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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 24. napján tartott 

ülésén határozattal döntött arról, hogy a 2015. október 1. napjával létrehozott Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezethez kerüljenek át a takarítónői munkakört 

betöltő közalkalmazottként és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalók 

is, összesen 11 fő. Fenti intézkedés azért volt célszerű, mert rugalmasabban lehetett megoldani 

a helyettesítést. 

 

2017. január 1. napjától a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskolában takarítói feladatokat ellátó 

munkavállalók (7 fő) a Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek át.  

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz történő áthelyezés miatt a cél, ami miatt az 

átszervezésre 2015-ben sor került okafogyottá vált. Indokolt és célszerű a VÜMESZ-nél maradt 

4 fő takarító közül 2 fő Jánossomorja Város Önkormányzatánál, 2 fő Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtárnál történő továbbfoglalkoztatása, áthelyezése.  

 

Jogszabályi változás miatt 2017. január 1. napjától változnak a gyermekétkeztetés 

szabályai is. 

 

Figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

2. melléklete III5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím vonatkozásában 

rögzítettekre, miszerint „a támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját 

fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által 

fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással 

biztosítsa az étkeztetést.”  

Jánossomorja saját konyhás feladatellátással látja el a gyermekétkeztetési feladatokat, ezért 

2017. január 1. napjától a VÜMESZ látja el e feladatot az óvoda és az általános iskola 

vonatkozásában.  Fentiek miatt a konyhai dolgozók a VÜMESZ foglalkoztatotti állományába 

kerülnek át.  

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./2016. (XI. 30.) Kt. 

határozata 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezetnél takarítói munkakört betöltő 2 fő 

alkalmazottat Jánossomorja Város Önkormányzata, 2 fő alkalmazottat a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvár foglalkoztassa a továbbiakban.  

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, az óvodai és általános iskolai 

intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet lássa el. 11 fő konyha alkalmazott Jánossomorja Város 
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Önkormányzata foglalkoztatotti állományából a VÜMESZ foglalkoztatotti 

állományába kerüljön át.  

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítását az 1. 

sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja el.  

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az átszervezésből eredő változások átvezetését készítse elő, 

végezze el.  

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezze a Magyar Államkincstárnál az 

alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését.  
 

Határidő:  2016. december 1., ill. december 8. 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltat megtárgyalni és az 

alapító okirat módosítását a mellékelt formában elfogadni szíveskedjen.  

 

 

 

Jánossomorja, 2016. november 18. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma: 476-13/2016 
 

Módosító okirat 
 
 

A Já nossomorjái Vá rosü zemeltete si e s Mü száki Ellá to  Szervezet Já nossomorjá Vá ros 
Ö nkormá nyzátá Ke pviselo -testü lete á ltál 2015. jü niüs 25. nápjá n kiádott 1530-12/2015. szá mü  
álápí to  okirátá t áz á llámhá ztártá sro l szo lo  2011. e vi CXCV. to rve ny 8/A §-á álápjá n – Já nossomorjá 
Vá ros Ö nkormá nyzátá Ke pviselo -testü lete nek ……/2016. (XI.30.) szá mü  hátá rozátá rá figyelemmel 
–á  ko vetkezo k szerint mo dosí tom:  
 
1.) Az álápí to  okirát 4.3. pontjá helye be á ko vetkezo  rendelkeze s le p: 

 
A ko ltse gvete si szerv álápteve kenyse ge: A ko zterü letek jogszerü  hászná látá nák, á 
ko zterü leten folytátott engede lyhez, illetve ü tkezelo i hozzá já rülá shoz ko to tt teve kenyse g 
engede lyeze se, szábá lyszerü se ge nek elleno rze se. A ko zterü let rendje re e s tisztásá gá rá 
vonátkozo  jogszábá ly á ltál tiltott teve kenyse g megelo ze se, megákádá lyozá sá, 
megszákí tá sá, megszü ntete se, illetve szánkcioná lá sá. Ko zremü ko de s á ko zterü let, áz 
e pí tett e s terme szeti ko rnyezet ve delme ben, ko zremü ko de s á tá rsádálmi bü nmegelo ze si 
feládátok megválo sí tá sá bán á ko zbiztonsá g  e s á  ko zrend ve delme ben. 
Ko zremü ko de s áz o nkormá nyzáti vágyon ve delme ben, á ko ztisztásá grá vonátkozo  
jogszábá lyok ve grehájtá sá nák  elleno rze se ben. A termo fo ldek o rze se, ve delme nek 
ellá tá sá. Ko zremü ko de s helyi rendeletben megá llápí tott szábá lyok megse rte se nek 
 szánkcioná lá sá bán.  Telepü le sfejleszte ssel, telepü le srendeze ssel kápcsolátos feládátok 
elo ke szí te se. A telepü le sü zemeltete ssel kápcsolátos feládátok ellá tá sá. Ko zremü ko de s á 
ko rnyezet-ege szse gü gyi feládátok ellá tá sá bán,  láká s – e s helyise ggázdá lkodá ssál 
kápcsolátos feládátok ellá tá sá bán.  A helyi ko rnyezet- e s terme szetve delemmel, 
ví zgázdá lkodá ssál, ví zká relhá rí tá ssál kápcsolátos  feládátok ellá tá sá (csátorná-e s 
á rokrendszer kárbántártá sá, tisztí tá sá). Ú tkárbántártá si feládátok ellá tá sá. Ko zremü ko de s 
á telepü le s ko zbiztonsá gá nák biztosí tá sá bán. Já nossomorjá Vá ros Ö nkormá nyzátá 
tülájdoná bán le vo  ingátlánok felü jí tá sá, kárbántártá sá. Sportle tesí tme nyek fenntártá sá. 
Inte zme nyi gyermeke tkeztete s ellá tá sá.  

 

2.) Az álápí to  okirát 4.4. pontjá helye be á ko vetkezo  rendelkeze s le p: 
 
4.4.  A ko ltse gvete si szerv álápteve kenyse ge nek kormá nyzáti fünkcio k szerinti megjelo le se: 
 

 kormá nyzáti fünkcio szá m kormá nyzáti fünkcio  megneveze se 

1 013320 Ko ztemeto -fenntártá s e s - mü ko dtete s 

2 013350 Az o nkormá nyzáti vágyonnál válo  gázdá lkodá ssál 
kápcsolátos feládátok 
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3 013390 Egye b kiege szí to  szolgá ltátá sok 

4 031010 Ko zbiztonsá g, ko zrend igázgátá sá 

5 031030 Ko zterü let rendje nek fenntártá sá 

6 031050 Egye b rende szeti, bü nü ldo ze si teve kenyse gek 

7 041231 Ro vid ido tártámü  ko zfoglálkoztátá s 

8 042110 Mezo gázdásá g igázgátá sá 

9 045120 Ú t, áüto pá lyá 

10 045160 Ko züták, hidák, álágüták ü zemeltete se, fenntártá sá 

11 064010 Ko zvilá gí tá s 

12 066020 Vá ros, - ko zse ggázdá lkodá si egye b szolgá ltátá sok 

13 081030 Sportle tesí tme nyek, edzo tá borok mü ko dtete se e s 
fejleszte se 

14 096015 Gyermeke tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

15 104037 Inte zme nyen kí vü li gyermeke tkeztete s 

 
3.) Az álápí to k okirát 5.2. pontjá helye be á ko vetkezo  rendelkeze s le p: 

 
5.2. A ko ltse gvete si szervne l álkálmázá sbán á llo  szeme lyek jogviszonyá: 
 

 foglálkoztátá si jogviszony jogviszonyt szábá lyozo  jogszábá ly 

1 Ko zszolgá láti jogviszony á ko zszolgá láti tisztviselo kro l 2011 e vi CXCIX. to rve ny 

2 
Ko zálkálmázotti jogviszony á ko zálkálmázották jogá llá sá ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. 

to rve ny 

3 Münkáviszony á münká to rve nyko nyve ro l szo lo  2012. e vi I. to rve ny 

4 Megbí zá sos jogviszony á Polgá ri To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny 

 

 
Jelen mo dosí to  okirátot 2017. jánüá r 1. nápjá to l kell álkálmázni. 
 

 
Já nossomorjá, 2016. november 30. 
 
       P.H.    
 
         Lo rincz Gyo rgy 
             Já nossomorjá Vá ros Polgá rmestere 
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Ökirát szá má:  476-14/2016 

 

Alápí to  okirát 
mo dosí tá sokkál egyse ges szerkezetbe foglálvá 

 
 
Az á llámhá ztártá sro l szo lo  2011. e vi CXCV. to rve ny 8/A. §-á álápjá n á Já nossomorjái 
Vá rosü zemeltete si e s Mü száki Ellá to  Szervezet álápí to  okirátá t á ko vetkezo k szerint ádom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A ko ltse gvete si szerv 
 1.1.1.    megneveze se: Já nossomorjái Vá rosü zemeltete si e s Mü száki Ellá to  Szervezet 
 1.1.2. ro vidí tett neve: VÚ MESZ 
 
1.2.  A ko ltse gvete si szerv: 
 1.2.1. sze khelye: 9241 Já nossomorjá, Szábádsá g ütcá 39. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A ko ltse gvete si szerv álápí tá sá nák dá tümá: 2015.10.01. 

 

   3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1.  A ko ltse gvete si szerv irá nyí to  szerve nek 
 3.1.1. megneveze se: Já nossomorjá Vá ros Ö nkormá nyzát Ke pviselo -tesü lete 
 3.1.2. sze khelye: 9241 Já nossomorjá, Szábádsá g ütcá 39. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1.  A ko ltse gvete si szerv ko zfeládátá:  A ko zterü letek rendje nek e s tisztásá gá nák ve delme, 
válámint ánnák rendje t megbonto  jogse rte sek háte konyább megelo ze se, 
megákádá lyozá sá, szánkcioná lá sá, áz o nkormá nyzáti vágyon ve delme, á termo fo ldek 
o rze se, ve delme e rdeke ben ellá tjá á ko zterü let-felü gyeletro l szo lo  1999. e vi LXIII. 
to rve nyben, á fegyveres biztonsá gi o rze sro l, á terme szetve delmi e s á mezei o rszolgá látro l 
szo lo  1997. e vi CLIX. to rve nyben, á ko zo sse gi együ tte le s álápveto  szábá lyáiro l e s ezek 
elmülásztá sá nák jogko vetkezme nyeiro l szo lo  10/2015. (IV. 29.) Já nossomorjá Vá ros 
Ö nkormá nyzátá Ke pviselo -testü lete nek o nkormá nyzáti rendelete ben, áz egyes rende szeti 
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feládátokát ellá to  szeme lyek teve kenyse ge ro l, válámint áz egyes to rve nyeknek áz 
iskolákerü le s elleni felle pe st biztosí to  mo dosí tá sá ro l szo lo  2012. e vi CXX. to rve nyben, 
tová bbá  Mágyárorszá g helyi o nkormá nyzátáiro l szo lo  2011. e vi CLXXXIX. to rve ny 13. § (1) 
bekezde s 1., 2., 5., 9., 11., 17., e s 18. pontjá bán meghátá rozott feládátokát. 

 
4.2.  A ko ltse gvete si szerv fo teve kenyse ge nek á llámhá ztártá si száká gázáti besorolá sá: 
 

 száká gázát szá má száká gázát megneveze se 

1 841117  Kormá nyzáti e s o nkormá nyzáti 
inte zme nyek ellá to , kisegí to  
szolgá látái 

 
4.3.  A ko ltse gvete si szerv álápteve kenyse ge: A ko zterü letek jogszerü  hászná látá nák, á 

ko zterü leten folytátott engede lyhez, illetve ü tkezelo i hozzá já rülá shoz ko to tt teve kenyse g 
engede lyeze se, szábá lyszerü se ge nek elleno rze se. A ko zterü let rendje re e s tisztásá gá rá 
vonátkozo  jogszábá ly á ltál tiltott teve kenyse g megelo ze se, megákádá lyozá sá, 
megszákí tá sá, megszü ntete se, illetve szánkcioná lá sá. Ko zremü ko de s á ko zterü let, áz 
e pí tett e s terme szeti ko rnyezet ve delme ben, 
ko zremü ko de s á tá rsádálmi bü nmegelo ze si feládátok megválo sí tá sá bán á ko zbiztonsá g 
 e s á  ko zrend ve delme ben. Ko zremü ko de s áz o nkormá nyzáti vágyon ve delme ben, á 
ko ztisztásá grá vonátkozo  jogszábá lyok ve grehájtá sá nák  elleno rze se ben. A 
termo fo ldek o rze se, ve delme nek ellá tá sá. Ko zremü ko de s helyi rendeletben megá llápí tott 
szábá lyok megse rte se nek  szánkcioná lá sá bán.  Telepü le sfejleszte ssel, 
telepü le srendeze ssel kápcsolátos feládátok elo ke szí te se. A telepü le sü zemeltete ssel 
kápcsolátos feládátok ellá tá sá. Ko zremü ko de s á ko rnyezet-ege szse gü gyi feládátok 
ellá tá sá bán,  láká s – e s helyise ggázdá lkodá ssál kápcsolátos feládátok ellá tá sá bán.  A 
helyi ko rnyezet- e s terme szetve delemmel, ví zgázdá lkodá ssál, ví zká relhá rí tá ssál 
kápcsolátos  feládátok ellá tá sá (csátorná-e s á rokrendszer kárbántártá sá, tisztí tá sá). 
Ú tkárbántártá si feládátok ellá tá sá. Ko zremü ko de s á telepü le s ko zbiztonsá gá nák 
biztosí tá sá bán. Já nossomorjá Vá ros Ö nkormá nyzátá tülájdoná bán le vo  ingátlánok 
felü jí tá sá, kárbántártá sá. Sportle tesí tme nyek fenntártá sá. Inte zme nyi gyermeke tkeztete s 
ellá tá sá.  

 
4.4.  A ko ltse gvete si szerv álápteve kenyse ge nek kormá nyzáti fünkcio k szerinti megjelo le se 
 

 kormá nyzáti fünkcio szá m kormá nyzáti fünkcio  megneveze se 

1 013320 Ko ztemeto -fenntártá s e s - mü ko dtete s 

2 013350 Az o nkormá nyzáti vágyonnál válo  gázdá lkodá ssál 
kápcsolátos feládátok 

3 013390 Egye b kiege szí to  szolgá ltátá sok 

4 031010 Ko zbiztonsá g, ko zrend igázgátá sá 

5 031030 Ko zterü let rendje nek fenntártá sá 

6 031050 Egye b rende szeti, bü nü ldo ze si teve kenyse gek 

7 041231 Ro vid ido tártámü  ko zfoglálkoztátá s 

8 042110 Mezo gázdásá g igázgátá sá 

9 045120 Ú t, áüto pá lyá e pí te se 

10 045160 Ko züták, hidák, álágüták ü zemeltete se, fenntártá sá 
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11 064010 Ko zvilá gí tá s 

12 066020 Vá ros, - ko zse ggázdá lkodá si egye b szolgá ltátá sok 

13 081030 Sportle tesí tme nyek, edzo tá borok mü ko dtete se e s 
fejleszte se 

14 096015 Gyermeke tkeztete s ko znevele si inte zme nyben 

15 104037 Inte zme nyen kí vü li gyermeke tkeztete s 

 
4.5. A ko ltse gvete si szerv illete kesse ge, mü ko de si terü lete: Já nossomorjá Vá ros ko zigázgátá si 

terü lete 
    

   5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A ko ltse gvete si szerv vezeto je nek megbí zá si rendje: á ko ltse gvete si szerv vezeto je t á 
ko zálkálmázották jogá llá sá ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny álápjá n pá lyá zát ü tjá n Já nossomorjá 
Vá ros Ö nkormá nyzátá nák Ke pviselo -testü lete nevezi ki hátá rozott ido re, illetve menti fel.  Az 
egye b münká ltáto  jogokát á polgá rmester gyákoroljá. 
 
 
5.2. A ko ltse gvete si szervne l álkálmázá sbán á llo  szeme lyek jogviszonyá: 
 

 foglálkoztátá si jogviszony jogviszonyt szábá lyozo  jogszábá ly 

1 Ko zszolgá láti jogviszony á ko zszolgá láti tisztviselo kro l 2011 e vi CXCIX. to rve ny 

2 
Ko zálkálmázotti jogviszony á ko zálkálmázották jogá llá sá ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. 

to rve ny 

3 Münkáviszony á münká to rve nyko nyve ro l szo lo  2012. e vi I. to rve ny 

4 Megbí zá sos jogviszony á Polgá ri To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny 
 

 5.3. A ko ltse gvete si szerv szervezeti fele pí te se e s mü ko de se: A ko ltse gvete si szerv szervezeti 
fele pí te se t e s mü ko de se nek rendje t, á vezeto k ko zo tti feládátmegosztá st, á belso  e s kü lso  
kápcsolátokrá vonátkozo  rendelkeze seket á Szervezeti e s Mü ko de si Szábá lyzát hátá rozzá meg.  

  

        7. Záró rendelkezések 
 
Jelen álápí to  okirátot 2015. 10. 01. nápjá to l kell álkálmázni. 
 
 
 
 
 
 
 
Az á llámhá ztártá sro l szo lo  to rve ny ve grehájtá sá ro l szo lo  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(4) bekezde se álápjá n á Mágyár A llámkincstá r neve ben igázolom, hogy jelen álápí to  okirát 
mo dosí tá sokkál egyse ges szerkezetbe foglált szo vege megfelel áz álápí to  okirátnák á 
Já nossomorjái Vá rosü zemeltete si e s Mü száki Ellá to  Szervezet 2016. november 30. nápjá n kelt, 
2017. jánüá r 1. nápjá to l álkálmázándo  476-13/2016. okirátszá mü  mo dosí to  okiráttál ve grehájtott 
mo dosí tá sá szerinti tártálmá nák. 
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      P.H. 
          
 
         ________________________ 
         Mágyár A llámkincstá r 
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