Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
119/2011.(XI.23.) KT határozata
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény 102/2011.(X.26.) KT
határozattal elfogadott alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1.) Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatában
rögzíti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 8.
§. /1/ - /4/ bekezdésében foglalt egyes közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen
törvény 9. § /4/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 57. § /1/ bekezdés c.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. § /1/ bekezdésében, a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CVI. tv. 1.§ /2/ bekezdés d.) pontja szerinti egyes feladatok ellátása érdekében, az
Ötv. 9.§ /4/ bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88.§ b.) pontjában biztosított felhatalmazással élve, ugyanezen törvény 9.§ /1/
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 102/2011.(X.26.) KT határozatával jogi
személyiséggel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervet alapított

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
elnevezéssel
és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, és elfogadja, és
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:”

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
2.) Az alapító okirat 6.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenysége: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Szakágazati száma: 841218
Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
360000
370000
381103
382101
412000
422100
431100
431200
432100

Víztermelés-, kezelés-, ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakóépület építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés

432200
432900
433100
433200
433300
433400
433900
439100
439900
522110
522130
562912
562913
562915
562916
562917
562919
750000
813000
841218
841403
889921
890441
890442
960302

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálás szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos – szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés-, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Sportolók edzőtábori étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Állat-, egészségügyi ellátás
Zöld terület kezelés
Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú foglalkoztatás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás, és működtetés

3.) Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati és
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében
járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
4.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságát – Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül
Cibakháza, 2011. november 23.
Hegyes Zoltán
polgármester

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
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Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatában
rögzíti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 8.
§. /1/ - /4/ bekezdésében foglalt egyes közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen
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Ötv. 9.§ /4/ bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88.§ b.) pontjában biztosított felhatalmazással élve, ugyanezen törvény 9.§ /1/
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 102/2011.(X.26.) KT határozatával jogi
személyiséggel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervet alapított

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
elnevezéssel
és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, és elfogadja, és
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1.) Költségvetési szerv neve: Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
2.) Költségvetési szerv székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
3.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma: 102./2011.(X.26.) KT
határozat
4.) Költségvetési szerv engedélyezett létszáma az alapítás időpontjában az alábbi:
Vezető
Ügyintéző
Élelmezésvezető
Informatikus
Villanyszerelő
Mezőgazdasági vontató kezelő,
illetve szippantó járműkezelő
Kőműves
Parkgondozó
Szakács

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő

Konyhai kisegítő
5 fő
Egyéb képesített fizikai munkakör
2 fő
Temetőgondnok
1 fő
Piacfelügyelő
½ fő
Összesen:
19,5 fő
5.) Költségvetési szerv jogszabályban (helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) – (4) bekezdésében, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. § /1/
bekezdés c.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 41. § /1/ bekezdésében, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1.§ /2/
bekezdés d.) pontja szerinti egyes feladatok ellátása érdekében) meghatározott
közfeladata a településrendezés, a vízrendezés és vízelvezetés, csapadékvíz csatornázás,
köztemető fenntartása, a helyi közutak, és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a
helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban, és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozás biztosítása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, közreműködés a
közfoglalkoztatás megoldásában, valamint az önkormányzat által fenntartott alapfokú
nevelési-, és oktatási intézmények, továbbá a szociális gondoskodás, és felnőtt étkeztetés
területén az étkeztetés biztosítása.
6.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenysége: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Szakágazati száma: 841218
Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
360000
370000
381103
382101
412000
422100
431100
431200
432100
432200
432900
433100
433200
433300
433400
433900
439100
439900
522110
522130
562912
562913
562915
562916

Víztermelés-, kezelés-, ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakóépület építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálás szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos – szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés-, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Sportolók edzőtábori étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés

562917
562919
750000
813000
841218
841403
889921
890441
890442
960302

Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Állat-, egészségügyi ellátás
Zöld terület kezelés
Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú foglalkoztatás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás, és működtetés

7.) Vállalkozási tevékenysége: nincs
8.) Költségvetési szerv működési köre:
alaptevékenységi körben: Cibakháza nagyközség közigazgatási területe
9.) A költségvetési szerv irányító szervének neve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
10.) A költségvetési szerv irányító szervének székhelye:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
11.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
12.)

önállóan működő költségvetési szerv

A költségvetési szerv gazdálkodási feladatait Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.

13.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, és a vezető választási rendje:
a.) A költségvetési szerv, vezető tisztségének betöltése pályázat útján történik, amely
pályázatot Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ír ki.
b.) A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
előírásainak megfelelően kell lebonyolítani
c.) A vezető tisztség betöltéséhez a pályázónak településüzemeltetési felsőfokú
végzettséggel kell rendelkeznie.
A vezetőt az önkormányzat 5 év határozott időre nevezi ki minősített többséggel.
14.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak.

15.) A költségvetési szerv megalakulásának dátuma:
2011. december 15., azzal, hogy a konyhaüzemi tevékenységgel kapcsolatos
feladatot, illetve tevékenységet a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi
Társulás Cibakháza, Nagyrév intézménytől (5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18.)
illetve a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde intézménytől (5462 Cibakháza,
Petőfi út 1.) 2012. január 01. napjától veszi át, illetve végzi.
16.) A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
17.) A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen törvény
96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító megszűntető,
illetve átalakító okiratban rendelkezik.
18.) A költségvetési szerv vagyona:
A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges és
kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak intézmény részére
történő leltár szerinti átadása ezen alapító okirat függelékét képezi.
19.) Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati és
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében
járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
20.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságát – Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül
Cibakháza, 2011. november 23.
Hegyes Zoltán
polgármester

