DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Kivonat
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 13. napján
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2020.(III.13) számú
határozat
Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem Alapítói okiratának módosítására
A Képviselő-testület:
1. Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézmény alapító okiratának
módosítását a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2.

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem intézmény alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. Megbízza a jegyzőt, hogy a döntést a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóságának a törzskönyvi bejegyzéshez küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Rátkai Sándor

Bötykös Katalin

polgármester

jegyző

1

1.számú melléklet a 38/2020.(III.13.) határozathoz
Okirat száma: DEM/2239-1/2020.

Módosító okirat
A Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem a Demecser Város Önkormányzata által
2016. november 30. napján kiadott, 7575/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2020.(III.13.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 4.4. pontban szereplő 104036 kormányzati funkciószámú munkahelyi étkeztetés
bölcsődében megnevezés munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben megnevezése módosul.
A 4.4.pontban szereplő 107051 kormányzati funkciószámú szociális étkeztetés megnevezés
szociális étkeztetés szociális konyhán megnevezésre módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Demecser, időbélyegző szerint
P.H.

Rátkai Sándor
polgármester
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2.számú melléklet a 38/2020.(III.13.) határozathoz
Okirat száma: DEM/2240-1/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Demecser Város
Önkormányzata Konyha és Étterem alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.

A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv

1.1.

1.1.1.

megnevezése: Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem

1.1.2.

rövidített neve: Városi Konyha és Étterem

A költségvetési szerv

1.2.

1

1.2.1.

székhelye: 4516 Demecser Szabolcsvezér út 4.

1.2.2.

telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

Óvodai gyermekétkeztetés telephelye

4516 Demecser Kinizsi Pál út 1.

Demecser
A költségvetési szervalapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017.01.01.

1.3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

2.

A költségvetési szerv irányító szervének

2.1.

2.1.1.

megnevezése: Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2.1.2.

székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.
3.

A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: Biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi

3.1.

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdése, 21.§-a, 21/A.§-a, 21/C §-a alapján
a

gyermekétkeztetést

köznevelési

intézményekben

és

a

szünidei

étkeztetést,

valamint

intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt étkeztetést, továbbá munkahelyi
és vendég étkeztetést.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

3.2.

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

3.3.

Biztosítja a gyermekétkeztetést a bölcsődés, óvodás, általános iskolás, középiskolás
gyermekek

részére

köznevelési

intézményben,

valamint

az

intézményen

kívüli

gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését.
A szociális étkeztetés biztosítása az arra rászorultak részére helyben fogyasztással vagy az
étel elvitelével vagy házhoz szállítással.
Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével.
Ezen feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:
A feladatok ellátási helyei
1
2
3
4

3.4.

Címe

Demecseri Oktatási Centrum

4516 Demecser Szabolcsvezér út 8.

Általános Iskola
Demecseri Oktatási Centrum

4516 Demecser Szabolcsvezér út 4.

Középiskola és Gimnázium
Demecseri Tündérkert Óvoda

4516 Demecser Kinizsi Pál út 1.

Demecseri Szociális

4516 Demecser Szent István út 2-4.

Alapszolgáltatási Központ
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013330

pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés

2

013350

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

3

013390

egyéb kiegészítő szolgáltatások

4

041231

rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

096015

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

096025

munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

8

104035

gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

9

munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását

104036

biztosító intézményben
10
11

3.5.

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Demecser város közigazgatási
területe.
4.

A költségvetési szerv szervezete és működése
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4.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény magasabb vezetőjét
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 5 év időtartamra. A vezetői
megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1)
bekezdése alapján pályázatot kell kiírni. A kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkörön kívüli
munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője magasabb vezető
beosztású közalkalmazott.

4.2.

1
2
3

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezése alapján.
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