
 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerve 
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
8.§. (4) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 24/2008. (II.14.) Ök. határozattal elfogadott, a 
132/2009. (VI. 18.) Ök. határozata, a 156/2009. (VIII. 06.) Ök. határozatában és az 52/2012. 
(IV. 12.) sz határozatban megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
Alapító Okiratot adja ki1: 

 
1. A költségvetési szerv neve: 

   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési 

Szerve 

  
 Székhelye:2347 Bugyi, Beleznay tér 1.       

2. A létrehozásáról rendelkező határozat: 24/2008. (II. 14.) sz. Kt. határozat 

3. A költségvetési szerv alapításának éve: 1991 

4. A jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati intézmények ellátó 
kisegítő szolgáltatások 

5. 2„A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
5.1. Alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s  szolgáltatások 

5.2. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s  szolgáltatások 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
890441          Közcélúak foglalkoztatása 
960900       M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 Alaptevékenysége 

- Önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése és fenntartása. 

                                           
1 Megállapította Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012. (IV. 12.) 
Ök. határozata. Hatályos 2012. április 16-tól 
 
2 Megállapította Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012. (IV. 12.) 
Ök. határozata. Hatályos 2012. április 16-tól 
 



- Köztisztasági szolgáltatás, közterületek tisztántartása, lomtalanítási akciók, 
szeméttelep őrzése, kezelése. 
- Parkosítás, kertészet, közparkok, közterületek gondozása.  
- . 
- Egyéb községgazdálkodási szolgáltatás (takarítás, szállítás, fűtés, hóeltakarítás, 
jégmentesítés)   
- Építési-, szerelési tevékenység keretében az épületek, utak, hidak, vízi 
létesítmények karbantartási, felújítási, bővítési átalakítási és korszerűsítési munkái, 
valamint kisebb épületek és más létesítmények kivitelezése. 
- Községi környezetvédelem. 
- Az önkormányzati közutak kezelése, az önkormányzati utakon a közlekedés 
fenntartása, szabályozása. 
- Az önkormányzat földjeinek kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok. 
- A kommunális gazdálkodás feladatkörében ellátja az önkormányzati intézmények 
folyamatos karbantartási munkáit, biztosítja hozzá a szükséges műszaki  és egyébe 
anyagokat, szervezi és vezeti  az e feladatot ellátó karbantartók munkáját és vezeti a 
munkalapokat. 
- Koordinálja az intézményekben lévő karbantartókkal a munkát. 

 
Egyéb tevékenység: 
- Anyagbeszerzés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzathoz tartozó 
intézmények részére.  
- Gépjavító műhely működtetése, gépszemle. 
- Anyagelőkészítő részleg működtetése. 
- Egyéb kiegészítő tevékenység.” 

 
6. A költségvetési szerv működési köre: Bugyi nagyközség közigazgatási területe a 

hozzátartozó külterületekkel együtt, melyek: Ürbő puszta, Alsóvány, Felsővány 
 

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 

8. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
8.a) A fenntartó szerv megnevezése és címe: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
2347 Bugyi Beleznay tér 1. 

 
9. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:3 
 

9.1. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

                                           
3 Megállapította Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012. (IV.12.) Ök. 
határozata. Hatályos 2012. április 16-tól 
 



 
9.2. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel 
rendelkezik. Egyes gazdálkodási feladatait Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el.” 
 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A költségvetési szerv vezetője az igazgató, akit az önkormányzat képviselő-testülete 
nevez ki a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint.  
Az intézményben a munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. A kiválasztás 
nyilvános pályázat útján történik. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) 
megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és végrehajtási jogszabályozás az irányadó. 

12. Jogelőd költségvetési szerv: 
Bugyi Nagyközségi Tanács VB Gazdasági Ellátó Szervezete 

 

13. Vállalkozó tevékenysége(i): Az intézmény az alapfeladatot nem zavaró vállalkozási 
tevékenysége(ke)t folytathat, melyek arányának felső határa az intézmény 
kiadásaiban a vállalkozási tevékenységek bevételeinek 100 .%-a lehet. 

 
Kisegítő tevékenysége: Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. 

 

14.      Az intézményre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési  
 szabályzatban kell meghatározni. 

 
Záradék: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2008. (II. 14.) sz. határozatával 
elfogadott Alapító Okirat egységes szerkezetben a módosító 132/2009. (VI.18.), illetve a 
156/2009. (VIII. 06.) sz. és az 52/2012. (IV. 12.) sz. határozattal  

 
Bugyi, 2012. április 16. 
 
 
    
 
                              Somogyi Béla             Szatmári Attila  
                               polgármester                                                 jegyző 

 


