Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
21/2005/V.25./sz. rendelete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Városellátó Szervezetének megszüntető okiratáról
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9.§. /4/
bekezdésében és a 103. §. /1/ bekezdés c., pontjában, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§. /3/ bekezdésben, a 90.§. /1/ bekezdés c., pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998/XII.30./ Korm. rendelet 11.§.-sának rendelkezéseire is,
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete - mint megszüntető szerv - az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 90.§. /1/ bekezdés c., pontja alapján 2005. június 30. napjával megszünteti a Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 20. szám alatti székhelyű, önállóan gazdálkodó költségvetési szervét, a Városellátó Szervezetet, mivel
feladatai más szervezetekben hatékonyabban teljesíthetők.
2.§.
A Városellátó Szervezet felügyeleti szerve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete.
3.§.
A Városellátó Szervezet jogutódjai:
a. Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete,
b. József Attila Általános Művelődési Központ.
4.§.
/1/ A Városellátó Szervezet önként vállalt feladatai közül a József Attila Általános Művelődési Központ önként vállalt
feladatkörébe kerül:
a. a Centrál étterem működtetése,
b. az idegenforgalmi tevékenység,
c. a fürdő és strandszolgáltatás.

/2/ A Városellátó Szervezet kötelezően ellátandó alapfeladatai közül a Polgármesteri Hivatal kötelezően ellátandó
feladatai körébe kerül:
a. a kertészeti tevékenység,
parkgondozás, fák védelme, pótlása,
strandfürdő területének gondozása,
sportintézmény területének gondozása,
b. a helyi közutak fenntartása,
c. a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, vízkár elhárítás,
d. a települési vízellátás,
e. a köztemető fenntartás,
f. a közvilágítási feladatok,
g. a településtisztasági faladatok,
h. a települési szilárd hulladékkezelés, köztisztasági feladatok,
i. a piaci és vásári tevékenység,
j. az állati hulladékkezelés,
k. a sportintézmény működtetés.
/3/ A Városellátó Szervezet önként vállalt feladatai közül a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatkörébe kerül:

a. az ingatlangazdálkodás,
lakásgazdálkodás,
lakásnak nem minősülő helyiség bérbeadása,
bel- és külterületi földek hasznosítása,
b. a távhőrendszer működtetése,
c. az ingatlan karbantartási, fenntartási tevékenység.
/4/ A /2/ bekezdés a., és /3/ bekezdés c., pontjában meghatározott tevékenységek esetében a Polgármesteri Hivatal
feladata csak a pénzügyi feladatok lebonyolítása.
5.§.
A Városellátó Szervezet ellátásra nem kerülő feladatai:
a.
b.

szabad kapacitás kihasználása érdekében gyakorolt feladatok,
gépek bérbeadása,
kényszervágott állatok húsának értékesítése.
6.§.

A Képviselőtestület a Városellátó Szervezet feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyont, illetve a vagyon feletti
rendelkezési jogosultságot
-ideértve a követeléseiket és a kötelezettségeket is - a 4. §. szerinti feladatátadásnak
megfelelően a József Attila Általános Művelődési Központhoz és a Polgármesteri
Hivatalhoz rendeli.
7.§.
/1/ A Képviselőtestület a Városellátó Szervezet állományi létszámából a József Attila Általános Művelődési
Központnak, mint jogutódnak 5 fő közalkalmazotti álláshelyet biztosít.
/2/ A Képviselőtestület, mint jogutód munkáltató, a Polgármesteri Hivatalhoz integrált kertészeti és karbantartói
tevékenység ellátásához a Városellátó Szervezet állományi létszámából 15 fő közalkalmazotti álláshelyet rendel.
/3/ A Képviselőtestület a Városellátó Szervezet állományi létszámából 13 fő közalkalmazotti létszámot megszüntet.
8.§.
E rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 20/2004/V.26./ Ö.sz. rendelet hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2005. május 11.
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