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Előterjesztés a Képviselő-t€stület 20l6, márciu§ 29. -ei ülésére

Tárg),: GAMESZ Alapító okiratának módo§ítá§a napirendi ponahoz

Tisztelt Képviseló-testülct!

A Képviselő testület a l9l20l6.(L 26,) Kt, számú határozatával döntött a Művelődési Ház

jogutód nélküli megszúnéséről. Az intézmény megszúnése maga után vonja, hogy a

GAMESZ Alapító okiratából a Művelődési Ház pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátáslía

vonatkozó részt törölni kell, Az Alapitó okirat többi pontja változatlan marad.

Kérem a T. Képviselő-testületet. hogy a fent leírtak alapján az alapító okirat módositását

megvitatni sziveskedjen!

Mélykút. 2016, március l7. .-lZ!1
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.,./20l6. (III.29.) Kt. számú

Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Ellátó és szolgáltató szervezet Alapító okiratának

HATÁROZATI JAVASLAT

módositása

l, Mélykút város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja ajelen hatfuozat l,sz.

melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Müszaki Ellátó és

szolgáltató szervezet Alapító okiratát módosító okiratot, valamint a 2. sz.

melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapitó okiratot,

2. A Képviselő- testület felhatalmazza a Kovács Tamás polgármesten az Alapitó

okiratot módosító okirat. valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat

aláírására,

3. A Képviseló- testülel felkéri Kovács Tamrás polgármestert, hogy jelen határozatot

és a mellékleteit képező módositó okiratot, valamint a módosításokkal egységes

szeíkezetbe foglalt Alapító okiratot küldje meg a Magyar ÁllamkincstáI Bács-

Kiskun Megyei lgazgalósága részére.

E9!9!ó§ Kovács Tamás polgármester

Határidó: azonnal



1,sz,mellék|et a..../2016.(lII.29,) Kt. számú határozathoz

okiratszáma: /2016

Módosító okirat

Mélykútváíos Önkoímányrat Gazdasági- Műszaki [llátó és szolgáltató szervezete,
a Mélykút Város Önkormányzat Képviseló- testülete által 2016. február 09. napián
kiadoü, a6-21/2016. számú alapító okiratát az államháztartá§ról szóló 2011. évi cxcv.
törvény 8/A. §-a alapiár.- a l2016.(l|1,29,) Kt. számú határozatra tekintettel- a következők
szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4,3. pontja helyébe a következő rendelkezés lépI

,, Gazdasá8i, pénzügyi, számviteli tevékenysé8et végez Mélykút Város Önkormányzat Gondozási
Kőzpontja részére külön munkame8osztási megátlapodás alap|án,
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő, üzemeltetési szolgáltatás, Közfo8lalkoztatás
feladatainak ellátása"

Jelen módosító okiratot a törzskönyr'i nyilvántartásba történó beje8yzés napjától kell
aikalmazni,

KeltI Mélykút,2016, március 29.

P.H,

kovács Tamás
polgármester



2.5z,melléklet a..../2016.(IlL29.) Kt,számú határozathoz

0kirat száma: /2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe íoglalva

Az államháztartá§ról szól'ó 2017. évi cxcv, törvény 8/A. §-a alapján a MéIykút város
Önkolmányzat Gazdasági- Múszaki Ellátó és szolgáltató szervezete alapító okiratát a
következók szerint adom kiI

1. A költségveté§i szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv

1,1.1,megnevezése: Mélykút Város Ónkormányzat Gazdasági- Múszaki Ellátó és
szol8áltató szervezete

1,1.2,rővidített neveI MélykútVáros Ónkormányzat GAMEsz

1.2,A költségvetési szerv

1,2.1,székhelye; 6449 Mélykút, Petőíi tér 1,

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések

2,1.A költségvetési szerv alapitásának dátuma| 1979,0B,15,
2,2.A költségvetési szerV alapítására, átalakításárá, me8szünteté5ére jo8osult szerv

2,2.1,fu egnevezése: Mélykút Város 0nkormányzat
2,2.2.székhelye| 6449 Mélyktit, Petőfi tér 1,

1,2.2,telephe l

telephely megnevezése te]ephelv címe

1 orvosi Rendelő 6449 Mélvkút, NaPv u. 4,

2
Közfoglalkoztatás 6449 Mélykút, Rákóczi u.11.

6449 Mélykút, Petőfi tér 9.

3 Konyha 6449 Mélykút, szent László u. 19.

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete



3,1,A költségvetési szerv irányító s2ervének
3.1.1.megnevezése: MélykútVáros Önkormányzat Képviselő- testülete
3.1,2,székhelyei 6449 Mélykút, Petőfi tér 1,

4, A költségvetési szerv tevékenysége

4.1,A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény e|látandó tevékenysége a Magyarország
helyi ónkormányzatairól szóló 2011. évi clxxxlx, törvény 13,§ (1) bekezdése
értelmében a településrendezés és az egészségűryi alapellátásról váló 8ondoskodás,
költ§égvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátása, önkormányzati intézmények
feladatellátásának segítése, közfo8lalkoztatás szervezése és lebonyolítása

4,2,A költségvetési szerv fótevékenységének államháztartási szaká8azati besorolásai

4,3.A költsésvetési szerv alaptevékenysége:

Gazdasá8i, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat Gondozási
Kózpontja részére különmunkame8osztási megállapodásalapján.
Önkormányzati intézmények ellátó, kise8ítő, üzeme|tetési szol8áltatás, Közfoglalkoztatás
feladatainak ellátása.

4.4.A köItségvetési szerv alaptevékenysé8ének kormányzati funkció szerinti me8jelöIése:

szakásazat száma szakásazat mesnevezése

1
a41117 Kormányzati és önkolmányzati intézmények ellátó, kisegítő

szolsálatai

kormányzati
funkciószám

kormán}zati fu nkció megnevezése

1
013360 Má5 szerv részére vé8zett pénzügyi- gazdálkodási, územeltetési,

eqyéb szolgáltatások
2 047231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás
3 04123z start- munka DroEram- Téli közfoslalkoztatás
4 o41,233 Hosszabb időtartamú közfoPlalkoztatás
5 047236 or5záeos közfoElalkoztatási Dropram
6 041237 Közfo g]alkoztatási mintaproqram
7 045150 Eqyéb szárazföldi szemé|yszállítás
B 045161 kerékpárutak územelteté5e, fenntartása
9 066010 zöldterület- kezelés
10 066020 Város, -kózséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
11 072,11,1 lláz oIvos alapellátás
12 072112 11áz iisveleti ellátás
]3 072311, Foeorvosialaoellátás
14 07 4031, család és nóvédelmi esészsépüsvi pondozás
15 074032 lfjúsáp- esészsésüsvi sondozás
16 096015 GyernrekétkeZtetés kóznevelési intéznrényben
l7 09 602 5 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intéznrényben
lí] 102023 ldóskorúak tartós bentlakás05 ellátása



19 104037 Intézményen kívüli pyermekétkeztetés
20 107051 szociális étkeztetés

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a tórzskön}vi nyilvántartásba tórténő beie$zés napiától kell alkalmazni,
ezzel e8yidejűleg a kóltsé8vetési szerv 2016. február 09, napján kelt, 86-27 /2076. okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény vé8íehajtásáíól szóló 368l2o7l. (xII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése álapján a Ma8yar Államkincstár nevében igazolom, ho8y jelen a|apító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe fo8lalt szóvege megfelel az alapító okiratnak a Mélykút
Város Ónkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és szolgáltató szervezete 2016, március 29.
napján kelt, a tórzskónyvi nyilvántartásba történó bejegjrzés napjától alkalmazandó .,,/2016
okiratszámú módositó okirattal vé8rehajtott módosítása szerinti tartalmának,

Kelt:

4.5,A költsé8vetési szerv illetékessége, műkődési terúlete: Mélykút Város közigazgatási
területe

4.6.A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysé8ének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytat,

5, A költségvetési szery szervezete és működése

5.1,A költsé8vetési szerv vezetójének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének Mélykút
Város onkormányzat Képviselő- testülete nyilvános pályázati eljárás útján a
jogszabályban megállapított képesítési feltételeknek me8felelő vezetót nevez ki
legfeljebb 5 évre, A munkáltatói jogokat a polgármester 8yakoroija,

5,2.A költsé8vetési szervnél alkalmazásban á|ló személyek jogvi§zonya:

foslalkoztatási iosviszonv iosviszon!t szabálvozó iosszabálv

7
közalkalmazotti joBViszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi xxxlll.

törvény
z munkaviszonv a Munka Törvénykön}wéről szóló 2012. évi l, törvény
3 megbízási iogviszonv a Polgári Törvénvkönwről szóló 2013. évi V. töíVénV

4
közfo8laIkoztatott jogviszony a közfo8lalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó, valamint e$/éb tórvények módosításáróI
szóló 2011. évi cVI. törvénv

P,I L

Ma8yar ÁlIamkincstár


