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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága vezetője kezdeményezte az intézmény 

alapító okiratának módosítását.  

A módosítás indokolt egyrészt a kormányzati funkciók elnevezésében történt változás, másrészt 

az intézménynél végzett tevékenység változás miatt, illetve a Kincstár által jelzett egyéb 

pontosítások miatt. 

 

Tekintettel arra, hogy „víztermelés, kezelés, ellátás” feladatot már nem lát el az intézmény, így 

szükséges az alaptevékenység köréből ezt a funkciót törölni.  

 

Módosítani szükséges továbbá a költségvetési szerv telephelyeit is, melynek sorából két 

telephely kivételre került, (Polgári Polgármesteri Hivatal Barankovics tér 5. Hrsz.: 620, Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz u. 3-5, Hrsz.: 399) illetve három elnevezésében 

pontosítani kell.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2020. június 17.  

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

    …./2020. (VI. 25.) határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Városgondnokság  Alapító Okiratának 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja a  Városgondnokság alapító okiratának módosító 

okiratát. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. számú melléklete szerint 

elfogadja a Városgondnokság módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 
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…/2020. (VI. 25) határozat 1. melléklete 
Okirat száma: I/7926-2/2020.                                                                                        

 
Módosító okirat 

 
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága a Polgár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. 02. 22. napján kiadott, 542-
7/2016. számú alapító okiratát az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján - a …./2020. (VI. 25.) határozatra figyelemmel-  a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 3. 4. és 6. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„3 
Polgári Váráshelyi Pál Általános  
Iskola Konyhája  

4090 Polgár, Zólyom utca 14.  
hrsz.: 1143/3 

4 
BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskola 
Konyhája  

4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10.  
hrsz.: 619 

6 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Konyhája 

4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.  
hrsz.: 1105/2” 

valamint a táblázat alábbiak szerinti 3. és 5. sora elhagyásra kerül a további 
sorok sorszámozásának értelemszerű módosításával: 

„3 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola  

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

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

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontja 1.,2.,8. soraiban az „u” szövegrész helyébe 
„utca” szövegrész lép. 

 
3. Az alapító okirat a következő 3.3. ponttal egészül ki: 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata  

        3.2.2.     székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.” 

 
4. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat következő 15. sora 

elhagyásra kerül a további sorok sorszámozásának értelemszerű 
módosításával:  

„15 063020 Víztermelés,- kezelés, - ellátás” 
 

5. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások 
igazgatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint, gyermekétkeztetés és szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21. §, 21/A. § és 21/C. alapján, valamint szociális étkeztetési 
feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 62. § alapján.”   

 

6. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 26. sorában a „szociális 

étkezés” kormányzati funkció megnevezés szöveg helyébe a következő 

szöveg lép: „Szociális étkeztetés szociális konyhán”. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.   
 
Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H. 
 
 

Tóth József 
  polgármester   
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…./2020. (VI. 25.) határozat 2. melléklete 
Okirat száma: I/7926-3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 Az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a Polgár Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Fürdő utca 2. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Strandfürdő 4090 Polgár, Fürdő utca 3.  

hrsz.: 3420/1 

2 
Kemping 4090 Polgár, Fürdő utca 11.   

hrsz.: 3432/2 

3 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
Konyhája 

4090 Polgár, Zólyom utca 14.  
hrsz.: 1143/3 

4 
BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és  Szakközépiskola 
Konyhája 

4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10. 

 hrsz.: 619 

5 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Konyhája 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. 

hrsz.: 1105/2 

6 
Polgár Város Önkormányzatának 
Szociális Szolgáltató Központja 

4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

 hrsz.: 390 

7 Gyermeküdülő fióktelep 8642 Fonyód, Berzsenyi utca 4.  
hrsz.: 10084 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 02. 01. 
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2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata  

3.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint, gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. 
§, 21/A. § és 21/C. alapján, valamint szociális étkeztetési feladatok ellátása a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § alapján.   

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 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 üzemeltetése. Kül-, és belterületi utak, hidak fenntartása. Lakás és 
nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása. Építőipari karbantartási munkák. 
Önkormányzati intézmények, épületek üzemeltetése, takarításai tevékenység. Éttermi, 
mozgó vendéglátás, iskolai, óvodai és szociális intézményi étkeztetés, munkahelyi 
étkeztetés, intézményen kívüli gyermekétkeztetés. Építményüzemeltetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati  

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
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3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
4 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236  Országos közfoglalkoztatási program 
6 041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
7 042220  Erdőgazdálkodás 
8 045120  Út, autópálya építése 
9 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
10 047120 Piac üzemeltetése 
11 051030 

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

12 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
13 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
14 061020  Lakóépület építése 
15 066010  Zöldterület-kezelés 
16 066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
17 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
18 081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
19 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
20 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
21 096025  Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 
22 104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

 nappali intézményében 
23 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
24 106010   Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
25 107051   Szociális étkeztetés szociális konyhán 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, mint 
magasabb vezetőt a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján, pályázat útján 5 évre bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.   

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb tevékenységek 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
 


