
 
 
 

37/2020. (IV.30.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Polgármestere a „Városüzemeltetési 
intézmény alapító okiratának módosítása” című előterjesztést áttekintette, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törtvény 8/A.§ (2) bekezdése alapján 

az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Polgármester a Városüzemeltetési Intézmény módosító okiratát és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 

Okiratszám: ……….. 

Módosító okirat 
 
A Városüzemeltetési Intézmény Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2020.01.06. napján kiadott, 7065-2/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a(z) 37/2020. (IV.30.) számú 
polgármesteri határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat alábbi 5. sora elhagyásra kerül a táblázat 
következő sora számozásának értelemszerű módosításával: 
 

5. 
Városüzemeltetési Intézmény Bocskai tér 1. 
üzemi konyha telephelye 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontjának az alábbi 2. francia bekezdése elhagyásra kerül: 

„-  A Polgármesteri Hivatal étkezdéjének működtetése. 

 - A szabad kapacitás kihasználása céljából büfé üzemeltetése a Polgármesteri Hivatalban.” 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Hajdúböszörmény, időbélyegző szerint 

P.H. 

Kiss Attila 
polgármester 

 

H a j d ú b ö s z ö r m é n y  V á r o s  

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

(52) 563-259  Fax: (52) 563-296 

www.hajduboszormeny.hu 

http://www.hajduboszormeny.hu/
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Okiratszám: ………………… 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.  A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Városüzemeltetési Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Városüzemeltetési Intézmény Tanya 125. 

telephelye 

4220 Hajdúböszörmény, Tanya 125. 

2 
Városüzemeltetési Intézmény Krúdy Gyula 

utca 4. alatti telephelye 

4086 Hajdúböszörmény, Krúdy Gyula utca 4. 

3 
Városüzemeltetési Intézmény Városkert utca 
38. telephelye 

4220 Hajdúböszörmény, Városkert utca 38. 

4 
Városüzemeltetési Intézmény Jókai úti 

telephelye 

4220 Hajdúböszörmény, Jókai Mór utca 24. 

5 
Városüzemeltetési Intézmény Külső Újvárosi 

úti „Hajdútanya” telephelye 

4220 Hajdúböszörmény, Külső Újvárosi útfél 

 
 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.08.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

2.3.    A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városüzemeltetési Intézmény 4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület utca 12. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata  

3.2.2. székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: városüzemeltetési feladatok ellátása Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja alapján, 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény alapján. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841218  Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 A közfoglalkoztatási tervben részt vevők foglalkoztatása, közérdekű munkavégzés 

szervezése.  

 A Közösségi Ház (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2.) működtetése.  

 Kisebb építmények kivitelezése, járdaépítés, parkoló építés, kerítésépítés, térburkolás, 

gyephézagos tégla, járdalap, szegély, betonoszlop gyártása, kőműves, festő, asztalos, 

lakatos, bádogos, villanyszerelő, vízvezeték szerelő, szakipari munkák, erdő aljnövényzet 

irtása, árok-áteresz takarítása, árokásás, ároknyesés, útjavítás, kátyúzás, lomb,- és 

lomtalanítás, külterületek kaszálása, egyes belterületek kaszálása, a város bel,-és 

külterületeinek takarítása, a városból kivezető utak takarítása,  (szemétszedés), útszegély 

tisztítás, csapadékvíznyelő akna tisztítása, konténerek környezetének rendben tartása, 

sorfa gallyazás, parkgondozás, hóseprés, síktalanítás. 

 Mezőgazdasági feladatok (ezen belül: mezőőri feladatok, növénytermesztés, 

állattenyésztés) ellátása.  

 Állategészségügyi (ezen belül: gyepmesteri telep üzemeltetése) feladatok. 

 A Hajdúböszörmény Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő oktatási 

intézményben a gyermekétkeztetés térítési díjának beszedése. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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6 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 

szolgáltatások 

7 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

8 042180 Állategészségügy 

9 045120 Út, autópálya építése 

10 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása átrakása 

11 061020 Lakóépületek építése 

12 066010 Zöldterület-kezelés 

13 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

14 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

15 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

16 106010 Lakóingatlan szociális bérbeadása, üzemeltetése 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúböszörmény Város közigazgatási 

területe 

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízásról nyilvános 

pályázat alapján Hajdúböszörmény Város Képviselő-testülete dönt. A pályázati eljárás 

előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője látja 

el. Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  A vezető megbízás jogalapja 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.   

Az intézmény magasabb vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Hajdúböszörmény Város 
polgármestere 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 

 

közfoglalkoztatási jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény 

 

 
 
A polgármester felkéri a Gazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a változtatásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a módosító okiratot nyújtsa be a Magyar 
Államkincstárhoz. 
 
Határidő:  2020. április 30. 
Felelős: Kiss Attila polgármester 
               Nyakas Tibor osztályvezető  
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2. A Polgármester a 68/2020. (III.24.) Önk. számú határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. 
 

Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Kiss Attila polgármester 

 
 
 
 

Hajdúböszörmény, 2020. április 30. 
 

 
Kiss Attila 

polgármester 
 
 


