elvégezni 2017.
június I. napjától.
Az intézmény egyéb, önkormányzati ingatlanok karbantartását. gondozását és további feladatait
Békés Város Onkormányzata fogja ellátni azok felmerülésekor.

Eszközei, forrásai:

Az intézmény eszközeinek leltározását az intézményvezető Szász Isivánné 2017. június 15.
napjáig elvégzi. Az intézmény 2017. május 31-ig vállalt kötelezettségeit az intézményvezető
kiegyenlíti. 2017. június 1. és június 30. között az intézményvezető kőtelezettséget csak
rendkívül indokolt esetben vállalhat (p1. bankszámla vezetési dij. ügyvédi költség. stb.)
Az intézmény éves költségvetési beszámolóját az intézményvezetö előkészíti 2017. június 30.
napjával bezárólag.
Az intézmény vagyonába tartozó 2 gépjárművet és egy utánfutót az intézményvezető a
könyvekből átadja a jogutód önkormányzat számára. az önkormányzat a feladatellátás
segítésére ajárműveket üzemben tartásra átadja a BKSZ Kft.-nek.
Az intézmény letéti számláján szereplő összeget átutalja az önkormányzat letéti számlájára.
Az intézmény bankszámláján szereplő összeget 2017. június 30. napján átutalja az
önkormányzat költségvetési számlájára.
2017. június 30. napjáig az intézménvvezető naprakész kimutatást vezet a bankszámla
bevételekről, akként, hogy külön rendezi a 2017. május 31-ig esedékes bérleti díj bevételeket
(határidöben érkezett, elmaradást kiegyenlítő. stb.) és külön a 2017. június I. és június 30.
között esedékeseket (amelyek majd a BKSZ Kft-t illetik).
A vagyontárgyak átadását az intézményvezető 2017. június 30. napjáig végzi el.
A folyamatos szerződéses jogviszonyok átszerződése ügyében 2017. június I és június 30.
napja között az intézményvezető együttműködik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
osztályvezetöjével.
Az intézmény kezelésében lévő közüzemi méröórák átszerződéséhez szükséges intézkedéseket
az intézményvezető 2017. június 30. napjáig elvégzi. egyzőkőnyvezés, óraállás rögzítés)
Az intézményvezetö rendelkezik a számlavezető pénzintézet felé. hogy az intézmény megszűnő
bankszámlájának bevételeit 2017. december 31. napjáig az önkormányzat költségvetési
számlájára átutalja a pénzintézet.
Az intézményvezető 2017. június 1. napjáig közreműködik az intézmény számlázó
programjainak átállítása érdekében, a kiváltó tevékenységek szárn]ázásának leválasztásában.
A peresített ügyekben intézkedik a jogutód önkormányzat ügybe bevonásáról.
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Hatósági engedélyek:

Az intézményvezetö 2017. június 30. napjáig összegüjti és átadja az önkormányzat részére a
kezelésében lévő (vagy korábban kezelt és jogilag összefUggő: közétkeztetési konyhák)
hatósági engedélyeit. A hatályos engedélyeket a Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzat
módosítja.

Dílbeszedési /ogosultság:

Az étkezési térítési díjak beszedésével úgyjár el, hogy a 2017. június 1. napja után esedékes
díjakat a Polgármesteri Hivatal szedi be és ebben közreműködik az intézmény.
Az elmaradt térítési díjakat az intézmény javára beszedi és az intézmény költségvetésének
zárolásakor az önkormányzatnak átadja.
A be nem szedett követeléseket — amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak — kivezeti
könyveiből. A követelhető összegeket és azok dokumentumait a Polgármesteri Hivatalnak
átadja.

A bérleti díjakat 2017. június I. napjától a BKSZ Kt’t, szedi be. ebben az intézményvezető
tájékoztatással közreműködik. Az intézmény bankszámlájára beérkező bevételekkel
kapcsolatban a fentebb leírtak szerint jár el.

Egyéb bevételeit az intézmény az önkormányzathoz irányítja. Az aktuális számlázási
kötelezettségről az önkormányzatot tájékoztatja.

Személyi kérdések:

A Városgondnokság megszünésével 12 fő munkaviszonya érintett.
7 fö közalkalmazott a lakásgazdálkodás és lakásüzemeltetés területén látja el feladatait. Az
elöterjesztésben foglaltak alapján a lakásgazdálkodással kapcsolatos közfeladatokat a BKSZ
Kft. Fogja ellátni 2017. június 1. napjától.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25’A. (7) bekezdése
értelmében ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szerv
útján ellátott közfeladatot az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi befolyása alatt
álló gazdasági társaság utódszervezet részére adja át közfeladat-ellátási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. a közalkalmazotti jogviszony megszűnik, és a
megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül.

Ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének egy speciális esetéről
beszéLünk, amikor az új munkaviszony törvény erejénél fogva létrejön. Amennyiben a
közaíkalmazott mégsem Írja alá az Új munkaszerződését. akkor a jogszabály érteLmében úgy
kell tekinteni, mintha közalkalmazotti jogviszonyáról lemondott volna.

2 fő közalkalmazott munkajogi helyzete a közétkeztetéshez kapcsolódik. A gyermekétkeztetési
feladatok ellátása kizárólag költségvetési szerv útján lehetséges. így az ezzel löglalkozó I Fő
áthelyezéssel átkerül a Polgármesteri Hivatal személyi állományába. Ez csak akkor lehetséges,
ba a feladat átadással együtt a Polgármesteri Hivatal létszámkerete is megemelésre kerül.

A másik közalkalrnazott szakács jelenleg GYED-en van, Így munkaviszonya csak akkor
rendezhető. ha a dolgozó munkára újra jelentkezik. Az ö helyzete úgy kezelhető, hogy a
Polgármesteri Hivatal személyi állományában még 1 Fő státuszt a részére biztosítani kell.
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Fentieken túl a Városgondnokság személyi állományából 2 I5 közalkalmazott jogviszonya
közös megegyezéssel szűnik meg, míg az igazgató jogviszonya Szintén közös megegyezés
keretében szüntethető meg.

A leírt munkaviszony-rendezési módokon felül minden közalkalmazottnak lehetősége van
jogviszonyát közös megegvezéssel rendezni. A fenti munkaügyi előírások a jogszabályi
rendelkezések, amelyek csak akkor alkalmazandóak. ha a közalkalmazott ajogviszonyát nem
rendezi közös megegyezés keretében.

‚Joga tódlás:

Az intézmény általános jogutódja Békés Város Önkormányzata. Közétkeztetésbez kapcsolódó
közfeladata és szakfeladata kapcsán felmerülő jogviszonyai tekintetében jogutód a Békési
Polgármesteri Hivatal.

A közfeladat ellátásában közreműködő szervezet a BKSZ Ktt, amely költségvetési körön kívüli
szervezet. jogutódlási kérdések munkajogi szempontból a KjÉ. 25/C. pontjában foglalt
kötelezettségek kapcsán merülhetnek fel.

Az intézni ény telephelvei:

Telephelyként bejegyzésre kerül:
• A Polgármesteri Hivatal alapító okiratába a közétkeztetés konyhái.
• A BKSZ KIt alapító okiraába a Kossuth 32. szám alatti raktárhelviség és a Petöli u. 4.

szám alatti irodahelyiség. ahol a továbbiakban is a lakásgazdálkodás fog zajlani.

Az intézmény végül 2017. június 30. napján szűnik meg valamennyi feladata átadását
követően.

Lakásügyi ellátások:

A lakásügyi kérdések elbírá]ása a Polgármesteri Hivatalban történik az eddigi
eljárásrend szerint a továbbiakban is, a Bizottsági munka Folytatódik.

A lakások vagyonkezelői szerződéssel június I. napjától a BKSZ Kft-hez kerülnek. A
BKSZ Kit vagyonkezelőként jár el a bérleteztetés kapcsán. Megköti a szerződéseket,
foglalkozik a bérlők ügyeivel, problémáival, átveszi és átadja a lakásokat, intézi a közüzemeket,
elvégzi a két lakó közötti üres lakásban a szükséges javításokat, a bentlakók javításait, amit
jogszabály a tulajdonos feladatává tesz. A bevételeket/bérleti díjakat ő szedi be. A lakásbérlet
bevételből kell fedeznie a 7 átvett dolgozó bérét. A lakások ügyintézése a Petőfi 4. szám alatti
irodában történne továbbra is, mely a BKSZ telephely lenne.

A városgondnokság megszüntető okirata mellett a Polgármesteri [livatal
alapdokumentumát is módosítani kel!. a gyennekétkeztetés kormányzati funkciókat be kell
építeni az alapító okiratba.

A BKSZ esetében ugyancsak át kell vezetni a feladatbővülést, amihez tulajdonosi
hozzájárulás szükséges.

4



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 10-i ülésére

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslatok és
rendelet-tervezet elfogadását.

Határozati javaslatok:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 30. napjával
a határozat 1. melléklete szerinti Megszüntető Okirattal megszünteti a
Békési Városgondnokságot.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Szász Istvánné Városgondnokság igazgató

11. Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. (2)
bekezdése előírása alapján az előterjesztésben foglalt, a közfeladatok
ellátásának jövőbeni módját elfogadja, és a Városgondnokság megszüntető
okiratában rendelkezik a megszüntetés kérdéseiről és a jogutódlásról.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Szász Istvánné Városgondnokság igazgató

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát az 2. melléklet szerint módosítja, egységes
szerkezetű alapító okiratát a 3. melléklet szerint adja ki.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Szász Istvánné Városgondnokság igazgató

IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint kizárólagos
tulajdonos a Békési Kommunális Szolgáltató Kft. tevékenységi körét a
lakásgazdálkodás, a város- és községgazdálkodás és a zöldterület kezelés
feladatokkal bövíti. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor
polgármestert a társasági okirat módosítására.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váezi Julianna BKSZ Kfl. ügyvezető

V. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utasítja
a Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy a Városgondnokságtól 2
gépjárművet és egy utánfutót, valamint valamennyi tárgyi eszközét a
könyvekből adjon át a jogutód önkormányzat számára.
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A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a feladatellátás segítésére a
járműveket üzemben tartásra átadja a BKSZ Kft-nek.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kft. űgvvezetö
Szász lstvánné Városgondnokság igazgató

VI. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a BKSZ tűt, telephelyként bejegyeztesse a Petőfi
utca 4.. és a Kossuth utca 32. alatti ingatlanokat

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kfl. ügyvezető
Szász Istvánné Városgondnokság igazgató

VII. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó közétkeztetési feladatokat a Békési
polgármesteri Hivatal útján látja cl, a normatíva igényléshez kapcsolódó
eljárásban Polgármesteri Hivatal jár cl 2017. június 1. napjától.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Tárnok Lászlóné jegyző

VIII. Békés Város Képviselő-testülete, mint alapító Úgy határoz, hogy a
Városgondnokság mint költségvetési szerv által ellátott lakásgazdálkodási,
lakásüzemeltetési közfeladatokat 2017. június 1. napjától az alapító
közvetlen befolyása alatt álló gazdasági társaság utódszervezet részére, a
BKSZ Kft.-nek adja át közfeladat-eflátási és továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel.

Fentiekre tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25/A. * (7) bekezdése értelmében a lakásgazdálkodási,
lakásüzemeltetési feladatokkal foglalkozó 7 fő közalkalmazotti jogviszonya
2017. május 31. napján megszűnik, és a megszűnését követő nappal az Új
munkáltatóval, a BKSZ Kft.-vel munkaviszony létesül.

Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna BKSZ Kfl. ügyvezető
Szász Istvánné Városgondnokság igazgató
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IX. Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hagy a költségvetési szerv
útján ellátandó gyermekétkeztetési feladatok végrehajtására a
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2017. június 1. napjától 2 fővel
megemeli.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2017. évi rendes júniusi ülésére
készítsen előterjesztést a Polgármesteri Hivatal létszámának alakulásáról,
tekintettel a Képviselő-testület korábbi létszámracionalizálási döntéseire. A
változást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: izsó Gábor polgármester

Támok Lászlóné jegyző

X. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét a
Városgondnokság tevékenységi körébe tartozó feladatokhoz (játszóterek
felülvizsgálata, fűtés-szolgáltatás, stb.) kapcsolódón a jogutódlásra
tekintettel szerződéseket kössön, jognyilatkozatokat tegyen.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Tárnok Lászlóné jegyzÖ

/1
Békés, 2017. május 9. ‘

I Izsó Gábor
np(.i

Y’JJ 2JLOLL. \‚ polgarrnester
Jogi ellenjegyzö

Pg9 cl jegyző
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El6tcrjcsztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 10-i ülésére

BÉKÉS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTCLETÉNEK
.1.... (

ö n k O r m á n V Z a t i r e n d c I e t C

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015. (11.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés O
meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el

•* Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 112015. (11.04.) önkotniányzati rendeletének 6. melléklete helyébe e rendelet I. sz.

melléklete lép.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2017. május 10.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. május...-án

Tárnok Lászlóné
jegyző
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1. melléklet a .../.... (.) rendelethez

Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi

önkormányzati feladatok jegyzéke1

Kormányzati
Feladat funkció Feladatellátás rnódja*

Jogszabály száma

Települési szabályozási terv
1997. LXXVIII. tv. 6. 011130

42/2007; (IX. 7.)

keszitese onkormanyzati rendelet

Köztisztaság 9/2014. (III. 28.) rendelet 01
1130 0nko att onu

gazdasagi tarsasag utjan

Előadó-művészeti szervezetek
Mötv. 13. (1)7. 011130

12/2015; (IV. 92.)

tamogatasa onkormanyzati rendelet

3”OOO (II 18
Műemlékvédelem 2001. évi LXIV. tv. 41. 011130..’ .

I onkormanyzan rendelet

Közmüvelödési tevékenység
1997. évi CXL. Lv. 80. 011130

2201 (IV. 92.)

tamogatasa onkorrnanyzati rendelet

.. . . 10/2012. (III. 30.) ..

Szocialis ellatasok .. . 01 1130 Onkormanyzat hivatala utjan
onkormanyzati rendelet

Védetté nyilvánítás 1996. évi LIII. tv. 24. (1) b) 011130:
H

Tulajterhelési díj 2003. évi LXXXIX. tv. 26. 011130 15/2012. (V. 25.) rendeleL
megallapitasa

Adó-, vám- ésjövedéki 4/1995. (III. 7.) rendelet, ..

. . 011220 onkormanyzati hivatal utjan
igazgatas 38/2000. (XII. 1.) rendelet

Köztemető-fenntartás. és .. .‚ -

„ .. . Motv. Ii. (1)2. 013j20 Vasarolt szolgaltatas
mukodtetes

Önkormányzati vagyonnal
‘ való gazdálkodással Mötv. 13. * (1)9. 013350 Onkorrnánvzati hivatal úán

kapcsolawsíéladawk - -

Más szerv részére végzett
pénzügyi — gazdálkodási, .. - ..

.. ‘..
Motv. 13. (1) Ii. 01i360 Onkormanyzati hivatal utjan

uzerneltetesi es egyeb
szolgáltatások

Informatikai fejlesztések, 013370
Önkormányzati társulás

szolgáltatások útján

. MÖtV. 13. (1) 12.
Ilonvedelem

2011. 18. (2), 29.
021020 Polgarmester —

Polgári védelem Mötv. 13. (1) 12. 022010 Polgármester

Közterület rendjének .. .
. Motv. Ii. (1)2. 031030 Onkormanyzati hivatal utjan

fenntartasa

Tűz és katasztrófavédelmi Möh’. 13. (1) 12. 032020
Polgármester.

tevékenységek 1996. évi Xli I.tv. 3!. (1) Köztestűlet útján



‚ személyszállitás

Út. híd fenntartás. üzemeltetés

Parkolók biztosítása Mötv. 13. (1)2.

9/20 12. (II. 29.)
önkormányzati rendelet

Vezetékes műsorelosztás,
Városi és kábeltelevíziós
rendszerek

Egyéb távközlés

Piac üzemeltetése

1-lalászat, haltenyésztés

Feldolgozóipari igazgatás
támogatása
Ot, autópálya építés

[líd, alagútépítés

2013. évi CII. törvény

1988. évi I. tv. 29-35.
1989. évi I. tv. 29-35.

6/2003. (111. 28.) rendelet

042360

044210

045120

045130

Közvetlenül és
önkormányzati intézmény
útj án

Közvetlenül

Közvetlenül

Közvetlenül

1997. évi LXXVIII. . 6-
041140 Önkormányzat hivatala útjánTerületfejlesztés

61W

Rövid időtartamú
2011. CVI. tv. 041231 Közvetlenülközfoglalkoztatás

Start-munka program - Téli
2011. CVI. tv. 041232 Közvetlenülközfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú
2011. tv. 041233 Közvetlenülközíbglalkoztatás

• Országos közfoglalkoztatási
201!. CVI. tV. üió Közvetlenülprogram

Közlbglalkoztatási
2011. évi CVI. tv. 041237 Közvetlenülmintaprogram

Városi és elővárosi közúti
045140 Vásárolt szolgáltatás

045160 Önkormányzati hivatal útján

045170 Közvetlenül

046020 Közvetlenül

046030
Önkormányzati társulás
uti an

047120 Közvetlenül

047320 Közvetlenül

Ár- és belvizvédelem Mötv. 13. (1) 1 I. 047410 Közvetlenül

Nem veszélyes hulladék 2012. évi CLXXXV. tv. 35.
051040

Önkormányzati tulajdonú
kezelése. ártalmatlanítása 10i2014. (III. 28.) gazdasági társaság útján

\‘es,éh es hulladék - - .. .„‘. -‚. 0 1 O O Onkormnnv int h v-ami ut jan
heuvuitese. szallitasa. alrakasa

Szennyvíz gyűjtése. tisztítása, .. 052020 Vasarolt szolgaltatas utjan
elhelyezese

Szennyvízcsatorna építése,
052080 Közvetlenül és vásárolt

fenntartása, üzemeltetése — szolgáltatás útján

Lakóépület építése 061020 Közvetlenül

Turizmuslj lesztés
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Vízellátással kapcsolatos
közmű építése, fenntartása, 063080 Vásárolt szolgáltatás
üzemeltetése

Közvilágítás Mötv. 13. (1)2. 064010 Vásárolt szolgáltatás

Zöldterület-kezelés Mötv. 13. * (1)5. 066010 Önkormányzat hivatalo útján

Város -községgazdálkodási .. .

. . . Motv. 13. (1)2. 066020 Onkormanvzat hivatala utjan
egyeb szolgaltatasok -

Iláziorvosi alapellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. 072111 Szerződéses jogviszonvban

i I lázi gvcrmekorvosi .. —
. I

.. 1997. cvi CLIV. Ix. b2. 072111 Szerzodesesjoviszonyhan
aIaplatas —________

—

Ilázionosi ügyeleti ellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. 072112 Szerzödésesjogviszonyban

Fogorvosi alapellátás 1997. évi CLIV. tv. 152. 072311 Szerződésesjogviszonyban

Terápiás célú gyógyfürdő-és 07460
Onkormányzati intézmény

kapcsolódó szolgáltatások — útján

Családésnővédelmi
1997. évi CLIV. tv. 152. 074031

90ny2ti intézmény
egeszsegugyi gondozas . utjan________

11] úságegészségűgyi gondozás 1997. évi CLIV. tv. 152. 074032
máa0 intézmény

Kábítószer-megelőzés 80/20 13. (X.16.) OGY -

. . . . . 0740fl Mentalhigienes Egvesulet
programjai. tevekenysegei hatarozat

Önkormányzati intézmények.
Sportléksitmőnwk fenntartása Mötv. 13. * (1) 15. 081030 sportszervezetek

Önkormányzat hivatala útján

Verscnvsport és utánpótlás
. -. . . Kozvetlenul es

nevelesi tevekenvseg es Motv. 13. (1) 15. 081041
. sportszervezetek utjan

tamogatasa

Iskolai diáksport-tevékenység Mötv. 13. (1) 15. 081043
{ö etenül és köznevelési

es tamogatasa intezmenyek utjan

Szabadidősport tevékenység
Mötv. 13. (1) 15. 081045

Onkormányzati támogatás
es tamogatasa reven

Szabadidős park, fürdő ts
Mötv. 13. (T) IS. 081061

Onkormanyzati intézmény

strandszolgaltatas i utjan

Üdulöi szálláshely — .. . .. .

. . . Motv. 13. (1) 13. 081071 Onkormanyzat hivatala utjan
szolgaltatas es etkeztetes I______________

Közművelődési ..

I

Kozrnuvelodesi koncepcio.
hagvomanyos kozossegi, 082092 .. . Civil szervezetek utjan
kulturalis ertekek gondozasa

Könyvkiadás 083020 Közvetlenül

Egyéb kiadói tevékenység 083030 Közvetlenül

A fiatalok társadalmi
integrációját segítő struktúra, 88/2009. (X. 29.) 084070 Ifjúsági koncepció
szakmai szolgáltatások OGY határozat
kJlL5ZtCs működtetése

______________________________________ ____—___________
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Köznevelési intézmény I -4.

évfolvarnán tanulók

nevelésével, oktatásával

összefüggő működtetési

fel adatok

2012. évi CXC. iv. 74-76j 091220

Mötv. 13. * (1) 7. 086030 Önkormányzati hivatal útján

Mindenféle eyéb szabadidős .. - Önkormányzati intézmény
‚ — Motv. 1. (1) 1). 086090

szolgaltatas — utjan

Óvodai nevelés, ellátás .. .. .‚

szakmai feladatai
Motv. 13. * (1)6. 091110 Onkormanyzati tarsulas reven

Ovodai nevelés, ellátás .
..

.. . . 2012. cvi CXC. tv. 2.* (4) 09 140 Onkormanyzati tarsulas reven
mukodtetesi feladatai

Önkormányzati hivatal útján

Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtetési 2012. évi CXC. tv. 74-76.* 091250 Önkormányzati hivatal útján

feladatok
r
Köznevelési intézmény 5-8.
évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával 2012. évi CXC. tv. 74-76.* 092120 Onkormányzati hivatal útján

összefüggő működtetési
feladatok

(ivermekétkeztetés 1997. évi XXXI. tv. 2UA (1)
09(01 Önkormányzati hivatal,

köznevelési intézményekben h) vásárolt szolgáltatás útján

Munkahelyi étkeztetés
I 09605

Önkormányzati hivatal,

köznevelési intézményekben vásárolt szolgáltatás útján

Köznevelési intézményben
‚ . .

Onkormanyzati hivatal,
tanulok lukhatasanuk I 997. cvi XXXI. tv. 096030
.

vasarolt szolgaltatas utjan
biztos i tasa

Pedagógiai szakszolgúltató
tevékenység müködktési 2W2. évi CXC. tv. 74-76.* 098022 Önkormányzati hivatal útján

iladatui

Pszichiátriai betegek . . - .. ..

.

1993. evi 111. tv. 6/F. 101143 Onkormanyzati tarsulas utjan
kozossegi alapellatasa

Támogató szolgáltatás . .. . ..

‚
1993. evi III. tv. 65/C. 101222 Onkormanyzan tarsulas utjan

fogyatekos szemelyek reszere

Gyermekek napkőzbeni 1997. évi XXXI. tv. 94.* (3) - .. . ..

- 1040i0 Onkorrnanvzati tarsulas utjan
ellatasa a) -

Gvermekétkeztetés . - ..

:... . 1997. cvi XXXI. tv. 21/A Onkormanyzati tarsulas,
bolcsodcbcn, logyatekosok 104035

..... (1) a) vasarolt szolgaltatas utjan
nappali intezmenyeben

Intézményen kívüli
1997. évi XXXI. tv. 21/C. 104037

Önkormányzati hivataL

gyermeketkeztetes vasarolt szolgaltatas utjan

Család- és gyermekjóléti
1997. évi XXXI. tv. 40. * 104042

Önkormányzati társulás

szolgaltatasok -_________ -—
utjan —

Család- és gyermekvédelmi
1997. évi XXXI. tv. 40/A * 104043

9ormyzutti társulás

kozpont utjan

Foglalkoztatást elősegítő 105020 Közvetlenül
kepzesek es egyeb tamogatas
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Lakóingailan szociális célú .

‚ 106010 Onkormanyzat hivatala utian
herbeadasa. uzemettetese

Lakásfenntartással. lakhatással 10/20 12. (III. 30.)
‚.. ‘ ‘ .‚ ‚ . 106020 Onkormanyzat hivatala utjan

osszefuggo ellatasok onkormanyzati rendelet

I lajléktalanok átmeneti .

. 1993. cvi 111. tv. 80. (2) f 107013 Onkormanyzati tarsulas utjan
ellatasa

.‚ . ‚ 1993. évi Ill. tv. 99/B.- . ..

Szocialis foglalkoztatas
99/C

107030 Onkormanyzati tarsulas utjan

Szociális étkcztctés Mötv. 13, (1) 8. 107051 Önkozmánvzat hivatala útján

Romák (ársadalmi
integrációját elősegítő 107090 Közvetlenül

[tevékenységek és programok
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Okirat száma:

Megszüntető okirat

Az államháztartásról Szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján a Békési
Városgondnokság megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Békési Városgondnokság

A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 5630 Békés, Petőfl S. utca 4.

A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 814791

A megszűnő költségvetési szerv adószáma:15814799.2-04

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

L

2.1. A költségvetési szerv megszünésének dátuma:2017. Június 30.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv

2.2.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2.2.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutóddal történő megszűnés
beolvadással.

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Az intézmény feladatainak jelentős része
(köznevelési intézmények működtetői feladatai) jogszabályváltozás kővetkeztében
okafogyottá vált, egyéb tevékenységei más szervezeti keretek között hatékonyabban
oldhatók meg.

A jogutód költségvetési szerv

megnevezése székhelye

1 Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfl Sándor utca 2.

2 Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
Békés Város Önkormányzata; Altalános jogutód az alapító, Békés Város Önkormányzata, a
speciális jogutódlással nem érintett közfeladatokat közvetlenül látja el.

Békési Polgármesteri Hivatal: az étkeztetési feladatok ellátásban jogutód szervezetként
vesz részt.

100% önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságként működő BKSZ
Kft. működik közre a zöldterület kezelés, városgazdálkodás és lakásgazdálkodás
közfeladatok ellátásban.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.



Az oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó feladatok (091220, 091250,
092120,098022 kormányzati funkciók) okafogyottság miatt megszűnnek.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
eredeti feladatkörében teljes mértékben.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: a
lakásgazdálkodás és a gyermekétkeztetés vonatkozásában 2017. május 31., egyéb
feladatai körében 2017. 06.30.

3.2. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: Az intézményi étkeztetés
(096015, 096025, 096030 kormányzati funkciók), az inté2ményen kívüli
gyermekétkeztetés (104037 kormányzati funkció) és szociális étkeztetés (107051
kormányzati funkció) feladatait a Békési Polgármesteri Hivatal veszi át 2017. június 1.
nappal. A feladathoz kapcsolódóan a hivatal átveszi a megszűnő intézmény Hepp iskola
konyha (5630 Békés, József A. u. 12.) és Bötvös Iskola konyha (5630 Békés, Jantyik M. u.
21-25.) megnevezésű telephelyét.

A zöldterület kezelés (066010 kormányzati funkció), a város- és községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások (066020 kormányzati funkció), valamint a lakásgazdálkodás
(106010 kormányzati funkció) feladatokat a továbbiakban az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Békési Kommunális Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Verseny u. 4.) látja el
2017. Június 1. napjától. A feladathoz kapcsolódóan átveszi az intézmény székhelyének
(5630 Békés, Petőfl S. u. 4.) irodáját, illetve Békés, Kossuth u. 32. alatti raktárát.

Kelt: Békés, 2017. május_.

P.H.

Izsó Gábor polgármester
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Okirat száma: _.1/2017. (05.10.)

Módosító okirat

A Békési Polgármesteri Hivatal Békés Város Önkormányzata által 2017. március 30. napján
kiadott, 69.2/2017. (111.30.) Számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. -a alapján — a .._/2017. (05.10.) számú határozatra flgyelemmel — a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a
L telephjyQ]:

2. Az alapító okirat 4A. pontja helyébe a következő 4.4. Pont lép:

„4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
fun kciószám

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

7 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

8 016010
Országgyűlési, őnkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
10 016030 Állampolgársági ügyek

11 031030 Közterület rendjének fenntartása

12 041110 Ákalános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

13 041140 Terűletfejlesztés igazgatása

14 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

következő 1.2.2. pont lép:

telephely megnevezése telephely címe

1 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Petőfi utca 4.
2 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Piactér 3.
3 Hepp Iskola konyha 5630 Békés, József A. u. 12.
4 Főtvös Iskola konyha 5630 Békés, Jantyik M. u. 2 1-2 5.



16 041236 j Országos kőzfoglalkoztatási program
17. 042110 Mezőgazdaság igazgatása
18 044310 Építésügy igazgatása
19 051050 Veszélyes hulladék begyű jtése, szállítása, átrakása
20 061010 Lakáspolitika igazgatása
21 066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
22 076010 Egészségügy igazgatása
23 081010 Sportűgyek igazgatása
24 082010 Kultúra igazgatása
25 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
26 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
27 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
28 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
29 098010 Oktatás igazgatása
30 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
31 106010 Lakáingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
32 106020 Lakásfenntartással, lakhatássa) összefüggő ellátások
33 107051 Szociális étkeztetés

34 109010 i Szociális szolgáltatások igazgatása”

Jelen módosító okiratot 2017. június 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Békés, 2017. május 10.

P. H.

Izsó Gábor polgármester



Okirat száma: .2/2017. (05.10.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Békési Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.1. A költségvetési szerv

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.1. megnevezése: Békési Polgármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5630 Békés Petőfi utca 2.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Petőfi utca 4.

2 Polgármesteri Hivatal 5630 Békés Piactér 3.

3 Hepp Iskola konyha 5630 Békés, József A. u. 12.

4 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; 1990. 10.29.

2.2. A kőltségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Békés Városi Piacfelügyelet 5630 Békés, Petőfl utca 4.

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.12. megnevezése: Békés Város Őnkormányzata Képviselő-testülete



3.1.3. székhelye: 5630 Békés Petőfi u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése
alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester, vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tarozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal közreműködik az önkormányzatok
egymás közötti, va]amint az állami szervekkel történő együttműködésnek összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat szakágazat megnevezése
száma

1 841105 I Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Gondoskodik a helyi önkormányzat és helyi nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám

1 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

2 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

6 013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

7 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

S 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

10 016030 Állampolgársági ügyek
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11 031030 Közterület rendjének fenntartása

12 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

13 041140 Területfejlesztés igazgatása

14 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 041236 Országos közfoglalkoztatási program

. 17 042110 Mezőgazdaság igazgatása

18 044310 Építésügy igazgatása

19 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

20. 061010 Lakáspolitika igazgatása

21 066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

22 076010 Egészségügy igazgatása

23 081010 Sportügyek igazgatása

24 082010 Kultúra igazgatása

25 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

26 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

28 096030
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása

29 098010 Oktatás igazgatása

30 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

31 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

32 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

33 107051 Szociális étkeztetés

34 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város közigazgatási területe,
az építéshatósági feladatok tekintetében: Békés járás közigazgatási területe

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A Békési Polgármesteri
Hivatal módosított költségvetési előirányzatának 20 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző magasabb vezető beosztású
köztisztviselő. Kinevezése az Mőtv. 82. 5-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt település
polgármestere nevezi ki és menti fel. A kinevezés pályázat alapján határozatlan időre szál.
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban állószemykjogvkzonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX. törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.

törvény

közfoglalkoztatási a közfoglalkoztatásról és a lcözfoglalkoztatáshoz

3 jogviszony kapcsolódó, valamint egyéb törvények

I módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

5. (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Békési

Polgármesteri Hivatal 2017. május 10. napján kelt,

_______________________________

napjától

alkalmazandó _.1/2017. (05.10.) okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása

szerinti tartalmának.

Kelt:

Pl-i.

Magyar Á)lamkincstár
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