
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 9-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
47/2020.(VII.09.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
elfogadja a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
Alapító Okiratot módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép 
hatályba. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékleteként 

elfogadja a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napjávallép 
hatályba. 

 
3.) A 142/2015.(XII.17.) sz. határozattal elfogadott Fegyverneki Mezőgazdasági, 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okirata hatályát veszti a 
törzskönyvi bejegyzés napját megelőző napon. 

 
Erről értesül: 

1.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) dr. Pető Zoltán jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
            Burján Attila János sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2020. július 10. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 
 
 



Okirat száma: 

Módosító okirat 
 

A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a Fegyvernek 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. december 17. napján kiadott, 4269-
5/2015/F számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján –47/2020.(VII.09.) sz. önkormányzati határozatra figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
 

1.Az új Alapító Okirat 4.1. pontjában „a költségvetési szerv közfeladata”az alábbi 
jogszabályi hivatkozással egészül ki:„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdése alapján.” 

 
2.Az új Alapító Okirat 4.3. pontjában „a költségvetési szerv alaptevékenysége” felsorolása 
kiegészül az alábbiakkal: 
 
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

 
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő 
létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt), 
 
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 
 
3. Az új Alapító Okirat 4.4 pontjában „a költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkciói szerinti megjelölése” kiegészül az alábbi kormányzati funkciókkal: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

12 052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

16 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

17 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
 
4. Az új Alapító Okirat 4.5 pontjában „a költségvetési szerv illetékessége és működési 
területe:” az alábbiakkal egészül ki: 
 

h.)Tiszaroff Község közigazgatási területe (települési folyékony hulladék 
begyűjtése, szállítása) 

 
   5. Az új Alapító Okirat 5.2 pontjábanszereplő táblázat 2. sorában szereplő foglalkoztatási 
jogviszony a „munkajogi jogviszony” szövegről„munkaviszony”szövegre módosul. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell  
alkalmazni. 
Kelt: Fegyvernek, időbélyegző szerint 
P.H. 

Tatár László  
polgármester 



Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fegyverneki 
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 

Intézmény 
1.1.2. rövidített neve: Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993.01.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Fegyvernek város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: köztemető kialakítása, fenntartása, helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdése 
alapján. 



4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő köztemetők fenntartásával, 
működtetésével kapcsolatos tevékenységek végzése. 

- Önkormányzat tulajdonában lévő lakó és nem lakó ingatlanok üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok végzése. 

- Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő csatornák, felszíni vizek fenntartásával, 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása. 

- Önkormányzat tulajdonában lévő erdőkkel, fasorokkal kapcsolatos gazdálkodási 
feladatok. 

- Halászati joggal kapcsolatos feladatok ellátása.  

- Önkormányzat tulajdonában lévő közutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

- Helyi piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Kommunális szennyvíz gyűjtése, szállítása. 

- Öntözőcsatornák működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.  

- Közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek 
és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával kapcsolatos 
feladatok ellátása.  

- A szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

- Nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével ( az azokhoz kisegítő 
létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt). 

- A más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

2 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

3 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, 
üzemeltetése 



4 042220 Erdőgazdálkodás 
5 042360 Halászat, haltenyésztés 
6 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
7 047120 Piac üzemeltetése 
8 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

9 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

10 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

11 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
12 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

13 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

14 066010 Zöldterület-kezelés 
15 066020 Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
16 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

17 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

a.) Fegyvernek Város közigazgatási területe, 

b.) Örményes Község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési 
folyékony hulladék gyűjtése, szállítása) 

c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet 
üzemeltetés) 

d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdőgazdálkodás, 
belvízöblözet üzemeltetés) 

e.) Tiszabő Község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési folyékony 
hulladék begyűjtése, szállítása) 

f.) Kenderes Város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés) 

g.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony hulladék begyűjtése, 
szállítás) 

h.) Tiszaroff Község közigazgatási területe (települési folyékony hulladék begyűjtése, 
szállítása) 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási 
tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok 40 %-ában határozza meg.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 



5.1. A költségvetési szerv 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 szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993.(V.12.) 
Kormányrendelet alapján a meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő 
vezetőt legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre Fegyvernek Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói feladatokat a polgármester 
gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 

2 munkaviszony munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. tv. 
3 megbízási jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 
 




