
 

Okirat száma: J/             -1/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jánossomorjai 
Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 

1.1.2. rövidített neve: VÜMESZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. 10. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:        9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A ko zteru letek rendje nek e s tisztasa ga nak ve delme, 
valamint annak rendje t megbonto  jogse rte sek hate konyabb megelo ze se, 
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megakada lyoza sa, szankciona la sa, az o nkorma nyzati vagyon ve delme, a termo fo ldek 
o rze se, ve delme e rdeke ben ella tja a ko zteru let-felu gyeletro l szo lo  1999. e vi LXIII. 
to rve nyben, a fegyveres biztonsa gi o rze sro l, a terme szetve delmi e s a mezei o rszolga latro l 
szo lo  1997. e vi CLIX. to rve nyben, a ko zo sse gi egyu tte le s alapveto  szaba lyairo l e s ezek 
elmulaszta sa nak jogko vetkezme nyeiro l szo lo  10/2015. (IV. 29.) Ja nossomorja Va ros 
O nkorma nyzata Ke pviselo -testu lete nek o nkorma nyzati rendelete ben, az egyes rende szeti 
feladatokat ella to  szeme lyek teve kenyse ge ro l, valamint az egyes to rve nyeknek az 
iskolakeru le s elleni felle pe st biztosí to  mo dosí ta sa ro l szo lo  2012. e vi CXX. to rve nyben, 
tova bba  Magyarorsza g helyi o nkorma nyzatairo l szo lo  2011. e vi CLXXXIX. to rve ny 13. § (1) 
bekezde s 1., 2., 5., 9., 11., 17., e s 18. pontja ban meghata rozott feladatokat.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Korma nyzati e s o nkorma nyzati inte zme nyek ella to , kisegí to  

szolga latai 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A ko zteru letek jogszeru  haszna lata nak, a 
ko zteru leten folytatott engede lyhez, illetve u tkezelo i hozza ja rula shoz ko to tt teve kenyse g 
engede lyeze se, szaba lyszeru se ge nek elleno rze se. A ko zteru let rendje re e s tisztasa ga ra vonatkozo  
jogszaba ly a ltal tiltott teve kenyse g megelo ze se, megakada lyoza sa, megszakí ta sa, megszu ntete se, 
illetve szankciona la sa. Ko zremu ko de s a ko zteru let, az e pí tett e s terme szeti ko rnyezet ve delme ben, 
ko zremu ko de s a ta rsadalmi bu nmegelo ze si feladatok megvalo sí ta sa ban a ko zbiztonsa g e s a 
ko zrend ve delme ben. Ko zremu ko de s az o nkorma nyzati vagyon ve delme ben, a ko ztisztasa gra 
vonatkozo  jogszaba lyok ve grehajta sa nak  elleno rze se ben. A termo fo ldek o rze se, ve delme nek 
ella ta sa. Ko zremu ko de s helyi rendeletben mega llapí tott szaba lyok megse rte se nek 
szankciona la sa ban.  Telepu le sfejleszte ssel, telepu le srendeze ssel kapcsolatos feladatok 
elo ke szí te se. A telepu le su zemeltete ssel kapcsolatos feladatok ella ta sa. Ko zremu ko de s a 
ko rnyezet-ege szse gu gyi feladatok ella ta sa ban,  laka s – e s helyise ggazda lkoda ssal 
kapcsolatos feladatok ella ta sa ban.  A helyi ko rnyezet- e s terme szetve delemmel, 
ví zgazda lkoda ssal, ví zka relha rí ta ssal kapcsolatos  feladatok ella ta sa (csatorna-e s 
a rokrendszer karbantarta sa, tisztí ta sa). Ú tkarbantarta si feladatok ella ta sa. Ko zremu ko de s a 
telepu le s ko zbiztonsa ga nak biztosí ta sa ban. Ja nossomorja Va ros O nkorma nyzata tulajdona ban 
le vo  ingatlanok felu jí ta sa, karbantarta sa. Sportle tesí tme nyek fenntarta sa.   

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

2 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 

3 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

5 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jánossomorja Város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a ko ltse gvete si szerv vezeto je t a 
ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny alapja n pa lya zat u tja n 
Ja nossomorja Va ros O nkorma nyzata nak Ke pviselo -testu lete nevezi ki hata rozott ido re, illetve 
menti fel.  Az egye b munka ltato  jogokat a polga rmester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

4 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 


