2. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv:
1. Neve:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
2. Idegen neve:
3. Rövid neve:
EKVI
4. Székhelye:
3300 Eger Bem tábornok út 3. szám
5. Telephelye(i) és címe(i)
Központi Műhely 3300 Eger Maklári út 39. szám
IMÓKŐ Üdülő Felsőtárkány
6. Alapító, fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
3300 Eger Dobó István tér 2. szám
7. Költségvetési szerv típusa:
Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv
8. Működési köre:
Eger-Felsőtárkány
9. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
(2011. évi XCXV. törvény 4-6 §. 12. §, 36-38. §, 69. §, 70. §, 84. §, 88. § 102. § (3) bekezdés, 103. § (3) bekezdés, 107. §, 108. § és a 2000. évi 150. § (1)-(3) bekezdés, 2011. évi
CLXXXIX. törvény 110-112.§, 2011. évi CXC. törvény 22. § (2) bekezdés, 74. § (4) bekezdés, 76. § (1) és (3) bekezdés, 2012. évi CLXXXVIII. tv. 6. § (5) bekezdés.
9.1. Alaptevékenysége:
381201 Eü. és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
5520
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- Gyermek, ifjúsági közösségi szálláshely szolgáltatással, tábor üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelemről szóló törvény és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/209 (IX. 20.) Kormányrendelet, illetve a tevékenységet
meghatározó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített az Állami intézményfenntartó fenntartásában álló köznevelési intézmények közül, az Nkt. 7. § b)-e) és g)
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pontjában meghatározott köznevelési intézménytípusba tartozó köznevelési intézmények tanulói részére intézményi étkeztetés biztosítása
562917 Dolgozók (pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkeztetés
- Alapító okirat 1. számú melléklet 1/a pontjában felsorolt óvodai, illetve bölcsődei ellátás végző önállóan működő Költségvetési szerveket terhelő intézményi étkeztetés
biztosítása érdekében ételszállítás végzése.
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- Az alapító okirat 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önállóan működő Költségvetési
szervek) részére - az alapító, irányító jogkör gyakorlójának az a 2011. évi CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr) 10.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján meghozott kijelölése következtében - a 2000. évi
C. törvény 150. (1)-(2) bekezdésében rögzített számviteli szolgáltatás körébe tartozó,
illetve a 368/2011. (XII. 32.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az irányító szerv kijelölése következtében, az Ávr. 10. § (4) - (8) bekezdésében
meghatározott munkamegosztás, felelősségvállalás rendjét meghatározó rendelkezések
alapján az Ávr. 9 § (1)-(2) bekezdésében részletezett szellemi és fizikai támogató tevékenységek, ezen belül is különösen a pénzügyi gazdasági és egyéb feladatok végzése.
A feladatok ellátása szervezése a jelen dokumentum 1. számú melléklete 1/a
pontjában felsorolt önállóan működő költségvetési szervek esetében a 2/a számú mellékletben az 1. számú melléklet 1/b pontjában nevesített önállóan működő, költségvetési szervek esetében jelen dokumentum 2/b. számú mellékletben előírt munkamegosztás, felelősségvállalás rendje szerint történő végzése.
- Az Áht 12. §-ában rögzített alapelveket betartva az Ávr. 9. § (1) és (2) bekezdés a)
pontjában előírt tervezési feladatok ellátása saját, illetve hozzárendelt önállóan működő önkormányzati költségvetési előirányzatai tekintetében.
- Az Áht. 88. § (1) bekezdésében és a 108. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartás szervezetek beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (X.
24.) Kormányrendelet (Áhsz.) 10-13. §-ában az Ávr. 160 §-ában meghatározott formában és tartalommal féléves, éves elemi beszámoló és egyéb jelentések készítése
saját és a hozzárendelt önállóan működő önkormányzati szervek tárgyévi költségvetési előirányzatainak alakulásáról, teljesítéséről, vagyoni, pénzügyi, létszámhelyzetének, stb. bemutatása, költségvetési támogatások elszámolása céljából.
- A Szát. tv. 159. §, 165. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 166. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, 167-169. §-ában, valamint a törvényekhez kapcsolódó Kormányrendeletek
vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározott könyvvezetési, bizonylatolási feladatok ellátása.
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében található, Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyontárgyak használatával. Köznevelési alapfeladatot ellátó, tételesen felsorolt, az Állami intézményfenntartó fenntartásában lévő köznevelési intézmények éves működtetésével kapcsolatos költségvetés tervezetének intézményenkénti elkészítése az Nkt.
22. (2) bekezdésében foglaltak alapján.
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített köznevelési intézmények
köznevelési alaptevékenysége ellátásához szükséges az önkormányzat tulajdonát
képező ingó és ingatlan vagyontárgyak működtetése körébe tartozó, az Nkt. 74.
(4), valamint Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott, az Állami intézményfenntartóval az Nkt. 74. § (6) bekezdés alapján kötött szerződésben részletezett működtetési feladatokkal kapcsolatos, az államháztartási, számviteli,köznevelési törvényben végrehajtásukra kiadott jogszabályokban meghatározott számviteli, könyvvezetési, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
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773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- ideiglenesen, illetve munkaidőn túl nem kihasznált tárgyi eszközök, gépek kölcsönzése
811000 Építményüzemeltetés
- Alapító okirat 1. számú melléklet 1/a pontjában felsorolt önállóan működő közoktatási Közintézmények részére jogszabályban előírt, működésükhöz tárgyi, műszaki
követelmények biztosítása érdekében, műszaki, karbantartási, részleges felújítási
munkák végzése ezekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési tevékenységek végzése
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített, az Állami intézményfenntartó fenntartásában álló, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanokat, köznevelési alaptevékenysége céljából használó köznevelési
intézmények alapfeladatainak ellátását biztosító. Építményműködtetés körébe
tartozó - felújítási és beruházási tevékenységek kivételével- a jogszabályokban
előírt követelményeknek megfelelő állagmegóvási, karbantartási, javítási, általános belső takarítási, portaszolgálati- vagyonvédelmi feladatok ellátása, illetve
ellátásukhoz szükséges szolgáltatások megrendeléséről való gondoskodás.”
841409 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési
szervnél
850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített Állami intézményfenntartó fenntartásában álló köznevelési intézmények közül az általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelését oktatását végző köznevelési intézmények részére végzett a
technika tantárgyához kapcsolódó anyagok beszerzése, félkész termékek legyártása,
továbbá a jogszabályban meghatározott Központi Műhelyhez kapcsolódó feladatok
meghatározott részének ellátása.
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített az Állami intézményfenntartó fenntartásában álló köznevelési intézmények által köznevelési alaptevékenységük ellátásához használt, a Működtető önkormányzat tulajdonát képező
tárgyi eszközök, technikai berendezések, taneszközök- felújítás és beruházás kivételével- működképességének biztosítása, karbantartása, javítása.”
- Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített az Állami intézményfenntartó fenntartásában álló köznevelési intézmények által köznevelési alaptevékenységük ellátásához használt, az Állami Intézményfenntartó, tulajdonát képező tárgyi eszközök, technikai berendezések, taneszközök- felújítás és beruházás kivételével- működképességének biztosítása, karbantartása, javítása.
860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
8623
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c/ pontjában
rögzített alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátásának szervezése figyelemmel a 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet előírásaira.
862303 Iskolai fogászat
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés e/ pontjában a
26/1997.(IX. 3) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi ellátásról való
gondoskodás biztosítása
870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél
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900001 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél.
9.4. Vállalkozási tevékenység:
Alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson kívüli jogi személyek és magánszemélyek részére végzett tevékenység
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
- Nem önkormányzati szervek, személyek részére épületek építése, műszaki, felújítási
karbantartási munkák végzése.
479909 Egyéb, nem bolti, illetve nem piaci kiskereskedelem
- Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök, készletek értékesítése
552001 Üdülői, kereskedelmi szálláshely értékesítés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- EKVI kezelésében lévő önkormányzati szolgálati lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek, illetve eszközök bérbeadása
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Ideiglenesen, illetve munkaidőn túl nem kihasznált tárgyi eszközök, gépek kölcsönzése
811000 Építményüzemeltetés
A vállalkozási tevékenysége arányának felsőhatára az intézmény kiadásainak 10 %-a.
10. Besorolási jogkör
„Alapító irányító jogkört gyakorló, az Áht. 10. § (3) bekezdésében és az Ávr. 7. § (2) bekezdés és
9. § (4) bekezdés b) pontja alapján gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervnek sorolta be. Az Ávr. 10. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében az irányító jogkör gyakorlója az EKVI-t jelölték a jelen Alapító Okirat 1. sz. melléklete 1/a, illetve 1/b. pontjában felsorolt, az irányító szerv jogkörébe tartozó gazdasági szervezettel
nem rendelkező önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban együtt: Intézmények)Ávr. 9. § (1)-(2) bekezdésében nevesített tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, könyvvezetési, stb. és egyéb feladati ellátásra. Az Ávr. 10. § (4)-(8 bekezdésében
rögzítettek alapján létrejött Megállapodásban és jelen Alapító Okirat 2/a, 2/b. Mellékletében meghatározott munkamegosztás és felelősségvállalás szabályainak szem előtt tartásával látja el az
EKVI az irányító szerv kijelölése alapján feladatkörébe került pénzügyi-gazdasági és egyéb feladatokat.
11. Az intézmény vezetője
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, 23. § (1)-(6) bekezdésében, valamint az 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján pályázat útján határozott időre magasabb vezetői feladat ellátására megbízott igazgató.
12. Az Intézmény gazdálkodási jogköre
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében, illetve a 368/2011.
(XII. 31.)Ö Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében és 9. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések az EKVI gazdálkodó szervezettel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodási besorolású, tevékenységi körébe tartozó feladatai ellátását szolgáló költségvetési előirányzatai felett önállóan jogosult rendelkezni.
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Az Alapító Okirat 1. sz. Melléklete 1/a és 1/b pontjában felsorolt,gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő gazdálkodási besorolású Intézmények számára az Ávr. 10. §-a szerint
az irányító szerv kijelölése következtében ellátott feladatok fedezetéül szolgáló előirányzatokat saját nyilvántartásában elkülönített előirányzatonként tartja nyilván, ezeket az adott önállóan működő gazdálkodási besorolású Intézmény érdekében jogosult felhasználni.
Az alapító irányító szerv kijelölése következtében, mint gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ávr. 10. §-ában meghatározott feladatok maradéktalan ellátása érdekében, a gazdálkodási jogköréhez hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervekre is kiterjedően jogosult szabályozni a könyvvezetési, nyilvántartási, információs,
adatszolgáltatási feladatokat.
Az 1. számú mellékletben felsorolt önállóan működő költségvetési szervek kötelezettségvállalásai,
utalványozásai tekintetében ellenjegyzési, érvényesítési jogkört gyakorol.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24. ) Kormányrendelet 8. § (11) és (13) bekezdésében foglaltak alapján a
gazdálkodási jogköréhez hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek könyvvezetését
szabályozza számviteli politikájában, a számviteli törvényben és más jogszabályokban megnevezett szabályzatokban. A gazdálkodási jogköréhez hozzárendelt az 1. számú mellékletben felsorolt
önállóan működő költségvetési szervekre is kiterjedő szabályokat írhat elő, az előző mondatban
meghatározott szabályzatokban.
Ellátja a költségvetési szervek a belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (6) bekezdésében található rendelkezés alapján hozott
döntés következtében a gazdálkodási jogköréhez hozzárendelt önállóan működő költségvetési
szervek belső ellenőrzési feladatait.
Az alapító okirat 1. számú melléklete 1/a. pontjában felsorolt önállóan működő Közintézmények
személyi juttatásaik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
Az 1. számú melléklet 1/b. pontjában nevesített önállóan működő Önkormányzati költségvetési
szervek előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
Az Alapító okirat 3. számú mellékletében nevesített, az Állami intézménytartó központ fenntartásában álló köznevelési intézmények működtetési költségvetése tervezetének előkészítése,
a Működtető önkormányzat jóváhagyása után az előirányzat keretei között kötelezettségvállalás, utalványozási érvényesítési jogkör gyakorlása.”
13./ Pénzeszközök kezelése:
A Raiffeisen Bank Zrt-nél nyitott számlán, illetve a számlához kapcsolódó részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervek alszámláin.
14./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
a/ egri 5970 hrsz-on lévő épület (Maklári út 39.),
b/ egri 3827/2. hrsz-on lévő épületből 527,5 m2 (Bem tábornok u. 3.),
c/ a 1502/12 hrsz-on lévő IMÓKŐ Üdülő (Felsőtárkány),
d/ (hatályon kívül: 2013. március …. napjától)
e/ egri 6178/33/A-27 hrsz. (Eger, Napsugár u. 1/A.) háziorvosi rendelők,
f/ (hatályon kívül: 2013. március …. napjától)
g/ egri 9471/-2 hrsz. (Eger, Berze Nagy János u) házi gyermekorvosi rendelők,
h/ (hatályon kívül: 2013. március …. napjától)
i/ egri 6577/A-5 hrsz. (Eger, Klapka Gy. u. 1.) fogorvosi rendelők,
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j/ egri 4397/A/28 hrsz. (Eger, Barkóczy út 13-15.) védőnői munkahely,
k/ egri 1313 hrsz. (Eger, Vallon u. 4. szám) háziorvosi rendelő,
l/ egri 9174 hrsz. (Eger, Köztársaság tér 10.) védőnői munkahely,
m/ (hatályon kívül: 2013. március …. napjától)
n/ egri 2015/16 hrsz-on lévő épület (Eger, Malomárok u. 1.) Balassi B. Ált. Iskola
egri 1314 hrsz-on lévő épület (Eger, Vallon u. 3. ) BB.Á.I. Tinódi Sebestyén Tagiskolája
egri 3827/11 hrsz-on lévő épületből: 1382 m2 (Eger, Bem tábornok u. 3.) BB. Á.I. Móra
Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola
sarudi 525/21 hrsz-on lévő üdülő (3386 Sarud, Szárazgát)
o/ egri 9781 hrsz-on lévő épület (Eger, Fadrusz J. u. 1/a.) (Hunyadi Mátyás Ált. Iskola
p/ egri 6400 hrsz-on lévő épület (Eger, Kodály Z. u. 5.) Kemény F. Ált. Iskola
q/ egri 5068 hrsz-on lévő épület (Eger, Markhot F. u. 6.) Lenkey J. Ált. Iskola
r/ egri 4608 hrsz-on lévő épület (Eger, Széchenyi u. 19.) Dobó I. Gimnázium
s/ egri 4610/2 hrsz-on lévő épület (Eger, Széchenyi u. 19.) Dobó I. Gimnázium
t/ egri 8999/24 hrsz-on lévő épület (Eger, Ifjúság u. 2.) Szilágyi E. Gimnázium
u/ egri 8997/4 hrsz-on lévő épület (Eger, Mátyás Kir. u. 62..) Szilágyi E. Kollégium
v/ egri 613/1 hrsz-on lévő épület (Eger, Pásztorvölgy u. 22.) Pásztorvölgyi Gimnázium
poroszlói 2000 hrsz-on lévő épület (Poroszló, Tiszavirág u. 1.)
z/ egri 6335/3 hrsz-on lévő épület (Eger, Kertész u. 128.) Bornemissza G. SZKI Kollégium
aa/ egri 3827/11 hrsz-on lévő épület (Eger, Bem tábornok u. 3.) Kossuth Zs. SZKI Kollégi
um
ab/ egri 8999/2 hrsz-on lévő épület (Eger, Pozsonyi u. 4-6.) Egri Kereskedelmi Kollégiuma
ac/ egri 5038 hrsz-on lévő épület (Eger, Dobó tér 13.) Zeneiskola (Panakoszta Ház)
ad/ egri 3827/4 hrsz-on lévő épületből: 485 m2 (Eger, Bem tábornok u. 3.) Nevelési Tanács
adó
egri 8999/20 hrsz-on lévő épületből: 238,48 m2 (Eger, Ifjúság u. 7-9.)
egri 1307/23 hrsz-on lévő épületből: 18,56 m2 (Eger, Kallómalom u. 1-3.)
egri 6420/20 hrsz-on lévő épületből: 9 m2 (Eger, Kertész u. 38.)
egri 2000 hrsz-on lévő épületből: 27 m2 (Eger, Tavasz u. 1.)
egri 3254 hrsz-on lévő épületből: 23,1 m2 (Eger, Epreskert z. 3/a.)
egri 5/2/a/4 hrsz-on lévő épületből: 15,01 m2 (Eger-Beva völgy, I. sz. Ltp. 9. ép.)
15./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) sz. rendelete szerint.
16./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
• Munka Törvénykönyvéről szóló törvény az irányadó.
• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény
• A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 98/2012. (III.29.) számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá.. A jóváhagyott alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
……………. számú határozatával 2013………….-i hatállyal módosította.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármester
Hitelesítve: Eger, 2013. ………..
Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
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