Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
114/2013.(IX.26.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű
módosításáról

és

Községgazdálkodási

Intézmény

Alapító

Okiratának

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okirat
módosító okiratát, mely okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratát,
mely okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Városüzemeltetési
és Fejlesztési Intézmény szakágazati besorolását tartalmazó listát a határozat 3. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Városüzemeltetési
és Fejlesztési Intézmény által üzemeltetett gépjárművek listáját a határozat 4. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
5.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5/2013.(I.17.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszi.
Erről értesül:
1.) Nardai Dániel a Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv.hitelesítő
Kivonat hiteléül:
2013. szeptember 27.
Schultz Ferencné

Szatlóczki Edit sk.
jkv.hitelesítő

1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat által 2013. január 21. napján kiadott 5/2012.(IX.17.) sz. alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.) A költségvetési szerv
a.) megnevezése: Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
2.) Az Alapító okirat 7.) a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„ a.) Fegyvernek Város közigazgatási területe”
3.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.) Irányító szerv:
a.) megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
„Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény 5/2013.(I.17.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2013.(IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá.”
ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2013.(IX.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. szeptember 13.
P.H.
…………………………………………
polgármester

2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Város Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1.) A költségvetési szerv
a.) megnevezése: Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok
végrehajtása.
3.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozza létre:
a.) Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
c.) Szennyvíz gyűjtés, szállítás.

d.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
e.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
f.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
g.) Közutak üzemeltetése.
h.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
i.) Zöldterület-kezelés
j.) Temető fenntartás és működtetés.
k.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása
Szakfeladat
száma
010000
020000
370000
422100
429100
562917
842541

megnevezése
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások
Erdőgazdálkodás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Munkahelyi étkeztetés
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

381104
382102
430000
522001
680001
680002
700000
712204
770000
780000
813000
841352
841403
890441
890442
931102
932918
960302

Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
Speciális szaképítés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
Kölcsönzés, operatív lízing
Munkaerő-piaci szolgáltatás
Zöldterület-kezelés
Mezőgazdasági támogatások
Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Mindenféle máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés

4.) Államháztartási szakágazati besorolás:
381 100

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

5.) Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
381-103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása

6.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.
7.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
a.) Fegyvernek Város közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési
folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)
c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység,
belvízöblözet üzemeltetés)
d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő
gazdálkodás, belvízöblözet üzemeltetés)
e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési
szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, szállítása)
f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
g.) Kengyel Község közigazgatási területe (szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)
h.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd
hulladék begyűjtése, szállítása)
i.) Tiszapüspöki Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék
begyűjtése és szállítása)

j.) Tiszatenyő Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék
begyűjtése és szállítása)
8.) Irányító szerv:
a.) megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
- Bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Fegyverneki Polgármesteri
Hivatal - 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. - látja el.
10.) Vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján a
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. .
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:




Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
Törvény
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény

Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény 5/2013.(I.17.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2013.(IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. szeptember 19.
Tatár László
polgármester

114/2013.(IX.26.) sz. határozat 3. sz. melléklete:
A költségvetési szerv szakágazati besorolása
Alapvető szakágazati besorolás:
381100

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

További szakágazati besorolás:
016100
Növénytermelési szolgáltatás
021000
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
370000
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
381100
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
382100
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
411000
Épületépítési projekt szervezése
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
422100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100
Vízi létesítmény építése
429900
Egyéb máshová nem sorolható építés
522100
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
562900
Egyéb vendéglátás
682000
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
702200
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
712000
Műszaki vizsgálat, elemzés
782000
Munkaerő kölcsönzés
931100
Sportlétesítmény működtetése
931900
Egyéb sporttevékenység
932900
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
960300
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
114/2013.(IX.26.) sz. határozat 4. sz. melléklete:
Gépjármüvek listája
SORSZÁM RENDSZÁM

TÍPUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

YEE-749
YEK-684
YGY-961
LKR-014
YEE-752
YEK-685
YHX-182
GYX-925
YHX-183
HWM-070
EZZ-762
HKP-021
YJP-359
YAX-784

15.

IZZ-582

T-16 M Traktor
PÓTKOCSI
MTZ 1025 TRAKTOR
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
T16 M TRAKTOR
PÓTKOCSI MBP 6,5
MTZ-80
TOYOTA HILUX
MTZ 80 TRAKTOR
IVECO KOM.HULL.SZÁLL.
CITROEN C-15
TOYOTA HILUX
GONDONI STARTRAKTOR
PÓTKOCSI (FARMER)
MERCEDES ATEGO
Gépjármű és szippantó felépítmény

Leltári
száma
382
385
1512
1682
440
467
1191
736
909
892
755
858
1749
1750
1357

