
 

 

 

 Okirat száma: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…./2015. (V.28.) határozata.1. melléklete 

 

Módosító okirat 

 

A Piac- és Vásárigazgatóságnak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

által 2014. április 24. napján kiadott, 87/2014. (IV.24.) számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ára figyelemmel 

– a következők szerint módosítom: 

 

1. Az Alapító Okirat 1.1.1. alpontja helyébe az alábbi 1.1.1. alpont lép: 
 

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

 
2. Az Alapító Okirat 1.2. alpontja helyébe az alábbi 1.2. alpont lép: 

 

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. 

 
 

3. Az Alapító Okirat 4.1. pontjának 2.) alpontja elhagyásra kerül. 
 

4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kecskeméti Városrendészet, Ciróka 

Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 

5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

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

 

6. A szervezeti egység kiválásának körülményei: 

6.1. A szervezeti egység kiválásának dátuma: 2015. július 1. 

        6.2. A szervezeti egység kiválásáról döntést hozó szerv 

6.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

6.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

6.3. A szervezeti egység kiválásának módja: beolvadásos kiválás 

6.4. A szervezeti egység kiválásának oka: jogszabályváltozás (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §) 
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 3. A szervezeti egység kiválásával összefüggő átmeneti rendelkezések: 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A szervezeti egység tekintetében még vállalható kötelezettségek köre 
és mértéke: jogszabályon és szerződéses kötelmeken alapuló 
kötelezettségek. 

3.1.2. A kiváló szervezeti egység vonatkozásában a kötelezettségvállalások 
határideje: 2015. június 30. 

3.2. A szervezeti egységben alkalmazott személyekkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezete szerinti intézkedések. 

 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

 
vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó 

megnevezése, székhelye 

1 
Az intézmény 

vagyonleltárában 

nyilvántartott tárgyi eszközök 

a közfeladat ellátásával 
összefüggő tevékenységek 
ellátása 

Kecskeméti Városrendészet 

3.4. A szervezeti egységgel kapcsolatosan fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei további 
gyakorlója: Kecskeméti Városrendészet 

Jelen módosító okiratot a 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Kecskemét 2015. május 28. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2015. május … 

Varga Miklós   

osztályvezető 
 


