
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 30-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Intézmények alapító okirata módosítása 
 
Iktatószám: 1011/2013.  Melléklet: alapító okirat 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető 
 Kőnigné Paskó Edina ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. melléklet III/C. 4. pont 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 
Bogyay László – intézményvezető - Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 
Komló, Tompa M.u.12. 
  
 
A határozatot kapják: 
Bogyay László – intézményvezető - Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 
Komló, Tompa M.u.12. 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2013.évi START munkaprogram keretében, annak egyik projektjében a 
Városgondnokság kivitelezésében fog megépülni a hatósági ebrendészeti telep. 
Ahhoz, hogy a Városgondnokság jogosult legyen építőipari kivitelezési 
munkákat végezni szükséges az alapító okiratba új szakfeladatként felvenni a 
Lakó-és nem lakó épület építése (412000) szakfeladatot. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosított alapító okirat és módosító 
okirat.  
 
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 figyelembe vételével – az alapító okirat 
módosítását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletben szereplő 
módosított alapító okiratot, valamint módosító okiratot 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 
   Intézményvezető 
 
 
 
K o m l ó, 2013. május 23. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 



 1.sz. melléklet 

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

Városgondnokság 
 
2. Székhelye:       7300 Komló, Tompa M. u. 12. 
 
3. Telephelyei neve, címe:  

• Piac- és Vásárcsarnok   
7300 Komló, Berek u. 14. 

• Gyermeküdülő 
8647 Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7.   

• Komló, Ifjúság u. 37. 
• Üdülő 

8638 Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 
 

 

4. Közfeladata:   város és községgazdálkodási szolgáltató 

 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Város és községgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató tevékenység biztosítása. 
 

6. Államháztartási szakágazati besorolása: 

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása (841218) 
 
7. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állategészségügyi-ellátás 
811000 Építményüzemeltetés  
812000   Takarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907   Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
  közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 



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

10. Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő és gazdálkodó 
 
11. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozatlan időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint.  

 
12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
13. 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. 
 
14.  „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” feladatok kezel ingatlanok megnevezése, székhelye 

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

 ingatlan, amelynek kezelése a Városgondnokság feladata.  
 
 
K o m l ó, 2013. május 30. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2012. június 21-én kelt 82/2012. 
(VI.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (V.30.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
Komló, 2013. május 30. 
 
 
 
 
    dr. Vaskó Ernő   Polics József 
    címzetes főjegyző   polgármester 
 



 
M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12.. szám alatti 
költségvetési szerv 82/2012. (VI. 21.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra kerül. 
 
Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 
 
1.) Az alapító okirat 3.pontja az alábbiakkal egészül ki: 

• Üdülő 
8638 Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 

 
 
2.) Az alapító okirat 7.pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
 
 
3.) Az alapító okirat 12.pontja az alábbiak szerint módosul: 
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 megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
4.) Az alapító okirat 14.pontjából az alábbi rész törlésre kerül: 
Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 
 
 
A záradék végén felvezetésre kerül:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2012. június 21-én kelt 82/2012. 
(VI.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (V.30.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
K o m l ó, 2013. május 30. 
 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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