Alapító okirat
Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító
okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
Neve: Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Rövid neve: TESZ
Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Telephelyei: 8181 Berhida, Rákóczi utca 16.
8182 Berhida, Orgona u.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
Alaptevékenysége: 841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi

társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes ( ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000
421100
522001
680001
680002

Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000
841402
841403
842541
890441
890442

Zöldterület kezelés
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés

Megosztandó üzemeltetési költség, felújítási, felhalmozási feladatok az épület
vonatkozásában:
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
Alapfeladatai között látja el:
A selejtezett, vagy feleslegessé váló eszközök értékesítését a rendelkezések szerint.
A használatában lévő önkormányzati vagyon - alapfeladatait nem veszélyeztető bérbeadását, a Képviselő-testületi, polgármesteri döntések, szerződések,
megállapodások végrehajtásaként.
Az önkormányzati terület, lakás, helyiség bérbeadását, valamint ezek kezelését a
bérbeadói, illetve tulajdonosi döntések végrehajtásaként.
Végrehajtó szervként ellátja a közfoglalkoztatásból adódó feladatokat a polgármester
rendelkezése szerint. (alkalmazás, kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási,
munkaszervezési feladatok)
A bérgazdálkodói jogkört a közfoglalkoztatottak esetében a polgármester gyakorolja.
Negyedévi gyakorisággal helyszíni intézményi egyeztetést, illetve szükség szerinti
műszaki koordinációt végez.
Ellátja a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat a jogszabályi
rendelkezések és a Képviselőtestület döntése szerint.
Végzi az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve épített víz és szennyvíz közművek
bérleti szerződéséből reá háruló, közműveket érintő műszaki feladatokat.
Működési területe: Berhida Város közigazgatási területe.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Alapítás időpontja: 1998.01.29.
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő.
A pénzügyi-gazdasági feladatait -a feladatmegosztásról szóló megállapodás szerinta Polgármesteri Hivatal látja el.
A költségvetési szerv számlaszámmal rendelkezik.
A költségvetési számla száma: 11748076-15589480
Adószámmal rendelkezik: 15589480-2-19
A nem tárgyi adómentes tevékenységének az ÁFA szabályai szerint tesz eleget.
Vállalkozási tevékenységet nem végez.

Vezetőjének megbízási rendje:
A TESZ vezető megbízásának rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek és az önkormányzat által
a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő vezetőt bíz meg. A
vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Vezető: Karácsony József
2008. július 14-től határozatlan időre
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya (közfoglalkoztatottak) munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.
Alapító, illetve a fenntartó neve és címe:
Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete

8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.

Az intézmény típusa: közfoglalkoztatást ellátó, település-üzemeltetési, műszaki
ellátást végző költségvetési szerv.
A feladatellátást szolgáló vagyona:
A leltárában szereplő eszközök; az alapító által biztosított támogatás és
meghatározott saját bevétel; valamint az alapfeladataihoz elnyert pályázati
pénzeszközök.
A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az Önkormányzat rendeletében elfogadott költségvetési keretén belül
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási joggal és
felelősséggel bír az intézményvezető, beleértve a selejtezett, vagy feleslegessé váló
eszközeiről, mint vagyon tárgyairól történő rendelkezést is ( a vagyon rendeletben
foglaltak figyelembevételével).
Az ingatlan feletti rendelkezési jog csak az üzemeltetésre, fenntartásra terjed ki.
Az ingatlanok az önkormányzat nyilvántartásában szerepelnek, a beruházási,
felújítási, hasznosítási jogkört - a bérbeadás kivételével - az alapító gyakorolja, az
alapító nevében a polgármester jár el.

Berhida, 2012. február 23.
P.H.

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző

Záradék
A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okirat módosítását ( s így az
egységes szerkezetű új alapító okiratot ) a Berhida Város Önkormányzat
Képviselőtestülete a 2012. február 23-i ülésén a 19/2012.(II.23.)számú
Kt.határozatával hagyta jóvá.

