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Előterjesztés 

 
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

elfogadásáról 

1. előterjesztés száma: 227/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet –  Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratának elfogadásáról - határozati javaslat 

 2. melléklet - Képviselő-testületi határozat visszavonása – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

 Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 

 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 06-i ülésén egy új költségvetési 

szerv létrehozásáról döntött Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető néven, mely 

intézmény többek között a Bicskei Tanuszoda üzemeltetését és a Bicskei Üdülőtábor 

működtetési feladatait látná el a jövőben.  

 

A képviselő-testület döntése értelmében az alapító okirat a Magyar Államkincstár részére 

megküldésre került. Mindazonáltal a Magyar Államkincstár kéri az alapító okirat tartalmi 

elemeinek és formai előírásainak pontosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

Fentiek értelmében a 213/2017. (VII.6.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása és új 

döntés meghozatala szükséges. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.  

 

Bicske, 2017. július 12. 

  

 

 Pálffy Károly  

 polgármester 
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1. melléklet a 227/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Okirat száma:  /2017. 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Üdülőtábor 8251 Zánka , Újhegyi út 21.  
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként a sport, ifjúsági ügyek ellátása, a sport és 
szabadidősport támogatása. A rekreációs –és szabadidős sport gyakorlása, biztosítása, 
feltételeinek megteremtése, ifjúsági tábor működtetése. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 
alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a sportolási, 
pihenési és szórakozási lehetőséget biztosító uszodaszolgáltatást és uszodaüzemeltetést a 
tanuszodája által, valamint gondoskodik az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról. 

Az ifjúsági tábor keretében megvalósítja a bicskei fiatalok üdültetését, táboroztatását. Olyan 
körülményeket biztosít, amely lehetővé teszi azt, hogy a kisebb jövedelmű családok és 
gyermekeik részére lehetővé váljon a balatoni nyaralás. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város teljes közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási 
előirányzatok 50 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv egyszemélyi 
felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 5 év határozott időre bízza meg. A pályázat elbírálásáig a költségvetési szerv 
megbízott vezetőjét a polgármester bízza meg, illetve menti fel. A költségvetési szerv 
pályázaton kiválasztott vezetőjét Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult 
felmenteni, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. 
§ g) pontja alapján a polgármester gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

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

3 megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2017.  

P.H. 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: polgármester 

 
2. melléklet a 227/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Képviselő-testületi határozat visszavonása 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2017. (VII.6.) számú képviselő-

testületi határozat visszavonja. 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: polgármester 


