
Alapító okirat

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.  §  (5)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásárára  kiadott  368/2011.  Korm.  rendelet  5.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv neve: Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény

2. Rövidített neve: JÁTI

3.
Alapító és fenntartó neve, 
székhelye:

Jászkisér Város Önkormányzata 
5137 Jászkisér, Fő út 7.

4.
A költségvetési szerv irányító 
szervének neve, címe:

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5137 Jászkisér, Fő út 7.

5. Alapítás éve: 2008.

6. Alapító határozat száma: 156/2008.(IX.24.)

7. Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.

8. Működési területe:
Jászkisér  Város  közigazgatási  területe,  illetve  az
üzemeltetésében  lévő  önkormányzati  ingatlanok  fekvési
helye 

9.
A költségvetési szerv 
fenntartó neve:

Jászkisér Város Önkormányzata

10.
A költségvetési szerv 
közfeladata:

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
helyi önkormányzati feladatok alapító okirat szerint.

11.
A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12.

A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványok: Az előirányzat feletti rendelkezési jog szempontjából teljes

jogkörű költségvetési szerv. 
Az  intézmény  önálló  bérgazdálkodó.  önálló  költségvetési
elszámolási számlával, adószámmal és statisztikai számjellel
rendelkezik
A  költségvetési  szerv  működési  feladatait  a  hatályos
jogszabályok  és  az  intézmény  szervezeti  és  működési
szabályzata alapján végzi.
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13. A költségvetési szerv 
szakágazati besorolása: 841116  Önkormányzati,  valamint  többcélú  kistérségi

társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai

14. Az alaptevékenységek 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása:

 353000 Gőzellátás, légkondicionálás
360000 Víztermelés, -kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes ,begyűjtés, szállítás
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő 

hasznosítása
412000 Lakó és nem lakó épület építése
493909 M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás
522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

 559099  Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
811000  Építményüzemeltetés
813000  Zöldterület –kezelés
841403 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 931102  Sport létesítmények működtetése és fejlesztése

A  szakmai  alapfeladataként  meghatározott,  valamint  az
alaptevékenysége  ellátására  rendelkezésre  álló,  időlegesen
szabad  kapacitás  kihasználását  célzó,  nem  haszonszerzés
céljából végzett tevékenység. 
A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett
valamennyi tevékenység alaptevékenység.

15.

A költségvetési szerv 
feladatai:

Az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos 
fenntartási tevékenységek (karbantartás, javítás, 
gépjárművek üzemeltetése, teherszállítás, 
személyszállítás, raktározás, fűtés)
A belterületi csapadékvíz és belvízelvezető rendszer 
üzemeltetése, karbantartása,
Települési szilárd kommunális hulladék kezelése, 
gyűjtése, elszállítása,
Állati hulla telep üzemeltetése, karbantartása,
Park, közterület fenntartás, karbantartás,
Önkormányzati belterületek, utak, járdák fenntartása, 
karbantartása,
Piaci és vásári tevékenység,
Hévízfűtés, üzemeltetés, egyéb hasznosítás
Közcélú munkák irányítása
Iskolai intézményi étkeztetés
Sport létesítmények működtetése és fejlesztése 
(tanuszoda)
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16.

A költségvetési szerv 
feladatellátásához szükséges 
vagyon telephelye: 

5137 Jászkisér, Fő út 7. (udvari épület) HRSZ: 1/1
5137 Jászkisér, Bem út 5. HRSZ: 2 
5137 Jászkisér, Ladányi úti telephely HRSZ: 2119/7
K38  Hévízkút és a hozzá tartozó ingatlan HRSZ: 0203/10

17. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

18.

A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási rendje:  Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, legfeljebb öt

évig  terjedő  határozott  időtartamra  a  Képviselő-testület
nevezi  és  menti  fel  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény,  illetve  a  77/1993.(V.12.)
Kormányrendelet  előírásai  szerint.  Az  egyéb  munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.

19.

A költségvetési szerv 
foglalkoztatottjainak 
foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezése
az irányadó.

20.

A költségvetési szerv 
költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó 
számlaszám:

(OTP) 11745114-15766177

21.
A költségvetési szerv 
adószáma:

15766177-2-16

22. Statisztikai (KSH) számjel 15766177-8110-322-16

23. Törzskönyvi azonosító szám: 766173

24.
A költségvetési  szerv működési  feladatait  a  hatályos  jogszabályok és  a  költségvetési  szerv
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. 

25.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény 2013. augusztus 29. napján kelt
187/2013. (VIII. 29.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát
veszti.  Az  alapító  okiratot  Jászkisér  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
225/2013. (X. 31.) határozatával elfogadta.

Jászkisér, 2013. október 31.
                                    
                                                                                                            Hajdú László                             

                                                                                polgármester
az alapítói jogokat gyakorló szerv vezetője 
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