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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2012. Kt. határozatában döntött az 
önkormányzati szakfeladat-rend kiegészítéséről. Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratából azon szakfeladatok törlésre kerültek, melyek az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepelnek. A szakfeladat-rend és az államháztartási 
szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírásai alapján felülvizsgálatra 
kerültek a szakfeladat számok és elnevezések is.  
 
A 2011. évi szakfeladat-rend áttekintését követően szükségessé vált valamennyi költségvetési 
szerv alapító okirata szakfeladat elnevezés és -szám módosítása a változások átvezetésével. 
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratából a Védőnői Szolgálat, Iskola és Ifjúsági 
Egészségügyi Ellátás telephelyei törlésre kerültek, az illetékességi terület települései az építési 
hatósági ügyekben kiegészítésre került. A szakfeladat elnevezések és számok is módosításra 
kerültek. 
 
Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő, a GESZ gazdálkodása alatt működő 
valamennyi költségvetési szerv alapító okirata felülvizsgálatát követően a módosító okirat 
szerinti szakfeladat változások és elnevezések átvezetése kerültek. 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okirata telephelyei és szakfeladatai 
felülvizsgálatát követően a módosítások átvezetésre kerültek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Az 
alapító okiratok módosítását az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – az alapító okiratok módosítását 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratából a Védőnői 
Szolgálat, az Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás telephelye törlésre kerül. Az 
alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás előírása szerinti elnevezések felvezetésre 
kerültek. Az alaptevékenységek áttekintésre kerültek, és a módosító okirat szerinti 
változások alapján kerül kiadásra az egységes szerkezetű alapító okirat. 

2.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratában a 
módosító okirat szerinti szakfeladat változások kerültek átvezetésre. Az alapító 
okiratban a törzskönyvi nyilvántartás előírása szerinti elnevezések felvezetésre 
kerültek. 

3.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások kerültek 
átvezetésre. Az alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás előírása szerinti 
elnevezések felvezetésre kerültek. 

4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratában a módosító okirat szerinti szakfeladat változások kerültek 



átvezetésre. Az alapító okiratban a törzskönyvi nyilvántartás előírása szerinti 
elnevezések felvezetésre kerültek. 

5.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratában a telephely és 
szakfeladat változások a módosító okirat szerint kerültek átvezetésre. Az alapító 
okiratban a törzskönyvi nyilvántartás előírása szerinti elnevezések felvezetésre 
kerültek. 

6.) A Képviselő-testület a melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratokat és a 
módosító okiratokat elfogadja, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel válnak 
hatályossá. 

7.) Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága felé a változásokat jelentse. 

 
 
 
 
 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
K o m l ó, 2012. március 23. 
 
 
 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezésű intézmény, az 1990. évi LXV. 
tv. 38. § (1) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően került megalapításra, 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1990. (X. 26.) határozatával, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) 
bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 
 
Költségvetési szerv megnevezése:   Komló Város Önkormányzat  

Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:    Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete  
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:  Komló város közigazgatási területe, valamint a 

jogszabály által megállapított feladat-ellátási 
terület: 

 
  Építési hatósági ügyekben:  
  Komló, Magyaregregy, Máza, Kárász, Szalatnak, 

Vékény és Szászvár, Mánfa, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Liget, Magyarhertelend, 
Bodolyabér települései részére 

 Készenléti illetékességi terület: Komlói Kistérség  
 
 Telepengedélyezési, zaj- és rezgésvédelmi 

ügyekben a Komlói Kistérség települései részére 
   
 Okmányirodai feladat-ellátás tekintetében: 

Komlói Kistérség települései részére 
  
 Komlói Gyámhivatal: Komlói Kistérség 

települései részére 
 
  
Közfeladata:     helyi önkormányzatok, valamint többcélú  
      kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő és gazdálkodó 
 
Vezetőjének 
megbízási rendje: Pályázat útján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján határozatlan időre 
 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 



A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, amelyre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet munkavállalói, 
melyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telepnek címe alatt lévő 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. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint 
Komló Város Önkormányzat rendelkezik a vagyon felett 
 
Szakágazat megnevezése és száma: 
helyi önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége         (841105) 
 
Alaptevékenysége: 
4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó, igazgatási tevékenysége 
8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 
9400001 Közösség, társadalmi tevékenységek 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009. (IV. 23.)sz. határozattal 
jóváhagyta, 2009. július 1. napjától hatályos. 



3.) A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.) 
sz. határozatával jóváhagyta. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1. 
napjától hatályos. 
4.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést és 
számokat 128/2009 (IX. 24) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselő-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását – a 
szakfeladat számokkal és elnevezésekkel jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület a 16/2010. (II. 11.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta. 
7.) A Védőnői Szolgálat, Ifjúsági Egészségügyi Ellátás címváltozásához a Képviselő-testület 
57/2010. (V.6.).sz. határozattal hozzájárult. 
8.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselő-testület a 177/2011. (IX.29.) sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a 
statisztikai tevékenység felvezetése szakfeladattal. 
10.) A Képviselő-testület a ……………sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a 
szakfeladat elnevezések és számok felülvizsgálatával. 
 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 

 
 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti 
költségvetési szerv 177/2011. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító 
okirat módosítására kerül sor. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírása alapján 
történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 

1.) A neve helyett a költségvetési szerv megnevezése kerül felvezetésre. 
2.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése helyére az alábbi jogszabályi 
hivatkozás került felvezetésre: államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg 
az alapító okirat tartalmát. 

3.) Költségvetési szerv telephelyei és címe: Védőnői Szolgálat, Komló, Kossuth L.u. 103. 
alaptevékenysége: védőnői szolgálat. Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás, Komló, 
Kossuth L. u. 103. alaptevékenysége: egészségügyi ellátás egyéb feladatai, Iskola 
Fogorvosi Szolgálat, 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. alaptevékenysége: fogorvosi 
ellátás törlésre kerül. 

4.) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye elnevezés: Irányító szerv 
megnevezése, székhelye megnevezésesre módosul. 

5.) Az intézmény illetékességi területe elnevezés – illetékessége, működési köre 
elnevezésre módosul. Az építési hatósági ügyekben: Mánfa, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Liget, Magyarhertelend, Bodolyabér települések felsorolásra kerültek. 

6.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata elnevezés közfeladata 
elnevezésre módosul. 

7.) A közfeladata ellátásának módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv az alapító 
okiratból kikerül. 

8.) Gazdálkodási jogköre, gazdálkodási besorolás elnevezésre változik. 
Az intézmény vezetője megbízási rendje: pályázat útján a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. Törvény 11. §.-a alapján határozatlan időre szövegrész 
vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján határozatlan időre módosul. 

9.) Az intézmény képviseletére jogosult: A Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző az 
alapító okiratból kikerül.  

10.) A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó szövegrész az alábbiak szerint 
módosul: A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, amelyre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó - szövegrész felvezetésre 
kerül. 

11.) A feladat ellátását szolgáló vagyon helyett: A feladat ellátást szolgáló vagyon 
kerül felvezetésre. 

12.) A vagyon felett rendelkezés helyett a vagyon feletti rendelkezés joga 
szövegrész kerül felvezetésre. 



13.) A költségvetési szerv alaptevékenysége/szakfeladatai helyett, alaptevékenysége 
kerül felvezetésre. 

14.) Törlésre került:  
- általános forgalmi adóalanyiság     általános forgalmi adóalany 
- az intézmény tevékenysége TEAOR száma  8411 adóköteles 

adómentes tevékenység 
- PIR száma:       331526 

15.) Az alaptevékenységek között törlésre kerül: 
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
4211001 Út, autópálya építése 
4299001 Egyéb m.n.s. építés 
4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619021 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7490501 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
8411141 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység 
8411151 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419029 Központi költségvetési befizetések 
8425311 Polgári védelem ágazati feladatai 
8690411 Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás 
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8821121 Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 



9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9499001 M.n.s. egyéb közösségi társtevékenység 
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
8419069 Finanszírozási műveletek 
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
8419089 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
  támogatásuk 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8899691 egyéb speciális ellátások 
8414021 közvilágítás 
8411731 statisztikai tevékenység 
8821111 Aktív korúak ellátása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
 

16.) Az alábbi alaptevékenység elnevezések módosultak, amelyeknek szakfeladat 
számai nem változtak (törzskönyvi nyilvántartásban már hivatalból átvezetésre került) 

- 8411261 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
módosult: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó, igazgatási 
tevékenysége, 

-  8904411 közcélú foglalkoztatás elnevezése rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 
módosult,  

- 8904421 közhasznú foglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása, a  

- 8904431 közmunka, egyéb közfoglalkoztatásra módosult. 
- 8821111 rendszeres szociális segély – aktív korúak ellátása,  
17.) Az alaptevékenységek közé felvezetésre került új szakfeladatok:  
- 8411541 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- 9400001 közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
18.) Törlésre került: A képviselő testület a 64/2005. (IV. 14.) sz. határozatát 

kiegészíti, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a terület ellátási kötelezettséget vállaló 
háziorvosok és házi gyermekorvosok a finanszírozási szerződést a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül megkössék. 

19.) A Képviselő-testület ……………………….számú határozattal jóváhagyta az 
alapító okirat módosítását. 

 
K o m l ó, 2012. március 22. 
 
        Polics József 
        polgármester 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény a képviselő-testület 231/1995. (XII. 
21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. Az alapító okirat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti tartalommal kerül meghatározásra. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat  

Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Rövidített  neve:    Komló Város Önkormányzat GESZ 
Székhelye:    7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Irányító szerv neve megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
 
Közfeladata:      Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 
       társulási intézmények ellátó, kisegítő  
       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító 
 
Gazdálkodási besorolása:    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.  
 

Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  

 



 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
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. 
 
A feladat ellátást 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. 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai       (841116) 
 
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 
562920  Egyéb 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 
890441  Rövid időtartamú 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) 
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 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
         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, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 

 
 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 

 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám 
alatti költségvetési szerv 2011. március 31. napján módosított alapító okirata módosításra 
kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírása alapján 
történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-
(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre módosul. 
3.) Rövid neve – rövidített neve szövegrészre módosul 
4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, székhelye 

szövegrészre módosul 
5.) Az intézmény működési köre - Illetékessége, működési köre elnevezésre módosul. 
6.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
7.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
8.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
9.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje – Vezetőjének megbízási rendje szövegre 

módosul, a vezető megbízása határozott időre szövegrésszel. 
10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
11.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője – törlésre kerül. 
12.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
13.) Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:  
- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás, 
- 910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység 
14.) Kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:  
- 562920 Egyéb vendéglátás, 
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
15.) A 890441 rövid távú közfoglalkoztatás elnevezése rövid időtartamú 

közfoglalkoztatásra változik. 
16.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:  841116 
PIR száma:    335063 

17.) A Képviselő-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
        Polics József 
        Polgármester 



ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem elnevezésű intézmény 
Komló Város Önkormányzat 211/1999. (XI. 25.) sz. határozatával, az 1997. évi CXL. tv. 87. § (1) 
bekezdése alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat tartalmát. 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:    7300 Komló, 48-as tér 1. 

 
Rövidített  neve:   Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
 
Telephelye neve, címe:   Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló város közigazgatási területe 
 
Közfeladata:     közművelődési tevékenység 
 
Az intézmény kapacitása:   175 fő 
 
Gazdálkodási  besorolása:  :  önállóan működő költségvetési szerv – Komló 
       Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó  
       Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
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. 
 
A feladat ellátást 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. 
 
Szakágazat és száma: 
Előadó-művészet      900100 
 
Alaptevékenysége: 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 



855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
562915  Sportolók edzőtábori étkeztetése 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
841191  Nemzeti ünnepek programjai 
841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
842153  Nemzetközi kulturális együttműködés 
855200  Kulturális képzés 
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933  Foglalkoztatás elősegítő képzések 
855935  Szakmai továbbképzése 
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856091  Szakképzési és felnőttképzései támogatások 
856092  Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890303  Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890412  Komplex térségi integrációt segítő programok 
890504  Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének 
  támogatása 
900121  Zeneművészeti tevékenység 
900122  Táncművészeti tevékenység 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300  Alkotóművészeti tevékenység 
931301  Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
562920  Egyéb szolgáltatás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
 
 
Színház- és Hangversenyterem: 
Közösségek Háza intézményegysége:  
Neve:      Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
Az intézmény kapacitása:   338 fő 
 
 
 
K o m l ó, 2012. március 22. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 



 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) 
számú, a 128. (IX. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
1.) Képviselő-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal az intézmény besorolását jóváhagyta 2009. 
július 1. hatállyal. 
2.) Képviselő-testület 73/2009. (V. 28.)sz. határozattal az intézmény alapító okiratát egységes 
szerkezetben jóváhagyta 2009. július 1. hatállyal. 
3.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket 128/2009 (IX. 24) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselő-testület a szakfeladat elnevezéseket a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal kiegészítette. 
5.) A Képviselő-testület a 2009. december 10.-én kel 179/2009. (XII.10.) sz. határozattal jövőben 
hatállyal módosította az alapító okiratot. 
6.) A Képviselő-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását a szakfeladat 
elnevezésekkel módosította. 
7.) A Képviselő-testület az alaptevékenység módosításához a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal 
hozzájárult. 
8.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását 
a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal jóváhagyta. 
10.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a …………………sz. határozattal jóváhagyta. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Komló, 2012. március 22. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 7300 Komló, 
48-as tér 1. szám alatti költségvetési szerv 97/2011. (V. 26.) sz . határozattal elfogadott alapító 
okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírása alapján 
történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre 
módosul. 

3.) Rövid neve – rövidített neve szövegrészre módosul 
4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, 

székhelye szövegrészre módosul 
5.) Az intézmény működési köre - Illetékessége, működési köre elnevezésre módosul. 
6.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
7.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
8.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
9.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje – Vezetőjének megbízási rendje 

szövegre módosul. 
10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
11.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője – törlésre kerül. 
12.) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. Gazdasági társaságban nem vehet részt – törlésre kerül. 
13.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
14.) Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:  

- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás, 
- 841906 Finanszírozási műveletek 

15.) Kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:  
- 562920 Egyéb vendéglátás, 
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

16.) Törlésre került:  
Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:  900100 

PIR száma:    631804 
17.) A Képviselő-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 

módosításokat az alapító okiratban. 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
        Polics József 
        Polgármester 



ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezésű 
intézmény az 1997. évi CXL. tv. 68. § b. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szól 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bekezdése alapján került megalapításra, a 
Mecseki Szénbánya 1953. évi létrehozásának  megfelelően. 
 
A költségvetési szerv megnevezése::  Komló Város Önkormányzat 

József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény 

Székhelye:      7300 Komló, Városház tér 1. 
 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
  Képviselő-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Közfeladata:     könyvtár és közgyűjtemény 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint.  

 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
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. 
 
A feladat ellátást 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. 
 
Szakágazat és száma: 
Könyvtári, leltári tevékenység (910100) 
 
Alaptevékenysége: 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 



890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
városi rendezvények lebonyolítása 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) 
számú határozattal, valamint 
 
1.) 128/2008. (IX. 25.) sz. határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselő-testület az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal az intézmény besorolását 2009. július 
hatállyal elvégezte. 
3.) A Képviselő-testület 73/2009. (V. 28.).sz. határozattal az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot 2009. július 1. hatállyal jóváhagyta. 
4.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket128/2009 (IX. 24) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület a szakfeladat elnevezéseket a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal kiegészítette. 
7.) A Képviselő-testület a szakfeladat elnevezésekkel az alapító okiratot a 8/2010. (I. 21.) sz. 
határozattal módosította. 
8.) A Képviselő-testület a 22/2010. (II. 25) sz. határozattal az alapító okiratot módosította. 
A kiadmány hiteléül: 
9.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
10.) A Képviselő-testület a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta. 
 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 7300 
Komló, Városház tér 1. szám alatti költségvetési szerv 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal 
elfogadott alapító okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírása alapján 
történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre 
módosul. 

3.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, 
székhelye szövegrészre módosul 

4.) Az intézmény működési köre - Illetékessége, működési köre elnevezésre módosul. 
5.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
6.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
7.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
8.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje – Vezetőjének megbízási rendje 

szövegre módosul. 
9.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
10.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője – törlésre kerül. 
11.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
12.) Az alábbi szakfeladat törlésre kerülnek:  

- 841906 Finanszírozási műveletek 
13.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:   910100 
PIR száma:    631804 

14.) A Képviselő-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 



ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság elnevezésű intézmény Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 234/1992. (XII.9.) Kth. sz. határozat, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bekezdés szerinti 
tartalmi követelménynek megfelelően került megalapításra. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:   Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság 
 
Székhelye:    7300 Komló, Tompa M. u. 12. 
 
Telephelyei neve, címe: Piac- és Vásárcsarnok 
    7300 Komló, Berek u. 14. 
 
    Balatonmária, Vasúti sétány 7. Gyermeküdülő 
 

-   Komló, Ifjúság u. 37. 
 
 
Irányító szerve megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat 
  Képviselő-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 

Közfeladata:      város és községgazdálkodási szolgáltató 

 
Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő és gazdálkodó 
 
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.  

 
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. 
 
A feladat ellátást 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. 
 
„Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” feladatok kezel ingatlanok megnevezése, székhelye 

- Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 
- 6020 Baja, Harmat u. 23.  
- a komlói ingatlan-nyilvántartásban 6040/3. hrsz. és 6045 hrsz. alatt felvett  

 ingatlan, amelynek kezelése a Városgondnokság feladata.  
 
 



Szakágazat megnevezése, száma: 

város- és községgazdálkodási szolgáltatás (841218) 
 
Alaptevékenysége: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi-ellátás 
811000 Építményüzemeltetés  
812000   Takarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907   Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
  közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság Alapító Okiratának módosítását a 35/2008. 
(II. 28.), a 70/2008. (V.3.) számú határozattal jóváhagyta a Képviselő-testület. 
1.) A Képviselő-testület az 52/2009. (IV. 23) sz. határozattal az intézmény besorolását jóváhagyta 
2009. július 1. hatállyal. 
2.) A Képviselő-testület az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a 73/2009. (V. 28.) sz. 
határozattal 2009. július 1. napjától jóváhagyta. 
3.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket 128/2009 (IX. 24) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
4.) A Képviselő-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okiraton a szakfeladat 
elnevezéseket módosította. 
5.) A Képviselő-testület az alaptevékenységet a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal kiegészítette. 
6.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat 
módosítását, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
7.) A Képviselő-testület ………………..sz. határozattal az alapító okirat módosítását jóváhagyta. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Komló, 2012. március 29. 
 
 
    dr. Vaskó Ernő   Polics József 
    címzetes főjegyző   polgármester 



 
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12.. szám alatti 
költségvetési szerv 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra 
kerül. 
 
A módosítás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 
5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, valamint a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírása alapján 
történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 

1.) Az alapító okirat tartalmát meghatározó jogszabálynál az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése törlésre került, helyette az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § 
(1)-(2) bekezdése felvezetésre került. 

2.) Az intézmény neve szövegrész a költségvetési szerv megnevezése szövegre 
módosul. 

3.) Telephelyei neve, címe soron törlésre került a Baja, Harmat u. 2. üdülő 
4.) Telephelyei neve címe soron felvezetésre került: Komló, Ifjúság u. 37.  
5.) Az intézmény irányító szervének neve, címe – Irányító szerv megnevezése, 

székhelye szövegrészre módosul 
6.) Az intézmény működési köre - Illetékessége, működési köre elnevezésre módosul. 
7.) Az intézmény közfeladatának ellátása módja – helyi önkormányzati költségvetési 

szerv törlésre kerül 
8.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata – közfeladata elnevezésre 

módosul. 
9.) Gazdálkodási jogköre – gazdálkodási besorolása elnevezésre módosul. 
10.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje – Vezetőjének megbízási rendje 

szövegre módosul. 
11.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony – Foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésre módosul. 
12.) Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője – törlésre kerül. 
13.) Az ellátható vállalkozások köre, mértéke törlésre került. 
14.) A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása feladatok =701015) kezelt ingatlanok 

elnevezése, címe az alábbi szövegre módosul: „Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése feladaton kezelt ingatlanok elnevezése és címe. Baja, Harmat u. 2. 
cím Baja Harmat u. 23. címre módosult. 

15.) Az intézmény alaptevékenysége – alaptevékenysége szövegre módosul. 
16.) Az alábbi szakfeladat törlésre kerülnek:  

 683200  Ingatlankezelés 
 

17.) Az alábbi szakfeladatok elnevezés, száma a szakágazat rend szerint 
pontosításra került: 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi-ellátás 
812000  Takarítás 



841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

 
18.) Törlésre került:  

Az intézmény tevékenysége,  TEAOR száma:   841218 
PIR száma:    555951 
 

19.) A Képviselő-testület ………………sz. határozattal jóváhagyta a fenti 
módosításokat az alapító okiratban. 

 
 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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