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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2015. január 1-jétől a Piac- és Vásárcsarnok 

telephelyén szociális boltot nyit, mely vállalkozási tevékenységnek minősül. 

 

Ha valamely költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, akkor az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) értelmében 

az alapító okiratában szerepeltetni kell a vállalkozási tevékenység felső határát a módosított kiadási 

előirányzatok arányában. 

 

Továbbá egy új kormányzati funkcióval kiegészül a szakmai alaptevékenységek felsorolása. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a módosított alapító okirat és a módosító okirat. 

 

Az alapító okiratban a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdései alapján nem 

szükséges feltüntetni a vállalkozási tevékenységek kormányzati funkcióját, azonban a költségvetési 

szerv szervezeti és működési szabályzatában meg kell határozni azt. 

 

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 okiratok módosítását megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondokság – az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében szereplő – módosított alapító okiratát, valamint a módosító okiratot egységes 

szerkezetben elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 

felé a változásokat jelentse át. 

 

3.) A Képviselő-testület utasítja a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vezetőjét, hogy 

a Szervezeti és Működési Szabályzaton a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 

változásokat vezesse át. 

 

 

Határidő:   értelem szerint, a 3.) tekintetében 2015. január 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

   Intézményvezető 

 

 

K o m l ó, 2014. december 15. 

 

 

        Polics József 

        polgármester   
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                      1. 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. (XII. 31.) 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 (a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján) 

 

5. Szakmai alaptevékenysége: 

 

Város és községgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató tevékenység biztosítása. 

 

6. Államháztartási szakágazati besorolása: 

 

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása (841218) 

 

7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

013320  Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

042180  Állat-egészségügy 

045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047120  Piac üzemeltetése 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  

  szállítása, átrakása 

061020  Lakóépület építése 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület-kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  
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8. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított kiadási előirányzatok 

arányában: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 

kiadási előirányzatának 25%-át. 

 

9. Irányító szerve megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat 

  Képviselő-testülete  

      7300 Komló, Városház tér 3. 

 

10. Illetékessége, működési köre:  Komló város közigazgatási területe 

 

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. 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 2013. 

évi V. 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, 2014. december 18. 

 

 

         Polics József 

         polgármester 
 

 

 

Záradék:  

 

 

Jelen alapító okirat 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 

Önkormányzat Városgondnokság 2014. május 15-én kelt 43/2014. (V. 15.) sz. határozattal 

elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

…/2014. (XII. 18.) sz. határozattal hagyta jóvá. 

 

 

Komló, 2014. december 18. 

 

 

 

    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 Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12. szám alatti 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 43/2014. (V. 15.) sz. határozattal elfogadott egységes 

szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 

 

 

A módosítás új kormányzati funkciók felvétele miatt történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által. 

 

 

1. Az alapító okirat 7. pontjába az alábbi új kormányzati funkciók kerülnek felvételre: 

 

047120  Piac üzemeltetése 

 

5. Az alapító okirat kiegészül egy új 8. ponttal és az ezt követő pontok átszámozásra kerülnek: 

 

8. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított kiadási előirányzatok 

arányában: A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 

kiadási előirányzatának 25%-át. 

 

 

A záradék végén felvezetésre kerül:  

 

Jelen alapító okirat 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város 

Önkormányzat Városgondnokság 2014. május 15-én kelt 43/2014. (V. 15.) sz. határozattal elfogadott 

egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

…/2014. (XII. 18.) sz. határozattal hagyta jóvá. 

 

 

 

K o m l ó, 2014. december 18. 

 

 

 

 

 

        Polics József 

        polgármester 

 

 


