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Az előterjesztést készítette: Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető 
 Kőnigné Paskó Edina ügyintéző 
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Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. melléklet III/C. 4. pont 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
A határozatot kapják: 
1.) Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
2.) Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
4.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. 
5.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 1. 
6.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
     7300 Komló, Városház tér 1. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. szeptember 01-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. A 97.§ 
(4) bekezdése alapján e törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül 
felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos 
szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e 
törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy 
a kormányhivatalnak.  
 
A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi közoktatási intézmények alapító okiratainak 
felülvizsgálatát végeztük el: 
- Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola, 
- Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola, 
- Komló Városi Óvoda. 
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a névhasználatok az alapító okiratokon 
átvezetésre kerültek. 
 
Az intézményi átszervezések miatt Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének 
alapító okiratát is felülvizsgáltuk és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint Komló 
Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmények alapító 
okiratát a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 
rendelet előírása alapján felülvizsgáltuk és a szükséges módosítások az alapító okiratokon átvezetésre 
kerültek. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezik a módosított alapító okiratok és módosító okiratok, melyek 
terjedelmi okokból kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
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.) A Képviselő-testület az 1-6. sz. mellékletben szereplő módosított alapító okiratokat, valamint 
módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 

2.) 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 
   Intézmények vezetői 
 
 
 
K o m l ó, 2012. december 10. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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                  1.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete Kenderföld-Somági Általános Iskola elnevezésű 
intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti 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  
 
Idegen nyelvű megnevezés:   Kenderfölder Grundschule 
 
Székhelye:     7300 Komló, Gagarin utca 4. 
 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:  Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola  
 
Közfeladata  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

alapján általános iskolai nevelés-oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
 
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 nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) 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: 
 
- Alapfokú 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 szerveikkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
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 Gazdasági Ellátó 
Szervezet látja el gazdálkodási feladatait. 
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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 2012. évi I. 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: 7300 Komló, Gagarin u.4, 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.  

 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 
      448 tanuló 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó osztályszámban 1-8 
évfolyamon. 
 
Tanulócsoportok száma:   16 csoport 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 
Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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MODOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám 
alatti költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 képviselő-testülete Kenderföld-Somági Általános Iskola 
elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
 Az iskola Komló Város Tanácsa 1958. évi döntése alapján kezdte meg működését. 
 

1. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
2. Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján általános iskolai nevelés-oktatás. 
3. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása az alábbiak szerint 

módosult: Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, 
nappali tanulók nevelése, oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 
kerül megszervezésre.  

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása szövegrész az alábbiak szerint módosult: 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

5. Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosult: Alapfokú oktatás 
(852010). 

6. Szakfeladatrend szerinti besorolás az NGM rendeletnek megfelelően pontosításra került 
(680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése). 

7. A feladat ellátását szolgáló vagyon esetében a 7300 Komló, Gagarin u.4 is feltüntetésre került. 
8. A záradék végén felvezetésre kerül: A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 

2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát veszti. 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
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2.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Városi Óvoda 
 
Székhelye:     7300 Komló, Tompa M.  utca 2/1. 
 
Tagintézményei neve, címe: 

- Mecsekjánosi Óvoda  
7300 Komló, Iskola utca 39. 

- Hunyadi utcai Óvoda 
7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

- Szilvási Óvoda 
7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

- Felsőszilvási Óvoda 
7300 Komló, Május 1. utca 15. 

- Belvárosi Óvoda 
7300 Komló, Templom tér 1. 

- Gesztenyési Óvoda 
7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:     óvoda  
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés  
 
OM azonosítója:    201650 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Székhelyen lévő óvoda: 
Megnevezése:     Komló Városi Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés:   Kindergarten Tompa Mihály Straße  
 
Címe:    Komló, Tompa M. utca 2/1. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 
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Tagóvodák: 
1. sz. tagóvoda 
Megnevezése:   Mecsekjánosi Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten  
 
Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola utca 39. 

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

Csoportok száma:   1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

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

 
- roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma  nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Az óvodai feladat-ellátásban – a Hunyadi utcai Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók fogyatékossági típusa: 
 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
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. 
 

 8 



3. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:  Szilvási Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Függetlenség utca 30. 

 
Csoportok száma:     4 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   30 gyermek csoportonként, 

       120 gyermek 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 

- „óvodai 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 gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 

4. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:                        Felsőszilvási Óvoda 
Idegen nyelvű megnevezés:             Felsőszilvaser Kindergarten  
Címe:                        7300 Komló, Május 1. utca 15. 

 
német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint roma nemzetségi oktatás: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:      4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 
      120 gyermek 
 
 
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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
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beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Óvodai feladat-ellátásban – a Belvárosi Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
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 gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
 

6. sz. tagóvoda: 
Megnevezése:   Gesztenyési Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 
- roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi 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. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
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 szerveikkel 
 
Illetékessége, működési köre:    Komló Város közigazgatási területe  
 
Irányító szervének neve, címe:   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 Gazdasági Ellátó 
Szervezet látja el gazdálkodási feladatait. 
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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 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 2012. évi I. tv. 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. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
Záradék: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Városi Óvoda alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 
2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát veszti. 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
    
 
 

dr. Vaskó Ernő   Polics József 
címzetes főjegyző   polgármester    
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. szám alatti 
költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 a Komló Városi Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
  
 

2.) A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
3.) Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés.  
4.) Az Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali 

tanulók nevelése, oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül 
megszervezésre szövegrész a székhelyen lévő óvoda és az 1sz. tagóvoda alaptevékenysége 
közül törlésre kerül. 

5.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében szövegrész az alábbiak szerint 
módosult: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” Illetve az 
alábbiakkal kiegészítésre került: „A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan 
folyik.” 

6.) A 3.számú tagóvoda esetében az alábbi bejegyzés törlésre kerül: „A tagóvoda rendelkezik a 
cégbíróság által bejegyzett „A Komlói Szilvási Óvodáért” elnevezésű alapítvánnyal.” 

7.) A 4.számú tagóvoda esetében az alábbi bejegyzés törlésre kerül: „Az óvoda rendelkezik a 
cégbíróság által bejegyzett „ Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért” elnevezésű alapítvánnyal. 

8.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal 
módosította a Komló Városi Óvoda alapító okiratát. 

9.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát 
veszti. 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
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  3.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti 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 
Idegen nyelvű megnevezés:   Felsőszilvaser Grundschule 
 
Címe:       7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
 
Alapító, illetve fenntartó neve, címe:  Komló Város Önkormányzat 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény típusa:    általános iskola  
 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

alapján általános iskolai nevelés-oktatás 
 
Az intézmény alaptevékenysége  
- 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. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési oktatása: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
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 roma nemzetiségi oktatás: 
- a nemzetiségi 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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Az intézményben tanuló gyermekek sajátos nevelési igényű fogyatékossági típusa:  

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

 14 



- 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 integrált oktatás keretében biztosított. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
- Alapfokú 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 szerveikkel 
890441  Rövid tartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
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 
 
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:   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 2012. évi I. tv. 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 7300 Komló, Függetlenség u.32, helyrajzi száma: 3798 hrsz, 6951 m2, Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában. 
A Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1 utca 13, 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. december 14. 
 
 
           
 

Polics József 
          Polgármester 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2012. (XII.14.) sz. határozattal módosította a 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 
Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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MODOSÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. szám alatti 
költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által. 
 
3. Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 
került: Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola elnevezésű intézmény alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal adja ki: 
 
Komló Város Tanácsa 1966. évi határozattal alapította meg az intézményt. 
 

4. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése bekerült. 
5. Közfeladata az alábbiak szerint módosult: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján általános iskolai nevelés-oktatás. 
6. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása szövegrész az alábbiak szerint 

módosult: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

7. Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosult: Alapfokú oktatás 
(852010). 

8. A feladat ellátását szolgáló vagyon esetében a Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, 
Függetlenség u.32, és a Felsőszilvási Általános Iskola 7300 Komló, Május 1 utca 13 cím is 
feltüntetésre került. 

9. A záradék végén felvezetésre kerül: A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 
2012. december 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Szilvási 
Általános Iskola 2012. május 10-én kelt alapító okirata hatályát veszti. 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alapító 
okiraton történt módosításokat elfogadta, a módosítások 2012. december 31. naptól hatályosak. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
        Polics József  
        polgármester 
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              4.sz. melléklet 

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. 
 
 
Közfeladata:      Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 
       társulási intézmények ellátó, kisegítő  
       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító költségvetési szerv 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő tevékenysége, 
valamint számviteli tevékenység biztosítása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai       (841116) 
 
Az intézmény alaptevékenységének 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 
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  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülő tábori étkeztetés 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
889922 Házi segítségnyújtás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000  Építményüzemeltetés 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye:  Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
7300 Komló, Városház tér 1. 
2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 
3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
kötelezően ellátandó működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) 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 2012. évi I. 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. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m2. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
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K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
Záradék:  
Az alapító okirat módosítását Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2012. (XII.14.) 
sz. határozattal jóváhagyta 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyezéssel 2013. január 1. napjától 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. június 21-én kelt 82/2012. (VI.21.) sz. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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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 2012. június 21. napján 82/2012. (VI. 21.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásából az alábbi 
szakfeladatok törlésre kerülnek: 
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 
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 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-, és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbi szakfeladattal 
kiegészítésre kerül: 
 
811000  Építményüzemeltetés 
 
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatait ellátja részből az alábbiak törlésre kerülnek: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
 
Az alábbi szöveg beemelésre kerül: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 
kötelezően ellátandó működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 
2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására részből az 
alábbi törlésre kerül: 
1.)„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
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A képviselő-testület /2012. (XII.14.) sz. határozattal a módosító okiratot elfogadta, a módosított 
alapító okirat 2013. január 1 naptól hatályos. 
 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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5.sz. melléklet 
 

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. 
 
Közfeladata:     könyvtár és közgyűjtemény 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Könyvtári szolgáltatás, múzeumi kiállítási tevékenység biztosítása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
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 szerveikkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 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 
 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
  Képviselő-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
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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.  

 
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 2012. évi I. 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. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítását a …/2012. (XII. 14.) 
sz. határozattal jóváhagyta.  
 
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. május 10-én 
kiadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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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 64/2012. (V. 10.) sz. határozattal elfogadott alapító 
okirata módosításra kerül. 
 
1.)   Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 
 
2.) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásában az alábbi 
szakfeladatrendek módosításra kerülnek: 
 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
 
3.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
A Képviselő-testület a /2012. (XII.14.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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6.sz. melléklet 
 

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. 78. § (5) 
bekezdés b. pontja 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. 
 
Közfeladata:     közművelődési tevékenység 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése az 
intézmény tevékenysége. 
 
Színház- és Hangversenyterem: 
Közösségek Háza intézményegysége:  
Neve:      Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:     7300 Komló, 48-as tér 5. 
Az intézmény kapacitása:   338 fő 
 
 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
Előadó-művészet      900100 
 
Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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  Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
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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 Foglalkozást elősegítő képzések 
855935 Szakmai továbbképzések 
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 Nemzetiségek 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 vendéglátás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
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 2012. évi I. 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. 
 
A vagyon felett rendelkező: a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat. 
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K o m l ó, 2012. december 14. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Alapító Okiratának módosítását a …/2012. (XII. 
14.) sz. határozattal jóváhagyta.  
 
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 
64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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 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 64/2012. (V. 10.) sz.. határozattal elfogadott alapító okirata 
módosításra kerül. 
 
1.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 
került: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem elnevezésű 
intézmény Komló Város Önkormányzat 211/1999. (XI. 25.) sz. határozatával, az 1997. évi CXL. tv. 78. 
§ (5) bekezdés b. pontja alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az alapító okirat 
tartalmát. 
 
 
2.) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolásában az alábbi 
szakfeladatrendek módosításra kerülnek: 
 
841907    Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
855913     Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
855933     Foglalkozást elősegítő képzések 
855935     Szakmai továbbképzések 
890504     Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása  
562920     Egyéb vendéglátás 
 
 
3.) A záradék végén felvezetésre kerül: Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjától lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
A Képviselő-testület a …/2012. (XII.14.) sz. határozattal jóváhagyta az alapító okirat módosítását. 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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