
Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

24/2014. (III. 27.) számú határozatával 2014. 03. 27. napján elfogadott és egységes 

szerkezetbe foglaltan kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

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

bekezdése szerinti tartalommal, az alábbiak szerint    

 

m ó d o s í t j a: 

1. Az alapító okirat 14. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolása” cím és szövegrész helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 

14. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

063020 Víztermelés,- kezelés, -ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

061020 Lakóépület építése 

045120 Út, autópálya építése 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

066010 Zöldterület-kezelés 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás és étkeztetés 

042220  Erdőgazdálkodás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 

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

szolgáltatások 

381202 Egyéb veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

107051  Szociális étkeztetés 

047120 Piac üzemeltetése 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. 

 

 

 

 



2. Záró rendelkezések 

 

Az alapító okirat jelen módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba. Az alapító okirat módosítását Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a ......./2015. (I. 29.) számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

Polgár, 2015. január 29.  

 

 

 

 

  dr. Váliné Antal Mária     Tóth József  

  címzetes főjegyző      polgármester 

 

 

 

 



Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

…../2015. (I. 29.) számú határozatával 2015. I. 29. napján elfogadott és egységes 

szerkezetbe foglaltan kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

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

bekezdése szerinti tartalommal, az alábbiak szerint  

 

a d j a   k i: 

 

A költségvetési szerv 

1. Megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 

2. Székhelye, címe: 4090 Polgár, Fürdő u. 2. hrsz.: 3435/2 

 

3.1. Telephelyei: 

Strandfürdő      4090 Polgár, Fürdő u. 3. hrsz.: 3420/1 

Kemping      4090 Polgár, Fürdő u. 11.  hrsz.: 3432/2 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  4090 Polgár, Zólyom utca 14. hrsz.: 1143/3  

       4090 Polgár, Móricz utca 3-5. hrsz.: 399 

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10. hrsz.: 619 

Polgári Polgármesteri Hivatal   4090 Polgár, Barankovics tér 5. hrsz.: 620 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde   4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.hrsz.: 1105/2 

Polgár Város Önkormányzatának  

Szociális Szolgáltató Központja   4090 Polgár, Barankovics tér 12. hrsz.: 390 

 

3.2. Fióktelepe:  

Gyermeküdülő     8640 Fonyód, Niklai u. 4. hrsz.: 10084 

 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 128/2007. (VIII.16.) 

 

5. Alapító szerv neve, címe: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

 

6. Alapítás időpontja: 1980. 02. 01. 

 

7.  Irányító szerv neve, címe: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4090 

Polgár, Barankovics tér 5. 

 

8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások 

igazgatása és közétkeztetés biztosítása 

 

9. Illetékessége, működési köre: Polgár Város közigazgatási területe 

 

 



10. A költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó rendelkezések: 
 

A költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezetőt a Képviselő-testület a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján 

bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

      

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

Közalkalmazotti jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, munkaviszonyra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései 

az irányadók. A közfoglalkoztatotti jogviszonyra a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb tevékenységek módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény rendelkezései irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

12. A Költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése: 

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

                  

13. Az alaptevékenység meghatározása: 

Polgár Város városüzemeltetési feladatainak ellátása. Közterületek-parkok gondozása. Kül-, 

és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása. Szilárd nem veszélyes kommunális hulladék 

begyűjtése, szállítása és átrakása. Nem közművel ellátott háztartási szennyvíz begyűjtése és 

elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás. Strandfürdő üzemeltetés. Kül-, és belterületi utak, hidak 

fenntartása. Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása. Építőipari 

karbantartási munkák. Temető fenntartási tevékenység. Önkormányzati intézmények, 

épületek üzemeltetése, takarítási tevékenység. Éttermi, mozgó vendéglátás, iskolai, óvodai és 

szociális intézményi étkeztetés, munkahelyi étkeztetés. Építményüzemeltetés. 

 

14. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

063020 Víztermelés,- kezelés, -ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

061020 Lakóépület építése 

045120 Út, autópálya építése 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

066010 Zöldterület-kezelés 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás és étkeztetés 

042220  Erdőgazdálkodás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 

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

szolgáltatások 



381202 Egyéb veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

107051  Szociális étkeztetés 

047120 Piac üzemeltetése 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében. 

 

15. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységet  nem folytat.   

 

16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A költségvetési szerv feladatellátáshoz szükséges vagyonát a székhelyen nyilvántartott 

vagyonleltárban szereplő vagyonelemek: ingatlanok, berendezések és felszerelések képezik. 

 

17. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok 

A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyon) az önkormányzat 

biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv vezetője az önkormányzat 

költségvetési rendelete, vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, 

valamit az ide vonatkozó hatályos jogszabályok szerint gyakorolja.  

 

18. Záró rendelkezések: 

18.1.: Hatályba lépés időpontja: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 

egyidejűleg Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 24/2014. (III. 27.) számú 

határozattal elfogadott, 2014. 03. 27. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 

veszti.  

 

18.2.: A felülvizsgálat rendje: 

Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal, 

rendeletekkel és helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor. 

 

18.3.: Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról a fenntartói határozat száma: 

128/2007. (VIII. 16.) számú határozat, 14/2008. (I. 24.) számú határozat, 205/2008. (XII.18.) 

számú határozat, 39/2009. (III.26.) számú határozat, 115/2009. (VII.2.) számú határozat, 

136/2009. (IX.24.) számú határozat, 171/2010. (XII. 15.) számú határozat, 21/2012.(II.16) 

számú határozat, 152/2012. (12.20.) számú határozat, 24/2014. (III. 27.) számú 

határozat,…../2015. (I. 29.) számú határozat. 

 

A fenntartói aláírások és bélyegző lenyomat: 

 

Polgár, 2015. január 29. 

                            

 

 

          Tóth József 

          polgármester 


