
 

 ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései 

szerinti tartalommal, az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv  

 

1. Megnevezése: Varsányi Konyha  

 

2. Székhelye: 3178 Varsány, Béke út 10. 

 

3. Közfeladata: Óvodás, általános iskolás gyermekek étkeztetése, felnőtt étkeztetés, szociális 

étkeztetés. 

 

4. Alaptevékenysége: 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási területén a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján kötelező feladataként 

látja el  az óvodai és az általános iskolai, valamint a szociális étkeztetést, az önkormányzat 

által működtetett intézmények dolgozói részére biztosítja a munkahelyi étkeztetést. 

 

Államháztartási szakágazati besorolása:  

 

562900 Egyéb vendéglátás  

 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

562912   Óvodai intézményi étkeztetés 

562913   Iskolai intézményi étkeztetés 

562917   Munkahelyi étkeztetés 

         561000               Éttermi, mozgó vendéglátás  

  562919  Egyéb étkeztetés 

  889921  Szociális étkeztetés 

  841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

  

5. Vállalkozási tevékenység felső határa, a módosított kiadási előirányzatok arányában: 
  Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6. Illetékessége, működési köre: Varsány Község közigazgatási területe 
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7. Irányító szerv neve, székhelye: 

 

  Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

 

 

8. Alapító, fenntartó neve és székhelye: 

  Varsány Község Önkormányzata 

  3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

 

9. Gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Varsányi Közös 

Önkormányzati Hivatal – 3178 Varsány, Rákóczi út 1.- végzi. 

 

10. Vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézményt az élelmezésvezető vezeti, akit a képviselő-testület pályázat útján határozott 

időre nevez ki. 

Az intézményvezető felett a kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör munkáltatói jogokat a 

képviselő-testület gyakorolja. A munkáltatói jogkört egyebekben a polgármester gyakorolja.  

A polgármester gyakorolja az intézményben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. 

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Az intézményvezető és az intézmény dolgozóinak jogviszonya munkaviszony, a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt) szabályai alá tartozik. Az 

egyéb foglalkoztatási jogviszonyra (pl.: megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

12. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Ingatlan vagyon: 

- cím: 3178 Varsány, Béke út 10. 

- helyrajzi szám: 468 

- terület: 115 m2 

Ingó vagyon: az általános vagyonleltár szerint 

 

13. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona Varsány Község Önkormányzata 

tulajdonában áll. 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához 

szabadon használhatja. 

A vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat tulajdonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2003.(XII.20.) rendelet rendelkezései az irányadók. 
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Záradék: 
 

Jelen alapító okirat 2013. június 1-jén lép hatályba. 

Az alapító okiratot Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013.(III.25.) 

számú határozatával fogadta el. 

 

 

Varsány, 2013. március 25. 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit    Bárány Erzsébet 

     polgármester           jegyző 


