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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2012. (III. 29.) sz. határozatában 
szándéknyilatkozatot tett a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatosan. A közoktatási 
intézmények átszervezése a három önkormányzati fenntartású általános iskolát és telephelyeit 
érinti. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola fenntartója a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás hét települési önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat 
helyett belépő Megyei Intézményfenntartó Központ lesz. Az átszervezés a Kökönyösi Oktatási 
Központ intézményeit nem érinti. Az alapító okiraton a változások átvezetése a Megyei 
Intézményfenntartó Központ és a Társulás által aláírt megállapodást követően történik. 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám alatti 
intézmény Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, 
Gagarin utca 4. szám alatti székhellyel működik tovább. Az óvodai tagintézmények Komló Városi 
Óvoda intézményhez kerülnek kiszervezésre. A Komló, Tompa M. u. 2/1. szám alatti intézmény 
székhely óvodaként, a Mecsekjánosi Óvoda és a Hunyadi utcai Óvoda tagintézményként működik 
tovább. Az intézmények gazdálkodási besorolása önállóan működő költségvetési szerv. Az óvodai 
tagintézmények kiválása, valamint az általános iskola működése 2012. július 1. naptól hatályos. A 
közalkalmazottak és a feladat-ellátás tekintetében általános jogutód a Komló Városi Óvoda. 
 
A „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség 
utca 32. szám alatti intézmény Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskolaként 
működik tovább, székhelye 7300 Komló, Függetlenség utca 32. szám alatti intézmény, 
tagintézménye a 7300 Komló, Május 1. u. 13. szám alatti iskola. A Szilvási Óvoda és a 
Felsőszilvási Óvoda Komló Városi Óvoda tagintézményeként működik tovább. Az óvodai 
tagintézmények kiválása, valamint az általános iskola működése 2012. július 1. naptól hatályos. A 
közalkalmazottak és a feladat-ellátás tekintetében általános jogutód a Komló Városi Óvoda. 
 
 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Templom tér 2. szám alatti 
intézmény óvodai telephelyei a Belvárosi Óvoda, a Gesztenyési Óvoda Komló Városi Óvoda 
tagintézményeként működnek tovább. A közalkalmazottak és a feladat-ellátás tekintetében 
általános jogutód a Komló Városi Óvoda. 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2012. augusztus 31. napig költségvetési szervként 
működik tovább, majd költségvetési körön kívül kerül fenntartó változás miatt. Az oktatási 
intézmény 2012. szeptember 1. naptól Katolikus Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolaként 
működik tovább. Fenntartója a Pécsi Egyházmegye. Az intézmény ingó- és ingatlan vagyona 
továbbra is Komló Város Önkormányzat tulajdonát képezi. Az intézményben foglalkoztatott 
közalkalmazottak, alkalmazottak a fenntartó által működtetett Katolikus Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola alkalmazottai lesznek, 2012. szeptember 1. naptól. Az óvodai 
telephelyeken lévő intézmények Komló Városi Óvoda tagintézményeként működnek 2012. július 
1. naptól. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2012. augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerül, amennyiben a Magyar Katolikus Egyház működési engedélye kiadásra 
kerül. Az intézmény megszüntető okirata a 2012. júniusi képviselő-testületi ülésen kerül 
napirendre. Jelen alapító okirat szerint Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskolaként működik 2012. július 1.naptól. 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okirata módosításra kerül, a 
gazdálkodási besorolása 1-3. pontja alatti közoktatási intézmények elnevezése, valamint Komló 
Városi Óvoda felvezetésre kerül. 
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Az előterjesztés mellékletét képezik a módosított alapító okiratok és módosító okiratok, valamint 
a megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. szám alatti 
intézmény alapító okirata, és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola megszüntető okirata.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. sz. mellékletben foglalt alapító okiratokat és a 
módosító okiratokat elfogadni szíveskedjék. 
 
Az előterjesztést 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 figyelembe vételével – az alapító okiratok módosítását megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat Kenderföld-
Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám alatti intézmény 
óvodai telephelyei kiváljanak, és a megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
tagintézményeként működjenek tovább. A Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
Tompa Mihály utcai Óvodája 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 óvoda székhelye lesz a 
Komló Városi Óvodának, a Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Iskola u. 39. 1. sz. 
telephelyen tagintézménye, a Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 2. sz. 
telephelyen tagintézménye lesz a Komló Városi Óvodának. Az általános iskolai feladat-
ellátás a Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, 
Gagarin u. 4. szám alatt változatlan módon történik. A kiválás 2012. július 1. naptól 
hatályos. Az óvodai közalkalmazottak, alkalmazottak foglalkoztatása 2012. július 1. 
naptól a Komló Városi Óvodában történik, változatlan feltételek mellett. Az óvoda 
használatában lévő ingó-, és ingatlan vagyon változatlan feltételek mellett a Komló Városi 
Óvoda működését biztosítja. 

2.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános 
Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. szám alatti közoktatási intézmény óvodai 
telephelyei kiválnak, és a Komló Városi Óvoda telephelyén tagintézményként működnek 
tovább. A Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. 3. sz. telephelyen 
tagintézményként, a Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. 4. sz. telephelyen, 
tagintézményként működik a megalapításra kerülő Komló Városi Óvodában. Az általános 
iskolai feladatot Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola látja el változatlan 
feltétellel, székhelye a Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32., 
tagintézménye a Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1. u. 13. szám alatti 
telephelyen. A kiválás 2012. július 1.naptól hatályos. A kiváló óvodai intézmények 
közalkalmazottai és alkalmazottai a megalapításra kerülő Komló Városi Óvodában 2012. 
július 1. naptól foglalkoztatásra kerülnek, változatlan feltételek mellett. Az óvoda 
használatában lévő b ingó-, és ingatlan vagyon változatlan feltételek mellett a Komló 
Városi Óvoda működését biztosítja. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 

Komló, Templom tér 2. szám alatti intézmény óvodai telephelyei kiválnak. A Belvárosi 
Óvoda 7300 Komló, Templom tér 1. szám alatti óvoda, tagintézményként, a Gesztenyési 
Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. tagintézményként működik tovább a Komló Városi 
Óvodában.. Az általános iskola 2012. augusztus 31. napig Komló Város Önkormányzat 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolaként működik 2012. július 1. naptól. Az óvodai 
közalkalmazottak és alkalmazottak a Komló Városi Óvodában változatlan feltételekkel 
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kerülnek foglalkoztatásra 2012. július 1. naptól. Az óvoda használatában lévő ingó-, és 
ingatlan vagyon változatlan feltételek mellett a Komló Városi Óvoda működését 
biztosítja. 

4.) A Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 
megszüntetésére 2012. augusztus 31. napjával kerül sor, abban az esetben, ha a Pécsi 
Egyházmegye működési engedélyezési eljárása lezárul. A megszüntető okirat megvitatása 
a 2012. júniusi képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. 

 
Határidő:   2012. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
5.) Az óvodai feladat-ellátás tekintetében a kiváló óvodai telephelyek általános jogutódja a 

megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda, a közalkalmazottak foglalkoztatása és az 
óvodai feladat-ellátás terén. Az intézmény közalkalmazottai jogviszonya megszüntetésre 
kerül a kiválással 2012. június 30. nappal. A megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
közalkalmazottaivá válnak 2012. július 1. naptól. A megalapításra kerülő óvoda magasabb 
vezetőjének megbízatásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

6.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okirata gazdasági 
besorolása alatt szereplő közoktatási intézmények elnevezése módosításra kerül. 

7.) A módosított alapító okiratokban felülvizsgálatra kerültek a szakfeladat számok és 
elnevezések is. Az alapító okirat az államháztartási törvény előírásának megfelelő 
fogalmakkal került egységes szerkezetben módosításra. 

8.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat fenntartásában 
lévő József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Közösségek Háza, Színház- 
és Hangversenyterem, Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság alapító okirata a 
Magyar Államkincstár által ajánlott szerkezetben benyújtásra kerüljön. 

9.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben szereplő módosított alapító okiratokat, 
valamint módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 

10.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Közoktatási intézmények vezetői 
 
 
 
 
K o m l ó, 2012. május 3. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító 
okiratát az 1993. évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § 
(1) és (2) bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján az alábbi tartalommal adja ki: 
 
 Az iskola Komló Város Tanácsa 1958. évi döntése alapján kezdte meg működését. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 
      Kenderföld-Somági Általános Iskola  
Székhelye:     7300 Komló, Gagarin u. 4. 
 
Fenntartó neve, címe:    Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola 
 
Közfeladata:     1993. évi LXXIX tv. alapján  

iskolai nevelés-oktatás 
 
Alaptevékenység szöveges meghatározása: 
Nemzetiségi feladatai: 
- német nemzetiségi és roma nemzetiségi nevelés-oktatás, 1-8. évfolyamon 
 
Iskolai nevelés-oktatás: 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet 39/E §.-ban foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó osztályszámban 1-8 
évfolyamon. 
Tanulócsoportok száma:   16 csoport 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 
      448 tanuló 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 
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a.) általános iskolai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági 

típusa:  
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- autisták 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 

- iskolai nevelés-oktatás (852010) 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562920  Egyéb vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása 
 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:   A képviselő-testület által meghatározott 
 
Gazdálkodási besorolása::   önállóan működő költségvetési szerv –   
      Komló Város Önkormányzat    
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      Gazdasági Ellátó Szervezet látja el   
      gazdálkodási feladatait. 
 
OM azonosítója:      027207 
 
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 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 ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az ingatlant 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 helyrajzi száma: 3490/1 hrsz., 8062 m2 Komló 
Város Önkormányzat tulajdonában. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 

 
 
 
K o m l ó, 2012. július 1. 
 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderföld-Somági Általános Iskola 
Alapító Okiratát ……………sz. határozattal módosította. 
 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel, 2012. július 1. napjától 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2011. szeptember 6.-án kel egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Komló, 2012. július 1. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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MODOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Gagarin utca 4. szám alatti költségvetési szerv 157/2011. (IX. 6.) 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.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése 
pontosításra került: Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola elnevezésű 
intézmény alapító okiratát az 1993. évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi 
követelményeknek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 
8. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi tartalommal adja ki: 
 
 Az iskola Komló Város Tanácsa 1958. évi döntése alapján kezdte meg működését. 

 
 

2.) Az intézmény neve, a költségvetési szerve megnevezésre módosult. Az intézmény 
nevéből az „és Óvoda” kikerült. A költségvetési szerv megnevezése: Komló Város 
Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola. 

3.) Az alapító okiratból az Óvodai intézményegység, telephelyei neve, címe felsorolásban 
az 1. sz. Tompa Mihály utcai Óvoda Komló, Tompa M. u. 2/1. a 2. sz. Mecsekjánosi 
Óvoda, Komló, Iskola u. 39., a 3. sz. alatti Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, 
Hunyadi u. 8-10. kikerült, a telephelyek kiválása miatt. 

4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe szövegrész helyett „Irányító szerv 
megnevezése, székhelye szövegrész kerül felvezetésre. 

5.) Az intézmény fenntartójának neve, címe helyett Fenntartó neve, címe szövegrész kerül 
felvezetésre. 

6.) Az intézmény működési köre szövegrész helyett „Illetékessége, működési köre” 
szövegrész felvezetésre kerül. 

7.) Az intézmény közfeladatának ellátásának módja szövegrész helyett a Közfeladata 
szövegrész kerül felvezetésre. 

8.) Gazdálkodási jogköre helyett a Gazdálkodási besorolása szövetrész kerül felvezetésre.  
9.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje szövegrész helyett „vezetőjének 

megbízási rendje” szövegrész kerül felvezetésre. 
10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 

szövegrész helyett „a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése” szövegrész kerül felvezetésre. 

11.) Az intézmény képviseletére jogosult szövegrész kikerül. 
12.) Az intézmény TEAOR száma és a PIR száma az alapító okiratból kikerül. 
13.) Az intézmény alaptevékenysége közül kikerül az óvodai feladat-ellátáshoz 

kapcsolódó tevékenység és szakfeladat szám: 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
561000 éttermi mozgó vendéglátás 
851011  óvodai nevelés, ellátás 
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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 851013 nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
 854238 tankönyv és jegyzettámogatás 
 479901 tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
 841906 finanszírozási műveletek 
 

14.) Az óvodai intézményegységtől törlésre kerül az 1) Tompa Mihály utcai Óvoda,  
a 2.) Mecsekjánosi Óvoda és 3.) Hunyadi utcai Óvoda valamennyi óvodai 
tevékenységre vonatkozó adata. 

15.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartással történő bejegyzéssel együtt 2012. július 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2011. szeptember 6.-án kelt alapító okirat hatályát veszti. 

16.) A záradék szövegrészből az alapító okiratot módosító határozatok törlésre 
kerültek. 

17.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolás szövegből a „Nemzeti 
és etnikai” kifejezés helyette a nemzetiségi kifejezés kerül felvezetésre. A törzskönyvi 
nyilvántartáson már hivatalból átvezetésre kerültek. 

18.) Az alapító okirat szöveges alaptevékenységében a „roma” etnikai nevelés 
helyett cigány nemzetiségi kifejezés került felvezetésre. 

19.) Az alapító okirat egységes szerkezete a Magyar Államkincstár által javasolt 
sorrend szerint került átdolgozásra. 

20.) A feladat-ellátást szolgáló vagyon fejezetben az intézmény helyrajzi száma 
felvezetésre került. 

21.) Az intézmény engedélyezett csoportszáma (évfolyamok száma) és 
engedélyezett maximális tanulólétszáma módosításra került. 

22.) Az óvodai tagintézmények kiválásával a közalkalmazottak jogviszonya 2012. 
június 30. napjával megszűnik. A megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
közalkalmazottjaivá válnak 2012. július 1. naptól. Az óvodai feladat-ellátás 
tekintetében jogutód a megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda. A magasabb vezető 
megbízatásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A Komló Városi Óvoda esetében 
kötelezettségvállalás 2012. július 1 .naptól engedélyezett. 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………..sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta. 
 
K o m l ó, 2012. május 2. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 

 
 
 
 

 

ALAPITÓ OKIRAT 
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Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei  Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító 
okiratát az 1993. évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § 
(1) és (2) bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján az alábbi tartalommal adja ki: 
 
Komló Város Tanácsa határozatával 1938. évben került megalapításra. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola  
Székhelye:     7300 Komló, Templom tér 2. 
 
 
Fenntartó neve és címe:  Komló Város Önkormányzata 
  7300 Komló, Városház tér 3. 
Az intézmény típusa:  általános iskola 
 
Közfeladata:  1993. évi LXXIX. tv. alapján iskolai nevelés-oktatás 
 
Alaptevékenység szöveges meghatározása: 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki 
- emelt szintű ének-zeneoktatás,  
1-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban 
 
Az intézmény évfolyamainak száma:  8 évfolyamos 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  évfolyamonként két osztállyal, 
      16 osztályban 448 tanuló 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Általános iskolai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági 
típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integráltan történik. 
 
 

 10 



Államháztartási szakágazati besorolása: 
iskolai nevelés-oktatás (852010) 
 
 
Alaptevékenysége: 
562920  Egyéb vendéglátás  
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyamon) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása 
852013  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam) 
852023  Nemzetiségi 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 
855914 Általános iskolai tanuló szobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
      Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:  A képviselő-testülete által meghatározott 
 
 
Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv – Komló   
     Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó    
     Szervezettel láttatja el gazdálkodási feladatait 
 
OM azonosítója:     027208 
 
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 
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foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazz  A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. Az ingatlan helyrajzi száma: 512 hrsz, 7519 m2, Komló Város Önkormányzat tulajdonát 
képezi. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X.18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2012. július 1. 
         Polics József  
         polgármester 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását …………….sz. határozattal 
jóváhagyta. 
 
 
Jelen alapító okirat 2012. július 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 157/2011. (X. 6.) sz. 
határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2012. július 1. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODOSÍTÓ OKIRAT 
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Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 
Komló, Templom tér 2. szám alatti költségvetési szerv 157/2011. (IX. 6.) 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.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése 
pontosításra került:  
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító 
okiratát az 1993. évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § 
(1) és (2) bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján az alábbi tartalommal adja ki: 

 
 

2.) Az intézmény neve, a költségvetési szerve megnevezésre módosult. Az intézmény 
nevéből az „és Óvoda” kikerült. A költségvetési szerv megnevezése: Komló Város 
Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola. 

3.) Az alapító okiratból az Óvodai intézményegység, telephelyei neve, címe 
felsorolásban az 1. sz. Belvárosi Óvoda Komló, Templom tér 1. a 2. sz. Gesztenyési 
Óvoda, Komló, Rózsa u. 9. szám alatti intézmények kikerültek, a telephelyek 
kiválása miatt. 

4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe szövegrész helyett „Irányító szerv 
megnevezése, székhelye szövegrész kerül felvezetésre. 

5.) Az intézmény fenntartójának neve, címe helyett Fenntartó neve, címe szövegrész 
kerül felvezetésre. 

6.) Az intézmény működési köre szövegrész helyett „Illetékessége, működési köre” 
szövegrész felvezetésre kerül. 

7.) Az intézmény közfeladatának ellátásának módja szövegrész helyett a Közfeladata 
szövegrész kerül felvezetésre. 

8.) Gazdálkodási jogköre helyett a Gazdálkodási besorolása szövetrész kerül 
felvezetésre.  

9.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje szövegrész helyett „vezetőjének 
megbízási rendje” szövegrész kerül felvezetésre. 

10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
szövegrész helyett „a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése” szövegrész kerül felvezetésre. 

11.) Az intézmény képviseletére jogosult szövegrész kikerül. 
12.) Az intézmény TEAOR száma és a PIR száma az alapító okiratból kikerül. 
13.) Az intézmény alaptevékenysége közül kikerül az óvodai feladat-ellátáshoz 

kapcsolódó tevékenység és szakfeladat szám: 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
561000 éttermi mozgó vendéglátás 
851011  óvodai nevelés, ellátás 
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 851013 nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
 854238 tankönyv és jegyzettámogatás 
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 479901 tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
 841906 finanszírozási műveletek 
 

14.) Az óvodai intézményegységtől törlésre kerül az 1) Belvárosi Óvoda,  a 2.) 
Gesztenyési Óvoda valamennyi óvodai tevékenységre vonatkozó adata. 

15.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2012. július 1. napjával lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a 157/2011. (X. 6.) sz. határozattal jóváhagyott egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

16.) Az alapító okirat végén a módosító határozatok száma törlésre került. 
17.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolás szövegből a „Nemzeti 

és etnikai” kifejezés helyett a nemzetiségi szó került felvezetésre. A törzskönyvi 
nyilvántartáson már hivatalból átvezetésre kerültek. 

18.) Az alapító okirat fejezetei a Magyar Államkincstár által javasolt sorrendben 
kerültek felvezetésre. 

19.) A feladat-ellátást szolgáló vagyonhoz felvezetésre került az intézmény 
helyrajzi száma. 

20.) Az óvodai tagintézmények kiválásával a közalkalmazottak jogviszonya 2012. 
június 30. napjával megszűnik. A megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
közalkalmazottjaivá válnak 2012. július 1. naptól. Az óvodai feladat-ellátás 
tekintetében jogutód a megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda. A magasabb 
vezető megbízatásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A Komló Városi Óvoda 
esetében kötelezettségvállalás 2012. július 1. naptól engedélyezett. 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………..sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta. 
 
K o m l ó, 2012. május 2. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
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ALAPITÓ OKIRAT 
 
 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító okiratát az 1993. 
évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az 
alábbi tartalommal adja ki: 
 
Komló Város Tanácsa 1966. évi határozattal alapította meg az intézményt. 
 
A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 

Szilvási Általános Iskola 
 

Székhelye:     7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Tagintézménye neve, címe: 
1.) Neve: Felsőszilvási Általános Iskola 
Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
Fenntartó neve, címe:    Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola 
 
Közfeladata:     1993. évi LXXIX. tv. alapján  
      Iskolai nevelés-oktatás 
 
Alaptevékenysége szöveges meghatározása: 
- emelt szintű angol nyelvoktatás, 1-8. évfolyamon 

- német nemzetiségi nevelés-oktatás 

A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 

Székhely intézmény. Szilvási Általános Iskola: 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
Emelt szintű angol nyelvoktatás 1-8 évfolyamon 
 
Az intézmény évfolyamainak száma:  8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 

 1-8 évfolyamon. 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban 
       448 tanuló 
 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal. „Iskolafejlesztési Alapítvány” 
Komló-Szilvás elnevezéssel. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési oktatása: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 
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Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. 
 
1.) Felsőszilvási Általános Iskola 
Neve: Felsőszilvási Általános Iskola 
Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
- német nemzetiséghez tartozók nevelése-oktatása, 1-8. évfolyamon. 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint cigány nemzetiségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon.  A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt 
indíthat. 
 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  
      2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben 
      első évfolyamon egy osztályt indíthat 
      8 csoportban 
      224 tanuló 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „Felsőszilvás a gyermekekért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Az intézményben tanuló gyermekek sajátos nevelési igényű fogyatékossági típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
 

- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
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- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integrált oktatás keretében biztosított. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 

iskolai nevelés-oktatás (852010) 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
562920  Egyéb vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyamon) 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid tartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló város közigazgatási területe 
 
Az intézmény felvételi körzete:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-
       testülete által meghatározott 
 
Gazdálkodási  besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezettel kötött megállapodása alapján  
      láttatja el. 
 
OM azonosítója:     027209 
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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 ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységekcíme alatt lévő ingatlant és berendezéseit 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 Szilvási 
Általános Iskola helyrajzi száma: 3798 hrsz, 6951 m2, Komló Város Önkormányzat tulajdonában. 
A Felsőszilvási Általános Iskola helyrajzi száma: 3729/1 hrsz., 9500 m2, Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat 
 
 

 
 
K o m l ó, 2012. július 1. 
 
 
           
 

Polics József 
          Polgármester 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilvási Általános Iskola alapító okirata 
módosítását………………….sz. határozattal jóváhagyta. 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyezéssel 2012. július 1. napjától 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2011. szeptember 6.-án kelt egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Komló, 2012. július 1. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 

MODOSÍTÓ OKIRAT 
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Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános 
Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. szám alatti költségvetési szerv 157/2011. (IX. 6.) 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.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése 
pontosításra került:  
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító okiratát az 1993. 
évi LXXIX.  tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az 
alábbi tartalommal adja ki: 
 
Komló Város Tanácsa 1966. évi határozattal alapította meg az intézményt. 

 
 

2.) Az intézmény neve, a költségvetési szerve megnevezésre módosult. Az intézmény 
neve megváltozott. A költségvetési szerv megnevezése: Komló Város 
Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 

3.) Az alapító okiratból az Óvodai intézményegység, telephelyei neve, címe kiválás 
miatt kikerültek az intézményből: Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30,., 
valamint a Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. 

4.) Az intézmény irányító szervének neve, címe szövegrész helyett „Irányító szerv 
megnevezése, székhelye szövegrész kerül felvezetésre. 

5.) Az intézmény fenntartójának neve, címe helyett Fenntartó neve, címe szövegrész 
kerül felvezetésre. 

6.) Az intézmény működési köre szövegrész helyett „Illetékessége, működési köre” 
szövegrész felvezetésre kerül. 

7.) Az intézmény közfeladatának ellátásának módja szövegrész helyett a Közfeladata 
szövegrész kerül felvezetésre. 

8.) Gazdálkodási jogköre helyett a Gazdálkodási besorolása szövetrész kerül 
felvezetésre.  

9.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje szövegrész helyett „vezetőjének 
megbízási rendje” szövegrész kerül felvezetésre. 

10.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
szövegrész helyett „a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése” szövegrész kerül felvezetésre. 

11.) Az intézmény képviseletére jogosult szövegrész kikerül. 
12.) Az intézmény TEAOR száma és a PIR száma az alapító okiratból kikerül. 
13.) Az intézmény alaptevékenysége közül kikerül az óvodai feladat-ellátáshoz 

kapcsolódó tevékenység és szakfeladat szám: 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
561000 éttermi mozgó vendéglátás 
851011  óvodai nevelés, ellátás 
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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 851013 nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
 854238 tankönyv és jegyzettámogatás 
 479901 tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
 841906 finanszírozási műveletek 
 

14.) Az óvodai intézményegységtől törlésre kerül a Szilvási Óvoda Komló, 
Függetlenség u. 30. és a Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. szám 
alatti tagóvodák és szöveges alaptevékenységük. 

15.) A záradék végén felvezetésre került: Jelen alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartással történő bejegyzéssel 2012. július 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejüleg a 2011. szeptember 6.-án kel alapító okirat hatályát veszti. 

16.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolás szövegből a „nemzeti 
és etnikai”kifejezés kikerül, helyette a nemzetiségi kifejezés kerül felvezetésre. A 
törzskönyvi nyilvántartásban hivatalból átvezetésre kerültek. 

17.) Az alapító okirat a Magyar Államkincstár által javasolt formában került 
átdolgozásra egységes szerkezetbe. 

18.) A feladat-ellátást szolgáló vagyonhoz felvezetésre került az intézmény 
helyrajzi száma. 

19.) Az intézmény alapító okiratában az engedélyezett csoportszám (évfolyamok 
száma), valamint a felvehető maximális létszám módosításra került. 

20.) Az óvodai tagintézmények kiválásával a közalkalmazottak jogviszonya 2012. 
június 30. napjával megszűnik. A megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
közalkalmazottjaivá válnak 2012. július 1. naptól. Az óvodai feladat-ellátás 
tekintetében jogutód a megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda. A magasabb 
vezető megbízatásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A Komló Városi Óvoda 
esetében kötelezettségvállalás 2012. július 1.naptól engedélyezett. 

 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………..sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta. 
 
K o m l ó, 2012. május 2. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
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Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az 1993. 
évi LXXIX.  tv. 37. §(1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § 
(1) és (2) bekezdésének megfelelően, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján az alábbi tartalommal adja ki: 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Városi Óvoda 
Székhelye:     7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
Tagintézményei neve, címe: 

1.) Mecsekjánosi Óvoda  
7300 Komló, Iskola u. 39. 

2.) Hunyadi utcai Óvoda 
7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

3.) Szilvási Óvoda 
7300 Komló, Függetlenség u. 30. 

4.) Felsőszilvási Óvoda 
7300 Komló, Május 1. u. 15. 

5.) Belvárosi Óvoda 
7300 Komló, Templom tér 1. 

6.) Gesztenyési Óvoda 
7300 Komló, Rózsa u. 9. 

 
Közfeladata:    óvodai nevelés 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851010 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 
 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szervének neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény fenntartójának neve címe:  Komló Város Önkormányzat 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény felvételi körzete:   A képviselő-testület által meghatározott 
 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott 
közfeladata, az 1993. évi LXXXIX. tv. alapján óvodai nevelés 
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Az intézmény típusa     óvoda 

 
 
Székhelyen lévő óvoda: 
Megnevezése:  Komló Városi Óvoda 
Címe:    Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Tagóvodák: 

1. sz. tagóvoda 
Megnevezése:   Mecsekjánosi Óvoda 
Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola u. 39. 

 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 

Csoportok száma:   1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
 

2. sz. tagóvoda 
Megnevezése::   Hunyadi utcai Óvoda 
Címe:   7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

 
- etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
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b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 
 
Az óvodai feladat-ellátásban – a Hunyadi utcai Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók fogyatékossági típusa: 
 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autista 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
Csoportok száma:      3 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   90 gyermek  

 
A Tompa M. utcai Óvoda, a Mecsekjánosi Óvoda és a Hunyadi utcai Óvoda esetében a képviselő-
testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal 
történő túllépését. 
 
3. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:  Szilvási Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Függetlenség u. 30. 
 
Csoportok száma:     4 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   30 gyermek csoportonként, 
       120 gyermek 
 
A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „A Komlói Szilvási Óvodáért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
a. óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
4. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:   Felsőszilvási Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Május 1. u. 15. 
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német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:     4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 
      120 gyermek 
Az óvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

5. sz. tagóvoda: 
Megnevezése::    Belvárosi Óvoda 
Címe:     7300 Komló, Templom tér 1. 
Csoportok száma:   3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Óvodai feladat-ellátásban – a Belvárosi Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók fogyatékossági típusa: 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 
 
6. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:   Gesztenyési Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Rózsa u. 9. 
 
- etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
 
Csoportok száma:    1 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  30 fő  
 

A Belvárosi Óvoda és Gesztenyési Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerint maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
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Gazdálkodási besorolása:     önállóan működő költségvetési szerv 
–         Komló Város Önkormányzat  
        Gazdasági Ellátó Szervezet látja el 
        gazdálkodási feladatait. 
 
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 feladatellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai 
egységeknél felsorolt telephelyek 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. 
Az óvodai helyek helyrajzi száma: 
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 3510 hrsz, 1440 m2 
Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Jánosi Iskola u. 39. hrsz. 2550 hrsz. 4665 m2 
Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. hrsz. 3163 hrsz, 3164 hrsz, 1102 m2, 1181 m2 
Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 hrsz, 4081 m2 
Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u.15. 3801 hrsz, 4081 m2 
Belvárosi Óvoda 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 4665 m2 
Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz, 225 hrsz. 1347 m2, 1802 m2. 
Az óvoda székhelyén és telephelyén lévő ingó- és ingatlan vagyon Komló Város Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat 
 
Komló Város Önkormányzat Képvseilő-testülete………………….sz. határozattal alapította meg a 
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. sz. alatti költségvetési szervet. 
 
K o m l ó, 2012 .július 1. 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
Záradék: Jelen alapító okirat 2012. július 1. napján lép hatályba. 
 
K o m l ó, 2012. július 1. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
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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. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai       (841116) 
 
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
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 
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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 
 
 
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. 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 7300 Komló, Templom 
tér 2. 
3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola  
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. 
6.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa :M. u. 2/1. 
 
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. 
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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. Helyrajzi száma:  
 
 
K o m l ó, 2012. május 10. 
 
 
 
         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  48/2012. (III. 29.) sz. határozattal 
jóváhagyta. 
11.) Az alapító okirat módosítását a Képviselő-testület ………………..sz. határozattal jóváhagyta. 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyezéssel 2012. július 1. napjától 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. március 29.-én kelt egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Komló, 2012. május 10. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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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 okiratban a Gazdálkodási besorolása feladathoz kapcsolt funkció szerint az 
alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait látja el: 
 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 7300 Komló, Templom 
tér 2. 
3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola  
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. 
6.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa : u. 2/1. 
 
2.) A felsorolásban a közoktatási intézmények, általános iskolák neve módosításra került, 
felvezetésre került új intézményként a 6. sorszám alá Komló Városi Óvoda 7300 Komló, 
Tompa M. u. 2/1. szám alatti költségvetési szerv. 
 
3.) A GESZ 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti intézmény alapító okirata a Magyar 
Államkincstár formai előírásának megfelelően került kiadásra. 
 
4.) A feladat-ellátást szolgáló vagyonhoz a költségvetési szerv helyrajzi száma felvezetésre 
került. 
 
 
K o m l ó, 2012. május 10. 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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