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7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Határozatot kapják: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 
7300 Komló, Városház tér 3. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § kimondja, 
hogy a költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységét az államháztartási szakfeladatok 
rendje szerinti szakfeladat számmal és megnevezessél kell besorolni. 
 
A fenti jogszabályi kötelezettségnek a GESZ 2010. évben eleget tett. A gyakorlati munka során 
azonban azon szakfeladatok, amelyeket a szervezet nem használ törlésre kell, hogy kerüljenek, illetve 
azokkal a szakfeladatokkal kiegészítésre kerül, amelyek használata szükséges. 
 
A határozati javaslatban felsorolt szakfeladat számok és elnevezések az 1. sz. mellékletben szereplő 
alapító okiratban felvezetésre kerültek. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta, az Elnök szóban 
terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgármester előterjesztésében – az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okirata módosítását és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okirata az alábbi szakfeladat elnevezésekkel és számokkal módosításra 
kerüljön: 
 
Kiegészítésre kerül az alapító az alábbi szakfeladatokkal: 
 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
841126  Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
852031  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző, és iparművészeti, táncművészeti, szín és 

bábművészeti ágon 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
Törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: 
 

 851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és 
oktatása (5-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelési 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
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900124 Egyéb előadó művészeti tevékenység 
841129 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi elszámolásai 
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati 

költségvetési szervnél 
850001 Közoktatási és a kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 
900001 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
 
Módosításra kerül a szakfeladat elnevezése: 
890441 Rövid távú közfoglalkoztatás (közcélú foglalkoztatás helyett) 
890442 Bérpótló juttatás jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz 
 (közhasznú foglalkoztatás helyett) 
 

 
2.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben szereplő alapító okiratot és módosító okiratot 

egységes szerkezetben elfogadja. 
3.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az alapító okiraton történő szakfeladat 

szám elnevezés változást a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága felé jelentse. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. április 26. 
 
 
 
 
       Polics József  

Polgármester 
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1. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdés, valamint Komló Város Önkormányzat 1996. évi 
231/1995. (XII. 21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. 
 
 
Az intézmény neve:  Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Rövid neve:    Komló Város Önkormányzat GESZ 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Az intézmény irányító szervének neve, címe:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény működési köre::  Komló város közigazgatási területe 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott  
közfeladata:      Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 
       társulási intézmények ellátó, kisegítő  
       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító 
 
Gazdálkodási jogköre:    önállóan működő és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja, az intézmények költségvetése a GESZ költségvetésébe beépül: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Templom tér 2. 
3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda  
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
5.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

2.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3.  
 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozatlan időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint.  
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Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlanokat 
és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem 
terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 
20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:     841116 

PIR száma:         335063 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai       (841116) 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 
841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
 
Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények látják el, a 
szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
889101  Bölcsődei ellátás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
890441  Rövid távú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülő tábori étkeztetés 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
853111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
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853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-, és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
 
 
K o m l ó, 2011. május 5. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta.  
1.) A Képviselő-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal a költségvetési szerv besorolását 
elvégezte, 2009. július 1. napjától hatályos. 
2.) A Képviselő-testület a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadta, 2009. július 1. naptól hatályos. 
3.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést 128/2009 (IX. 24) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását - a szakfeladat elnevezésekkel - a 8/2010. (I.21.) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását 38/2010. (III. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
7.) A Képviselő-testület az alaptevékenység kiegészítését  a 92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal 
jóváhagyta. 
8.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
A kiadmány hiteléül: 
9.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a 49/2011. (III. 31.) sz. határozattal jóváhagyta, 
szakfeladat elnevezés és szám kiegészítése miatt. 
10.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a……………..sz. határozattal jóváhagyta. 
 
Komló, 2011. május 5. 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdés, valamint Komló Város Önkormányzat 1996. évi 
231/1995. (XII. 21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény alaptevékenységét az alábbi 
szakfeladat elnevezésekkel és számokkal módosította, a …………..sz. határozattal: 
Kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal: 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban,  
852032 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban, 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

Törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és 
oktatása (5-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelési 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
900124 Egyéb előadó művészeti tevékenység 
841129 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi elszámolásai 
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati 

költségvetési szervnél 
850001 Közoktatási és a kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 
900001 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
Módosításra kerül a szakfeladat elnevezése: 
890441 Rövid távú közfoglalkoztatás (közcélú foglalkoztatás helyett) 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz 
 (közhasznú foglalkoztatás helyett) 

 
K o m l ó, 2011. május 5. 
 

dr. Vaskó Ernő    Polics József 
címzetes főjegyző    polgármester 
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