Kivonat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. február 09.
napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
20/2011.(II.09.) KT határozata
A Cibakházi Vízmű alapító okiratának módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést az
,,Alapító okiratok módosítása” tárgyában, és az alábbi határozatot hozta:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. február 09-i hatállyal a
Cibakházi Vízmű alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és
jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
2. A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító
okiratnak az alapdokumentumon történő átvezetéséről.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jáger Viktor – intézményvezetőt –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóságát – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Hegyes Zoltán sk.
polgármester

Dr. Albrecht Sándor sk.
jegyző
Kiadmány hiteles 2011. február 09.
Jkv.

1. sz. melléklet a 20/2011.(II.09.) KT határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
1.) Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
,,Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatában
rögzíti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ - /4/ bekezdésében
foglalt egyes közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen törvény 9. § /4/ bekezdésében,
továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. tv. 9. §. /1/ bekezdésében foglalt szabályozást
is betartva a 11/2009.(III.26.), valamint a 20/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozattal
elfogadott és módosított Cibakházi Vízmű alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az
alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakházi Vízmű
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a létrehozott
önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja és jóváhagyja az alábbiak
szerint: „

2.)

Az alapító okirat 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,Költségvetési szerv engedélyezett létszáma az alábbi
vezető
műszaki ügyintéző
vízóra leolvasó
vízműtelepi gépkezelő
csatornaüzemi gépkezelő
csatornaüzemi munkás
villanyszerelő
mezőgazdasági vontató kezelő,
illetve szippantó járműkezelő
informatikus
Összesen:

3.)

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott”

Az alapító okirat 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, Költségvetési szerv alaptevékenysége:
-

Alaptevékenysége: Víztermelés,- kezelés, - ellátás
Szakágazati száma: 360000

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
- 360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
- 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás
- 412000 Lakó- és nem lakóépület építése
- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 431100 Bontás
- 431200 Építési terület előkészítése
- 432100 Villanyszerelés
- 432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálás-szerelés
- 432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 433100 Vakolás
- 433200 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 433300 Padló-, falburkolás
- 433400 Festés, üvegezés
- 433900 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 439100 Tetőfedés-, tetőszerkezet-építés
- 439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.”

4.)

Az alapító okirat 7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,Vállalkozási tevékenysége: nincs”

5.)

Az alapító okirat 11.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv”

6.) Az alapító okirat 17.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszüntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.”
7.) Az alapító okirat 19.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,Egyéb rendelkezések:
1.)
Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati
és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat
módosítás törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.”
Cibakháza, 2011. február 09.

Záradék:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv a törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

2. sz. melléklet a 20/2011.(II.09.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti,
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ - /4/ bekezdésében foglalt
egyes közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen törvény 9. § /4/ bekezdésében, továbbá a
vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. tv. 9. §. /1/ bekezdésében foglalt szabályozást is
betartva a 11/2009.(III.26.), valamint a 20/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozattal
elfogadott és módosított Cibakházi Vízmű alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az
alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakházi Vízmű
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a létrehozott
önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja és jóváhagyja az alábbiak
szerint:
1.) Költségvetési szerv neve: Cibakházi Vízmű
2.) Költségvetési szerv székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
3.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:
10/2009.(III.26.)KT határozat
4.) Költségvetési szerv engedélyezett létszáma az alábbi
vezető
műszaki ügyintéző
vízóra leolvasó
vízműtelepi gépkezelő
csatornaüzemi gépkezelő
csatornaüzemi munkás
villanyszerelő
mezőgazdasági vontató kezelő,
illetve szippantó járműkezelő
informatikus
Összesen:

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott

5.) Költségvetési szerv jogszabályban (helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV tv. 8. §
/1/; /4/ bekezdés) meghatározott közfeladata:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező közüzemi víz és
csatornahálózat üzemben tartása és működtetése, beleértve a közüzemi vízszolgáltatást
biztosító vízmű valamint a szennyvíztisztító telep üzemben tartását és működtetését is,
valamint a településtisztasági szolgáltatás körében a keletkező folyékony szennyvíz
szippantása, szállítása, kezelése, és elhelyezés.

6.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
-

Alaptevékenysége: Víztermelés,- kezelés, - ellátás
Szakágazati száma: 360000

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
- 360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
- 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás
- 412000 Lakó- és nem lakóépület építése
- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 431100 Bontás
- 431200 Építési terület előkészítése
- 432100 Villanyszerelés
- 432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálás-szerelés
- 432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 433100 Vakolás
- 433200 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 433300 Padló-, falburkolás
- 433400 Festés, üvegezés
- 433900 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 439100 Tetőfedés-, tetőszerkezet-építés
- 439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

7.) Vállalkozási tevékenysége: nincs
8.) Költségvetési szerv működési köre:
a.) alaptevékenységi körben: Cibakháza nagyközség közigazgatási területe
b.) vállalkozási tevékenységi körben: Jász-Nagykun-Szolnok megye
közigazgatási területe
9.) A költségvetési szerv irányító szervének neve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
10.)

A költségvetési szerv irányító szervének székhely:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

11.)

A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv

12.)

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;

a pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
előírásainak megfelelően kell lebonyolítani.
c.)
A vezető tisztség betöltéséhez a pályázónak vízügyi vagy
településüzemeltetési felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, illetőleg képesítése
meg kell, hogy feleljen az ágazati (vízügyi) miniszter hatályos rendeletének.

b.)

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: 2009. április 1.,
illetve a nyilvántartásba vétel napja.
16.) A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:

17.)

A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen törvény
96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszüntetésről az alapító megszűntető,
illetve átalakító okiratban rendelkezik.
18.) A költségvetési szerv vagyona:
A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezik. A működéséhez szükséges és
székhelye szerinti irodahelyiségeket kiegészítő helyiségeket és raktárt az alapító térítés
nélkül adja a költségvetési szerv használatába.
19.) Egyéb rendelkezések:
1.)

Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó
ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

2.)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat módosítás
törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.

Cibakháza, 2011. február 09.
Záradék:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv a törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

