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64/2015. (VII.22.)KT határozata
A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának
módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
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évi CXCV törvényben és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
előírásaira - alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási
Intézmény alapító okiratának módosítását, valamint egységes szerkezetbe
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jóváhagyja.
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polgármestert.
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Felelős. Polgármester
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosító és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételére.
Felelős: Jegyző
Határidő: Alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül
Határidő: azonnal
A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.,
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2015. július 22.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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64/2015. (VII.22.)KT határozat 1. sz melléklete
Okirat száma: 3168/2015
Módosító okirat
A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény a Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata által 2011. november 23. napján kiadott, 119/2011.
(XI.23.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a alapján – Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Kommunális Szolgáltató és
Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 64/2015 (VII.22.) Kt határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1.

Az alapító okirat 2.1 pontja – mely a módosított okiratban a 15. pont alatt
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. december 15.”

2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi 2.3 ponttal egészül ki:
„2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

2.3.1 megnevezése: Cibakházi Vízmű
2.3.2 székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.”
3.

Az alapító okirat 4.1 pontja – mely a módosított okiratban az 5. pont alatt
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép
„4,.1. : A költségvetési szerv közfeladata:
Költségvetési szerv jogszabályban (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban, 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 településfejlesztés, településrendezés;településüzemeltetés
(köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); lakás- és
helyiséggazdálkodás;nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése,
szállítása 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.’

4.

Az alapító okirat 4.3. pontja –mely a módosított okiratban 6. pont alatt
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Lakás, kommunális szolgáltatások igazgatásával, szennyvíz gyűjtésével, tisztításával,
elhelyezésével, zöldterület kezelésével, piac üzemeltetésével községgazdálkodási,
közétkeztetési és közfoglalkoztatási feladtok ellátásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása .”
5.

Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 6. pont
alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:
„ 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.

kormányzati
funkciószám

2.

013320

3.

041231
041232

4.
5.
6.

kormányzati funkció megnevezése
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
042150

Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása,
üzemeltetése

8.

042180

Állat-egészségügy

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10.

045170
047120

7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése

051030

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

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

061020
Lakóépület építése
061040
063080

Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó
programok
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

066010

Zöldterület-kezelés
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
„
6.

066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030
081061

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051
Szociális étkeztetés

Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 6. pont
alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Jász-Nagykun –Szolnok Megye közigazgatási területe.”

7.

Az alapító okirat 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:
vezető

műszaki csoport

élelmezés vezető

konyha

hibaelhárítás,
karbantartás

temető üzemeltetés,
fenntartás

nem közművel
összegyűjtött
háztartási szennyvíz
4

közfoglalkoztatás

gyűjtése, szállítása
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Cibakháza, 2015. július 22.
P.H.
aláírás
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64/2015. (VII.22.)KT határozat 2. sz melléklete
Okirat száma: 3168-2/2015

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kommunális
Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
1.1.2 rövidített neve: KSZKI
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. december 15.
2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1 megnevezése: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
2.2.2 székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
2.3.1 megnevezése: Cibakházi Vízmű
2.3.2 székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1 megnevezése: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2 székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata:
Költségvetési szerv jogszabályban (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban, 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
településfejlesztés,
településrendezés;településüzemeltetés
(köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); lakás- és
helyiséggazdálkodás;nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyvíz gyűjtése,
szállítása 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.
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Lakás, kommunális szolgáltatások igazgatásával, szennyvíz gyűjtésével,
tisztításával,
elhelyezésével,
zöldterület
kezelése,
községgazdálkodási,
közétkeztetési és közfoglalkoztatási feladtok ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám
1.

013320

2.

041231
041232

3.

kormányzati funkció megnevezése
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
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4.
5.

041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
042150

Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása,
üzemeltetése

7.

042180

Állat-egészségügy

8.

045160
045170
047120

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Piac üzemeltetése
051030

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

051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061020
Lakóépület építése
061040
063080

Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó
programok
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030
081061

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051
Szociális étkeztetés

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Jász-Nagykun –Szolnok Megye közigazgatási területe.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 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.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1

közalkalmazotti

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2
3
5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:
vezető

műszaki csoport

élelmezés vezető

konyha

hibaelhárítás,
karbantartás

temető üzemeltetés,
fenntartás

nem közművel
összegyűjtött
háztartási szennyvíz
gyűjtése, szállítása
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közfoglalkoztatás

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. november 23. napján kelt,
119/2011. (XI.23.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Cibakháza, 2015. július 22.

P.H.

aláírás
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