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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 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
A határozatot kapják: 
1.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. 
2.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M.u.12 
3.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 1. 
4.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
     7300 Komló, Városház tér 1. 
5.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M.u.2/1 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet módosította a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat 
rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletet. Az új rendelet előírásai alapján felülvizsgálatra 
kerültek a szakfeladat számok és elnevezések is. A szakfeladat-rend áttekintését követően szükségessé 
vált valamennyi költségvetési szerv alapító okirata szakfeladat elnevezés és -szám módosítása a 
változások átvezetésével. 
 
A szakfeladat számok változása miatt Komló Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett törzskönyvi nyilvántartását is módosítani szükséges. Komló 
Város Önkormányzat szakfeladatait Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet II/A. függeléke tartalmazza, 
melynek módosítása szükséges. 
 
A szakfeladat szám változáson felül Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága jelezte, hogy a 
telephelyei közé a vagyonkezelésében lévő 6500 Baja, Harmat u. 23. ingatlan kerüljön felvételre. 
 
Komló Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a jelen testületi ülésen 
módosítja a Sallai utca elnevezését, mely szükségessé teszi az intézmény alapító okiratában foglalt 
Sallai utca 1. cím módosítását, valamint az utcanév módosítás következtében szükséges a 
tagintézmény nevének módosítása is. Mivel jelen testületi ülésen kerül meghatározásra a Sallai utca új 
neve, ezért az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt alapító és módosító okiratokban az utcanév 
elnevezés kipontozásra került. Az intézmény nevelőtestületének javaslatára Komló Városi Óvoda 
alapító okiratában Sallai Utcai Tagóvoda helyébe Kökönyösi Tagóvoda lép. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okirata esetében a telephelyek tekintetében szükséges 3 telephely nevének 
módosítása, mivel a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola neve megváltozott, továbbá 
szükséges az utcanév változás miatt két telephely címének módosítása. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezik a módosított alapító okiratok és módosító okiratok.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével 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 előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet telephelyei Kökönyösi Szakközépiskola Nagy 
László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma esetében a 
címet az alábbiak szerint állapítja meg…………………….., továbbá a Kökönyösi 
Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola esetében a címet az alábbiak szerint állapítja 
meg…………………………. 

 
2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő Komló Városi Óvoda 

alapító okiratában illetve módosító okiratában a 1181 hrsz-ú ingatlan esetében a címet az 
alábbiak szerint állapítja meg ……………………………………………  

 
3.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1-6. sz. mellékletekben szereplő módosított alapító 

okiratokat, valamint módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 
 

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

 
 



 
5.)  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati 
rendelet II/A. függelékében az önkormányzat szakfeladat rendjében bekövetkezett 
változásokat vezesse át. 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 

Polics József 
polgármester 

 
 



          1.sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat  

Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
1.1. Rövidített neve:     Komló Város Önkormányzat GESZ 
 
2. Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
3.  Telephely(ek):  
     

• Szilvási Általános Iskola    7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
• Felsőszilvási Általános Iskola    7300 Komló, Május 1 u. 13. 
• Kenderföld-Somági Általános Iskola   7300 Komló, Gagarin u.4. 
• Kökönyösi Szakközépiskola    7300 Komló, Alkotmány u.2. 
• Kökönyösi Szakközépiskola  

Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája,  
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma   7300 Komló, …………… 

• Baranya Megyei Önkormányzat Egységes  
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,  
Óvodája, Általános Iskolája,  
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma    7300 Komló, Tompa M. u. 14. 

• Kökönyösi Szakközépiskola  
Gagarin Általános Iskola    7300 Komló, ………………. 

 
 
4. Közfeladata:     Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 
       társulási intézmények ellátó, kisegítő  
       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  
       biztosító költségvetési szerv 
 
5. Az intézmény alaptevékenysége:  Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi  

társulási intézmények ellátó, kisegítő 
tevékenysége, valamint számviteli 
tevékenység biztosítása. 

 
6. Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi  

társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai    
 (841116) 

 

 
 



7. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916  Üdülő tábori étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000  Építményüzemeltetés 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
889101  Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 
8. Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
9.        Irányító szerv neve, székhelye:   Komló Város Önkormányzat   

  Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
10. 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 – az illetékességi területén lévő - a szakképző iskola kivételével - az összes saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmény 
működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja. 
 

 
 



Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 
1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 

 
11. 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.  
 
12. 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 
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. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m2. 
 
14. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat. 
 
15. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet az állami fenntartásba került köznevelési 
intézményekre vonatkozó használati és vagyonkezelési szerződések végrehajtása során - különösen a 
használatba/vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében - az önkormányzat nevében és helyett jár el. 
Ennek keretében könyveiben nyilvántartja a vagyont, beleértve a kezelésre átadott vagyonelemeket is. 
E felhatalmazás kiterjed valamennyi mérlegtétel átadás-átvételére.  
 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. április 24-én kelt 
58/2013. (IV.24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 
 
 
 

 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti 
költségvetési szerv 2013. április 24. napján 58/2013. (IV. 24.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Telephely(ek): 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola helyébe Kökönyösi Szakközépiskola lép. 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Telephely(ek): 
 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma 
7300 Komló, Ságvári u. 1. helyébe Kökönyösi Szakközépiskolája Szakiskolája, Speciális Szakiskolája 
és Kollégiuma 7300 Komló, ………………….  kerül.  
 
4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Telephely(ek): 
 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
helyébe Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, …………………. kerül.  
 
5. Az alapító okirat 7.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
 
6. Az alapító okirat 7.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
7. Az alapító okirat 10.pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
A záradék végén felvezetésre kerül:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. április 24-én kelt 
58/2013. (IV.24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az /2013. 
(IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
       Polics József 
       Polgármester    
          

 
 



2.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
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. 
• 6500 Baja, Harmat u. 23.  

 
 

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 
841913   Támogatási célú finanszírozási bevételek 
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. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2013. május 30-án kelt 78/2013. 
(V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2013. (IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
    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 78/2013. (V.30.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
2. Az alapító okirat 3.pontja az alábbi új telephellyel egészül ki: 

• 6500 Baja, Harmat u. 23.  
 
 
3. Az alapító okirat 7.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
 
 
4. Az alapító okirat 7.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
 
5. Az alapító okirat 14.pontja törlésre kerül. 
 
 
A záradék végén felvezetésre kerül:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2013. május 30-án kelt 78/2013. (V.30.) 
sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. 
(IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 

 
 



          3.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
1. Költségvetési szerv megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
 

2. Székhelye:    7300 Komló, 48-as tér 1. 

 
3. Rövidített neve:   Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
 
4. Telephelye neve, címe:  Színház- és Hangversenyterem 
     7300 Komló, 48-as tér 5. 
 
5. Közfeladata:   közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. tv. alapján 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége: 
Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése, 
étkeztetések lebonyolítása az intézmény tevékenysége. 
 
7. Államháztartási szakágazati besorolása: 
Előadó-művészet      900100 
 
8. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
562915  Sportolók edzőtábori étkeztetése 
562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841191  Nemzeti ünnepek programjai 
841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
842153  Nemzetközi kulturális együttműködés 
855200  Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
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 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 
 



890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890504  Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása  
900111  Befogadó színházak tevékenysége 
900121  Zeneművészeti tevékenység 
900122  Táncművészeti tevékenység 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300  Alkotóművészeti tevékenység 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931301  Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
 
9. Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
10. Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
      7300 Komló, Városház tér 3. 

 
11. Gazdálkodási  besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
12. 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.  

 
13. 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 
megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 
 
14. 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. 
 
15. A vagyon felett rendelkező: a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
         

Polics József 
        polgármester 
 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
2012. december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 

 
 



 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 
1. szám alatti költségvetési szerv 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott alapító okirata 
módosításra kerül. 
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 
 
1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
2. Az alapító okirat 5.pontja az alábbiak szerint módosul: 
 Közfeladata:   közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. tv. alapján 
 
3. Az alapító okirat 6.pontja az alábbiak szerint módosításra kerül: 
Közművelődési tevékenység, befogadó színházak tevékenysége, rendezvények szervezése, 
étkeztetések lebonyolítása az intézmény tevékenysége. 
 
4. Az alapító okiratból az alábbi rész törlésre kerül: 
Színház- és Hangversenyterem: 
Közösségek Háza intézményegysége:  
Neve:      Színház- és Hangversenyterem 
Székhelye:     7300 Komló, 48-as tér 5. 
Az intézmény kapacitása:   338 fő 
 
5. Az alapító okirat 9.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
 
6. Az alapító okirat 9.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
7. Az alapító okiratból az alábbi rész törlésre kerül: 
Az intézmény kapacitása:   175 fő 
 
8. Az alapító okirat 15.pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
 



 
A záradék végén felvezetésre kerül: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem 2012. 
december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. 
(IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 

 
 



         4.sz. melléklet 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat 

József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény 
 

2.Székhelye:      7300 Komló, Városház tér 1. 
 
3.Közfeladata:     könyvtár és közgyűjtemény az 1997.évi CXL. tv. 
alapján 
 
 
4. Az intézmény alaptevékenysége: 
Könyvtári szolgáltatás, múzeumi kiállítási tevékenység biztosítása. 
 
5. Államháztartási szakágazati besorolása: 
Könyvtári, levéltári tevékenység (910100) 
 
6. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 
városi rendezvények lebonyolítása 
 
 
7. Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
8. Irányító szerv megnevezése, székhelye:   Komló Város Önkormányzat 
  Képviselő-testülete  
      7300 Komló, Városház tér 3. 
 
9. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezet látja el gazdálkodási feladatát. 
 
 
 

 
 



10. 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.  

 
11. 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 
megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 
 
12. 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. 
 
13. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 2012. december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 7300 Komló, 
Városház tér 1. szám alatti költségvetési szerv 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott alapító 
okirata módosításra kerül. 
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 
 
1. Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosul: 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 
8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
2. Az alapító okirat 3. pontjába az alábbi bejegyzés kerül: 
Közfeladata: könyvtár és közgyűjtemény az 1997.évi CXL. tv. alapján 
 
3. Az alapító okirat 6.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
 
4. Az alapító okirat 6.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
5. Az alapító okirat 11.pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
 
A záradék végén felvezetésre kerül: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
2012. december 14-én kelt, 187/2012. (XII.14.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. 
(IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 

 
 



          5.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: 
 
1. Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Városi Óvoda 
1.1. Idegen nyelvű megnevezése:        Kindergarten der Stadt Komló 
 
2. Székhelye:     7300 Komló, Tompa M. utca 2/1. 
 
3.     Tagóvodái neve, címe: 

1.) Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája  
7300 Komló, Iskola utca 39. 

2.) Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 
7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

3.) Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 
7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

4.) Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 
7300 Komló, Május 1. utca 15. 

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

6.) Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 
7300 Komló, Rózsa utca 9. 

      7.)  Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
 7300 Komló……………………….. 
      8.) Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
 7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

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

2011.évi CXC. törvény alapján óvodai 
nevelés  

 
7. Alapfeladata:       

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján  
- óvodai nevelés , 
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

 
8.  OM azonosítója:    201650 

 
 



 
9. Az intézmény alaptevékenysége: 
 
Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, 
melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 
 
9.1. Székhelyen lévő óvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda 
Címe:     Komló, Tompa M. utca 2/1. 

 
-német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 
 
9.2. Tagóvodák: 
9.2.1.   1.sz. tagóvoda 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 
Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten  

 
Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola utca 39. 

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

Csoportok száma:   1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

 

9.2.2.  2.sz. tagóvoda 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 

Címe:   7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 
 
-kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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 sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékossági típusa: 
 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság), 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók),  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
- beszédfogyatékosok, 
- autista, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
Csoportok száma:      3 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   90 gyermek  

 
A Komló Városi Óvoda, a Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda 
Hunyadi Utcai Tagóvodája esetében a képviselő-testület engedélyezte a köznevelésii törvény szerinti 
maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
9.2.3. 3. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:  Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Függetlenség utca 30. 

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

       120 gyermek 
 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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 gyermekek fogyatékossági típusa: 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság)  
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 

 
 



 
9.2.4. 4. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:                       Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 
Idegen nyelvű megnevezés:              Felsőszilvaser Kindergarten  
Címe:                        7300 Komló, Május 1. utca 15. 

 
-német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Csoportok száma:      4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 
      120 gyermek 
 
A Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a köznevelési törvény szerinti maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
9.2.5.  5. sz. tagóvoda: 

   Megnevezése:    Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 
Címe:     7300 Komló, Templom tér 1. 

 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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 gyermekek fogyatékossági típusa: 
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság)  
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
9.2.6.  6. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 
-kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Csoportok száma:    1 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  30 fő  
 

 
 



A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a köznevelési törvény szerint maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
9.2.7.  7.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, ……………………….. 
    

 
-kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Csoportok száma:    5 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 

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

 
 
9.2.8.  8.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Nagyszántó u 10. 

 
Csoportok száma:    6 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 gyermek csoportonként, 
      150 gyermek 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
A Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a köznevelési törvényben előírt maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 
 



 
10. Államháztartási szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés   851020 
 
11. 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 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek  

 
12. Illetékessége, működési köre:    Komló Város és Mánfa Község  
        közigazgatási területe  
 
13. Irányító szervének neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
      Képviselő-testülete 
        7300 Komló, Városház tér 3. 
 
14. Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő költségvetési szerv  

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet látja el 
gazdálkodási feladatait. 

 
15. 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.  
 
16. 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 megbízásos 
jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. 
 
17. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin 
utca 4.  
 
18. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Az 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 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 7300 Komló, Jánosi Iskola u. 39. hrsz. 2550 hrsz. 
4665 m2 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. hrsz. 3163 hrsz, 3164 
hrsz, 1102 m2, 1181 m2 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 hrsz, 4081 m2 
Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 7300 Komló, Május 1. u.15. 3801 hrsz, 4081 m2 
Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 4665 m2 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz, 225 hrsz. 1347 m2, 
1802 m2. 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 7300 Komló, ……………………. 1181 hrsz 2512 m2;  
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10, 1521/51. hrsz  8312 m2. 

 
 



 
Az óvoda székhelyén és telephelyén lévő ingó- és ingatlan vagyon Komló Város Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 
 
19. A vagyon feletti rendelkezés joga:  
A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. május 30-án kelt, 72/2013. (V.30.) sz. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2013. (IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
    
 
 
 

dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 

 
 



MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 
Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. szám alatti 
költségvetési szerv 72/2013. (V.30.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
1. Az alapító okirat 3.pontja utcanév változás miatt az alábbiak szerint módosul:  
Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Sallai utca 1. - helyébe 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája  7300 Komló, …………….. - lép 
 
2. Az alapító okirat 9.2.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
9.2.7.  7.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, ………………………….. 
     

3. Az alapító okirat 9.1, 9.2.1. pontjaiban a német nemzetiségi óvodai nevelés a zárójelből kiemelésre 
került. 
 
4. Az alapító okirat 9.2.2, 9.2.6 és 9.2.7 pontjaiban a roma nemzetiségi óvodai nevelés, kizárólag 
magyar nyelven folyó roma nemzetiségi óvodai nevelés lép. 
 
5. Az alapító okirat 9.2.8. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a köznevelési törvényben előírt maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
6. Az alapító okirat 11.pontjából az alábbi szakfeladat törlésre kerül: 
841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
 
7. Az alapító okirat 11.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
8. Az alapító okirat 18.pontjában: 
Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Sallai u. 1, 1181 hrsz 2512 m2; helyébe 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 7300 Komló………………………. 1181 hrsz 2512 m2; 
lép. 
 
9.Az alapító okiratban a közoktatási törvény helyébe köznevelési törvény lép.

 
 



 
A záradék végén felvezetésre kerül: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. május 30-án kelt, 72/2013. (V.30.) sz. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. 
(IX.26) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 26. 
 
               Polics József  
        polgármester 

 
 



 
6.sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 
alapító okiratot adják ki: 

  
 1.  Költségvetési szerv megnevezése:   Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
  
 2.  Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 
  
 3.  Telephely neve:    Mánfai Kirendeltség 
  
 4.  Telephely címe:    7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
 5.  Közfeladata:      
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

  
 6.  Alaptevékenysége: 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Komló és Mánfa települések vonatkozásában. A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

 Mánfa településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 

  
 7. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (841105) 
  

 8.  Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
 tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 841173 Statisztikai tevékenység 
 841192 Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények 
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
 841913    Támogatási célú finanszírozási műveletek  
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
 



  
 9.  Illetékessége, működési köre: 
       Komló és Mánfa települések közigazgatási területe,  
     valamint a jogszabály által megállapított feladat- 
     ellátási terület: 
  
       Építésügyi hatósági ügyekben:  
  

Székhely: Komló, továbbá: Bikal, Bodolyabér, 
Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, 
Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, 
Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 
Szárász, Szászvár, Tófű,Vékény  

  
 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint. 
  
  

10.  Irányító szerv megnevezése, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  

11. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek megnevezése, székhelye:  
Komló Város Önkormányzat 

        Képviselő-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
  
        Mánfa Község Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7304 Mánfa, Fábián Béla u.58 
  
  
 12. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó  
  
  
 13.  Vezetőjének megbízási rendje:  
 A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – 
pályázat alapján határozatlan időre- nevezik ki a jegyzőt. A Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzői feladatát 2013.03.02-től a jelenlegi vezető látja el. 

  
 14.  A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 A foglalkoztatottak jogviszonya elsősorban közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá munkavállalói, melyre 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. 

  
 15.  A beolvadt jogelőd:  
 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 2013.01.01-től 
  

 
 



  
 K o m l ó, 2013. szeptember 26 . 
  
  
  
          Polics József 
          polgármester 
  
  
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 7-én kelt, Komló 
Város Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. határozattal, míg Mánfa 
Község Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2013. (III.06.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

  
 Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

…./2013. (IX.26) sz. határozattal, Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
…./2013. (IX….) határozattal hagyta jóvá. 

  
  
 Komló, 2013. szeptember 26. 
  
  
  
  
  
  
  dr. Vaskó Ernő   Polics József  Hohn Krisztina 
 címzetes főjegyző   polgármester     polgármester 

 
 



  
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 

 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 7300 Komló Városház tér 3 szám alatti költségvetési szerv, 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. határozattal, míg Mánfa 
Község Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2013. (III.06.) sz. határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor.  
 
A módosítás a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI.28.) NGM rendelet előírása alapján történt, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
1. Az alapító okirat 8.pontjából az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 
 
841907  Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel  
940000  Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
2. Az alapító okirat 8.pontjába az alábbi új szakfeladat kerül: 
 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
 
 
Záradék végén felvezetésre kerül: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 7-én kelt, Komló Város 
Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. határozattal, míg Mánfa Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2013. (III.06.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 
  
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a …./2013. 
(IX.26) sz. határozattal, Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a …./2013. (IX….) 
határozattal hagyta jóvá. 
  
 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 
 
 
 

Hohn Krisztina     Polics József 
polgármester      polgármester 
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