
 

Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…./2015. (V.28.) határozata 2. melléklete 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Piac- és 

Vásárigazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Institution and Market Maintenance Organisation 

1.2.2. német nyelven: Organisation für Institutions- und Markthaltung. 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 

Kecskeméti 4049/2 hrsz.-ú ingatlan,  

  

 

piaccsarnok, szabadtéri piac 

2 Kecskeméti 4060 hrsz.-ú ingatlan baromfipiac 

3 

Kecskeméti 8670 hrsz.-ú ingatlan, a 8673/3 

hrsz.-ú ingatlan, a 8673/4 hrsz.-ú ingatlan, a 

8812/36, 8812/37 hrsz.-ú ingatlan, a 8825/2 

hrsz.-ú ingatlan 

Szent László körúti élelmiszer nagypiac és 

vásártér ingatlan 

 

4 
Kecskeméti 3791/70 és a 3791/69 hrsz.-ú 

ingatlan 

Széchenyivárosi kispiac 

 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. január 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
1.) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) 

Kormányrendelet és a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 

szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet szerinti tevékenység ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
 841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

Piac üzemeltetése 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kecskeméti Városrendészet és a 

Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 045170   Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

2 047120 Piac üzemeltetése 

3 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A mindenkor hatályos 
szervezeti és működése szabályzatnak megfelelően.  
 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. április 24. napján kelt, 87/2014. (IV.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Kecskemét, 2015. május 28. 

P.H. 

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

NYILATKOZAT 
 
 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
adatokkal. 
 
 
Kecskemét, 2015. május …  

 Varga Miklós 
 osztályvezető 


