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Szám: 171-108/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  augusztus  31-én
tartandó rendkívüli ülésére az Étkezde Alapító Okiratának módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez év májusában az új Művelődési ház – ebédlő épületének műszaki átadásra megtörtént. A
pótmunkálatok elvégzése, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van.
Terveink  szerint  szeptember  5.  napjától  már  az  új  ebédlőt  fogják  használni  az  általános
iskolások, az ebédlő működési engedélyezési eljárását is megindítottuk.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdése rendelkezik az alapító okirat tartalmáról, amelynek
kötelező tatalmi eleme az intézmény székhelye, telephelye.

Az új épület használatba vételével az Étkezde intézmény egy új telephellyel bővült, így az
alapító okirat módosítása szükséges.

Az Ávr. 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapító okirat módosítása esetén el kell
készíteni  és  a  módosító  okirathoz  csatolni  kell  az  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  változatát  is.  Az  alapító  okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe
foglalt változatát nem kell hitelesíteni, arra vonatkozóan a Kincstár igazolja, hogy az alapító
okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti
tartalmának.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztéshez mellékelt módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje alapító okiratának módosítását az előterjesztés
1. számú melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2.
számú melléklete szerint elfogadja. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának a törzskönyvi nyilvántartáson
való átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. augusztus 31. Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Okirat száma: GY/5396/2022.

Módosító okirat

A  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Étkezdéje  a  Gyenesdiás  Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2009. szeptember 15. napján kiadott alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján,  Gyenesdiás
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  ../2022.(VIII.31.)  számú  képviselő-
testületi határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Bartók B. u. 1.
1.2.2  telephelye: 

telephely megnevezése telephely címe

1 Tálalókonyha 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 93.

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. július 3. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Gyenesdiás, 2022. szeptember 1.

                                                                     P.H.
Gál Lajos

polgármester



Okirat száma: GY/5396-2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  a  Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Bartók B. u. 1.

1.2.2. telephelye:

telephely megnevezése telephely címe

1 Ebédlő 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 93.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. július 1.

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

2.2.1. megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2.2.2. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.  megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  6.  pontja  szerinti  óvodai  ellátáshoz,  8.  pontja  szerinti
gyermekjóléti  szolgáltatásokhoz  és  ellátásokhoz,  valamint  a  8a.  pont  szerinti  szociális
szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Bölcsődei,  óvodai  és  iskolai  gyermekétkeztetés,  szociális  étkeztetés,  az  önkormányzati
intézmények  dolgozóinak  munkahelyi  étkeztetés  biztosítása,  az  életkori  sajátosságoknak
megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő  minőségű és mennyiségű elkészítése és
tálalása.

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 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

7 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

9 107051 Szociális étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyenesdiás közigazgatási területe

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézményi költségvetés
módosított kiadási előirányzatának 30 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  Az  intézmény  vezetőjét  Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 év időtartamra, illetve menti fel. A
kinevezést  nyilvános  pályázat  előzi  meg a  Közalkalmazottak jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII.  törvény  alapján.  Az  intézményvezető  felett  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a
polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény

2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi  nyilvántartásba történő bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. július 3. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Gyenesdiás, 2022. augusztus 31.

P.H.

Gál Lajos
polgármester
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