
jegyzőkönyv 3/2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben 

Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a  392/1994.  számon 
elfogadott, valamint a 303/1997.(V.6.), 27/2008.(I.16.) 277/2009.( VI.17.)  számon módosított 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Teleki László téri Élelmiszer 
Piac alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 

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

2. 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

3.        A költségvetési szerv által ellátott, jogszabályban meghatározott közfeladat:
           
           -  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (3) bekezdése szerinti
                                helyi közszolgáltatás, mely az alapító által önként vállalt feladat;

           -  55/2009 (III.13) Korm.rendelet 1- 3.§ piac tartása

4.        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

5. A költségvetési szerv működési köre:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területe
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6.         A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott 
            irányító szervének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
            1082 Budapest, Baross utca 63-67

7.        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.    

8. Vezetőjének kinevezési rendje:

A  költségvetési  szerv  vezetőjét  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki.

9. A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 
- közalkalmazottak, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
   évi XXXIII. törvény rendelkezéseit, 
- munkavállalók, akik jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék:

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 272/2011. (VI. 16.) Kt. számú határozatával  
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület 277/2009.(VI.17.)  
Kt. számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép. 

Hatályos: 2011. július 1.

Budapest, 2011. június 16.

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