
Kivonat 3/1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT                             
Módosítás 

Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  392/1994.  számon  elfogadott, 
valamint a 303/1997.(V.6.), 27/2008.(I.16.) és 277/2009.(VI.17.) számon módosított Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Teleki László téri Élelmiszer Piac alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

  Az Alapító okirat 1. pontjában az alábbi szövegrész helyébe: 

A költségvetési szerv 
                           neve:             Teleki László téri Élelmiszer Piac
                           székhelye:   Budapest VIII. kerület Teleki László tér 4.

 az alábbi szövegrész kerül:
        A költségvetési szerv 
                           neve:             Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
                           székhelye:   Budapest VIII. kerület Teleki László tér 1-10.

 Az Alapító okirat 2. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező döntés:
Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
                                    392/1994 (X.11.) sz. határozata
                                    (módosította: 303/2007 (V.06.) Kt. sz. határozat
                                                            27/2008 (I.16.) Kt. sz. határozat)
 az alábbi szövegrész kerül:
       A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező döntés:
                              Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
                                    392/1994 (X.11) sz. határozata
                                    (módosította: 303/2007 (V.06.) Kt. sz. határozat
                                                            27/2008 (I.16.) Kt. sz. határozat)
                                 Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
                                    234/2011.(V.19.) sz. határozata

Az Alapító okirat 4. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A költségvetési szerv alaptevékenysége
                 
                    2009. december 31-ig:
           
            a) alaptevékenysége

szakágazat száma:                  841218
szakágazat megnevezése:       lakás -, kommunális szolgáltatás igazgatása
szakfeladat száma: 751845
szakfeladat megnevezése: város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

(piacszervezés, fenntartás, szolgáltatás)

                     2010 Január 1-től:

                       a) alaptevékenysége
szakfeladat száma:  841403
szakfeladat  megnevezése:  város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
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 az alábbi szövegrész kerül:
     
  A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
        a) alaptevékenysége
        szakágazat száma: 841218
        szakágazat megnevezése:     lakás-, kommunális szolgáltatás igazgatása
        szakfeladat száma:      841403
        szakfeladat megnevezése: város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
        szakfeladat  száma:     381103
        szakfeladat megnevezése: települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
        szakfeladat száma:      381202
        szakfeladat megnevezése: egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,átrakása
        szakfeladat száma:       812900
        szakfeladat megnevezése: egyéb takarítás
    
Az Alapító okirat 7. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:

A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
      - tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató közüzem

            - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
 A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és
  Gazdálkodó, Budapest, Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat

                Polgármesteri Hivatala látja el.    

 az alábbi szövegrész kerül:
        A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
             -besorolása gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv
     A  költségvetési  szerv  pénzügyi-gazdasági  tevékenységét  az  önállóan  működő  és  
gazdálkodó, Budapest, Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
látja el.    

Az Alapító okirat 10. pontja törlésre kerül.

Záradék:

Jelen  módosító  alapító  okirat  -  mely  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  
Önkormányzat Képviselő-testület 234/2011.(V.19.) Kt. sz. határozatán alapul - tartalmában  
megfelel  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
által  2011.  június  16-án  272/2011.  (VI.16.)  Kt.  számú  határozattal  elfogadott  egységes  
szerkezetű alapító okiratnak.
A jelen módosító okirat 2011. július 1-től hatályos.
 
Budapest, 2011. június 16.

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
a jegyzőt helyettesítő aljegyző                                                        polgármester

2


