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ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 
 
 

 
 
 
1., A költségvetési szerv neve:  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
 
      Székhelye:  4090 Polgár, Fürdı u. 2., hrsz.:3435/2 
 
      Székhelyén kívül m őködı intézményegysége:   
   Polgár, Fürdı u. 1.,  hrsz.: 3420, (Strandfürdı) 
   Polgár, Fürdı u. 4., hrsz.: 3432/2, (Kemping) 
   Polgár, Kiss Ernı. u. 2., hrsz.: 1211, (Vízmő) 
   Polgár, Bokorhát-föld, hrsz.: 061, (Szennyvíztelep) 
 
2., Alapító szerve:   Polgár Város Önkormányzata 
       
     
3., Közfeladata:                     Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 
 
4.,Alaptevékenysége :   önkormányzati,valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítı szolgálatai 
   

01403-4 kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás: parkgondozás, 
parképítés, parkerdı kezelés; 
45202-5 helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
63121-1 közutak, hidak, alagutak, buszváró üzemeltetése, 
fenntartása 
55141-4 üdültetés: kemping üzemeltetés 
•  nem üzleti célú közösségi szabadidıs szálláshely – 

szolgáltatás: 
• gyermek- és ifjúsági tábor üzemeltetése 
70101-5 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás: lakás és 
helyiség gazdálkodás, fenntartás és üzemeltetés;  
75184-5 város és közgazdálkodási szolgáltatás,  
• óvodai, iskolai, Kistérségi Szolgáltató Központ 

élelemszállítás, önkormányzat és intézményei illetve saját 
részére végzett építıipari, szak-szerelıipari tevékenység 
ellátása, anyagértékesítés a költségvetési szervek számára, 
fuvarozás a költségvetési szervek számára, közérdekő 
munkások foglalkoztatása, közfoglalkoztatás; 

• Piac, vásár, mázsaház üzemeltetése; 
75186-7 köztemetı fenntartása, üzemeltetése; 
75185-6 települési vízellátás és vízminıség védelem:   
közmőves ivóvíz szolgáltatás;  
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90111-6 szennyvízelvezetés és kezelés: közmőves 
szennyvízcsatorna-hálózat, szennyvíztelep üzemeltetése, 
csapadékvíz-elvezetı árkok kezelése, fenntartása 
90121-5 települési folyékony hulladék győjtése: 
90211-3 települési hulladékok kezelése, köztisztasági 
tevékenység: szemétszállítás, közterület fenntartása, 
síktalanítása, állati-hulla kezelése; 
92401-4 sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése 
93091-0 fürdı és standszolgáltatás: strandfürdı üzemeltetés 

 
 
Kiegészít ı tevékenység: kapacitás kihasználását célzó más jog i személy vagy 

természetes személy számára végzett tevékenység:  
 

 90111-6 szennyvíztelep- és hálózat kezelés, 
90121-5  lakossági kommunális           hulladékszállítás 

 
Vállalkozói tevékenysége : A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
   folytat. 
 
 
 
5., Mőködési köre:    Polgár Város közigazgatási területe   
 
6., Irányító szerve:   Polgár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
 
 
7., Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költsé gvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája:        közüzem 
  
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
 
 
8.A költségvetési szerv vezet ıjére vonatkozó rendelkezések: 
 
 A költségvetési szerv vezetıjét (magasabb vezetı) a Képviselı-testület a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény alapján bízza meg. A 
magasabb vezetıi állást nyilvános pályázat útján lehet betölteni, a megbízás 5 évre szól. 
A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyzı látja 
el. A magasabb vezetıi megbízást az irányítói jogkörrel rendelkezı Polgár Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete adja. 
 
9., Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási j ogviszony megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak 
jogállasáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. 
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évi XXII. törvény szerint  
 
 
10., Vagyon feletti rendelkezés jogosultsága: 
 
A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyon) az önkormányzat 
biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2005. (III.20.) rendelete szerint 
gyakorolja. A gazdálkodással összefüggı jogosítványokat az önálló gazdálkodási jogkörrel 
felruházott költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint az 
Önkormányzat 12/2005. (III.31.) rendelete szerint gyakorolja az intézmény vezetıje. 
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11., Záró rendelkezések: 
 
 
11.1. Hatályba lépés id ıpontja: 
 
Polgár Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 39/2009. (III. 26.) sz. határozatával 
módosított alapító okiratra tekintettel: 2009. április 1. 
 
11.2 Felülvizsgálat rendje: 
 
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggı elemeket érintı törvényi változásokkal, 
rendeletekkel és helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor. 
 
11.3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról a fenntartói határozat száma: 
 
128/ 2007. (VIII.16.) sz. határozat, 14/2008. (I. 24.) sz. határozat, 205/2008. (XII.18. ) sz. 
határozat. 
 
 
11.4. A fenntartói aláírások és bélyegz ı lenyomat: 
 
 
 
Polgár, 2009. március 26. 
 
 
 
 Tóth  József   dr. Váliné Antal Mária 
 polgármester                         címzetes fıjegyzı     
 
 
 
 


