Alapító okirat

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) –(4) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására,
figyelemmel a 9. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a,
az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. §-a alapján

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének
az alábbiak szerint határozza meg:

1.

A költségvetési szerv neve: Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató
Szervezete

2.

A költségvetési szerv székhelye: Tiszasas, Rákóczi u 32. 5474

3.

A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű, település
üzemeltetési feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a
közétkeztetés biztosítása.
A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás
szolgáltatások
020000 Erdőgazdálkodás
160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
421200 Vasút építése
421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

és

kapcsolódó

429100 Vízi létesítmény építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
521020 Raktározás, tárolás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522002 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522004 Közúti járművontatás
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
553000 Kempingszolgáltatás
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Magyarország közigazgatási területe.
5. Irányító szervének neve, székhelye:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32.
A költségvetési szerv vezetője: Tiszasas Község Önkormányzata által megválasztott
vezető.
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselő-testület – a vonatkozó jogszabályok szerint előírt pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki.
A kinevezés határozott időre – 5 évre - szól.

8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt szabályok irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony

9. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak
határozzák meg.

10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat
Záradék
Az Alapító Okirat 2013. március 6-án lép hatályba.
Az alapító okiratot Tiszasas Község Önkormányzata a 10/2013.(III.05.).sz.
határozatával hagyta jóvá.
Tiszasas, 2013. március 5.

Gyói Gábor
polgármester

