
KIVONAT 
Szerencs város Képviselő-testületének, mint a Városüzemeltető Kht. tulajdonosi

taggyűlésének  2006. március 28-án
tartott ülésén készült jegyzőkönyvéből 

51/2006.(III.28.)
HATÁROZAT 
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Kht. tevékenységi körének bővítése 

Szerencs Város Képviselő-testülete a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatójának
szóbeli előterjesztését megtárgyalta úgy dönt, hogy a Szerencsi Városüzemeltető Kht.
tevékenységi körét bővíti az alábbi szolgáltatással: 

- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
TEÁR szám: 9304

55.1 Szállodai szolgáltatás 

55.10 Szállodai szolgáltatás 
Ebbe az alágazatba tartozik:
- az átmeneti, ideiglenes tartózkodást biztosító szálláshelyen történő ellátás: 

 szállodában, panzióban, motelben és vendégfogadóban, 
 konferencia-szálláshelyen. 

55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 
Ebbe az alágazatba tartozik: 
- az átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelyen történő ellátás: 

 nyaralótáborban, nyaralóházban (faházban) és lakásban (fizetővendéglátás), 
 kempingben és kempingezésre alkalmas helyen, 
 egyéb,  rövid  időtartamú  tartózkodást  biztosító  szálláshelyen  pl

turistaszálláson, vendégházban
- a  vadászházban,,  falusi  (paraszt-)  házban,  ifjúsági  szállóban  (youth  hostel),

ifjúsági táborban, hegyi menedékhelyen történő ellátás stb. 

55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az ifjúsági szálláshely (youth hostel) biztosítása 
- a turistaszállás biztosítása, 
- a hegyi menedékhely biztosítása, 
- a hosszabb időtartamú elhelyezést  biztosító  szálláshelyek közül a diákszálló,

munkásszálló biztosítása. 

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
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- a rövid időtartamú átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely-szolgáltatása 
 nyaralóházban, víkendházban és lakásban (pl fizetővendéglátás), 
 ifjúsági  táborban,  diák-  és  egyetemi  szálláshelyen,  bentlakásos

iskolában, 
 munkásszállóban, 
 egyéb,  máshova  nem  sorolt,  rövid  időtartamú  elszállásolást  biztosító

szálláshelyen, 
 önálló  szervezet  kezelésében  lévő  hálókocsin  és  más  közlekedési

eszközön történő szálláshelyszolgáltatás, 
- falusi és fizetővendéglátás. 

55.3 Étkezőhelyi vendéglátás 

55.30 Étkezőhelyi vendéglátás 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az ital és a helyszínen készített étel helybeni fogyasztásra történő értékesítése,
gyakran a szórakoztatás valamilyen formájával együtt: 

 étteremben, 
 önkiszolgáló étteremben, 
 gyorsétteremben, 
 (étel) elvitelre árusító vendéglátóhelyen, 
 gyorsbüfében, snack bárban és hasonló vendéglátóhelyen (hal- és pecsenyesütés

stb.), 
 ételbárban, kávézóban, 
 fagylaltozóban, 
 vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsijában. 

55.5. Munkahelyi és közétkeztetés 

55.51 Munkahelyi étkeztetés 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- étel és ital meghatározott személyek (pl munkavállalók, tanulók) által igénybe
vehetően, általában mérsékelt áron történő közvetlen értékesítése: 

 sportolói, vállalati vagy hivatali étkeztetés, 
 diákétkeztetés, 
 egyetemi étkeztetés, 
 menzák és kantin a fegyveres erők stb. részére, 
 munkahelyi, iskolai büfék. 

55.52 Közétkeztetés 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítése: 
 repülőjáratokra, 
 mozgóbüfé részére, 
 bankettre, vállalati fogadásra, 
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 esküvőre, partikra és egyéb ünnepségre vagy eseményre. 

A  Képviselő-testület  utasítja  a  Városüzemeltető  Kht.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy
gondoskodjon az alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

Felelős: Tóth István ügyvezető igazgató 
Határidő: azonnal

K.m.f.

(Dr. Bíró László sk.) (Nyitrai Tibor sk.)
                        címzetes főjegyző               alpolgármester

(Kosarasné Bazsó Mária sk.)
                                                  jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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