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

2015. március 5-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Önkormányzati intézmények alapító okiratainak 

módosítása 
 
Iktatószám:  3904/2015.  Melléklet: 8 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Gáll Nikoletta intézmény-felügyeleti ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet III/C 9. pont  

  
 
Meghívott: 

- Bogyai László – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnokság  
7300 Komló, Tompa M. u.12. 

- Kiss Béláné – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet 
7300 Komló, Városház tér 3. 

- Horváth Lászlóné – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza, Színház- és Hangversenyterem  
7300 Komló, 48-as tér 1. 

- Judikné Linde Teréz – óvodavezető – Komló Városi Óvoda 
7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 

  

A határozatot kapják: 
- Bogyai László – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnokság  

7300 Komló, Tompa M. u.12. 
- Kiss Béláné – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezet 
7300 Komló, Városház tér 3. 

- Horváth Lászlóné – intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Közösségek 
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- Judikné Linde Teréz – óvodavezető – Komló Városi Óvoda 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek alapító okiratait módosítani 
szükséges az államháztartásról szóló CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 2015. január 1-jén hatályba lépő változásaira tekintettel. 
Egyrészt – bár alaptevékenységként továbbra sem vehető fel – a közfoglalkoztatás kerül bele az 
érintett intézmények (Városgondnokság, GESZ) alapító okirataiba, az intézménynél foglalkoztatottak 
jogviszonyai közé. Korábban erre nem volt lehetőség, most azonban a Magyar Államkincstár 
tájékoztatása szerint az új jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében már 
szerepeltethetők az ezzel kapcsolatos előírások az alapító okiratban. 
Másrészt a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet legutóbbi módosítása alkalmával megváltozott 
két korábbi – étkeztetéssel kapcsolatos – kormányzati funkció száma és ezt át kell vezetni az 
érintett intézmények (GESZ, Óvoda) alapító okiratain.  
Továbbá a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
biztosítja a gyermekek nyári napközis ellátását. Ezzel kapcsolatos kormányzati funkció eddig nem 
szerepelt az intézmény alapító okiratában, ezért egy új kormányzati funkcióval kiegészül a szakmai 
alaptevékenységek felsorolása. 
2015. január 1-től az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint az alapító, 
módosító és megszüntető okiratokat kizárólag a Magyar Államkincstár által kidolgozott és 
közzétett formanyomtatványok alapján lehet elkészíteni. Ennek megfelelően az érintett 
intézmények alapító és módosító okiratai átdolgozásra kerültek az új mintákhoz igazodóan.  
A módosított alapító okiratokat és a módosító okiratokat az előterjesztés 1-8. számú mellékletei 
tartalmazzák. 
 
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, a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet, a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, 
Színház- és Hangversenyterem, a Komló Városi Óvoda – az előterjesztés mellékleteiben 
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. 
 

 
Határid ő:   2015. március 13. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
 
K o m l ó, 2015. február 24. 
 
        Polics József 
        polgármester   
   



 
 

                      1. sz. melléklet 

 
 
Okirat száma: GESZ-1/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: Komló Város Önkormányzat GESZ 

1.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

1.2.2. ................................................................................................................................ t
elephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  7300 Komló, Függetlenség u. 32. 

2  7300 Komló, Május 1. u. 13. 

3  7300 Komló, Gagarin u. 4. 

4  7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

5  7300 Komló, Vájáriskola u. 1. 

6  7300 Komló, Tompa M. u. 14. 

7  7300 Komló, Bányász u. 1. 



 
 

2. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.01.09. 

2.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Komló VT VB Gazd. Műszaki 
Ellátó Szerv 

7300 Komló, Gorkij u. 1. 

3. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

4. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgáltatásai. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (1), 
(3) bekezdéseiben meghatározott intézményműködtetés. 

4.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. .............................................................................................................................  
A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait ellátja: 



 
 

- ............................................................................................................................. K
omló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Intézmény 7300 Komló, Városház tér 1. 

- ............................................................................................................................. K
omló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 1. 

- ............................................................................................................................. K
omló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

4.3.2. .............................................................................................................................  
Az alábbi költségvetési szervnél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok 
ellátására: 

- ............................................................................................................................. K
omlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház 
tér 3. 

4.3.3. .............................................................................................................................  
Ellátja az alapító okirat 1.2.2. alpontjában felsorolt telephelyeken, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába adott, az 
önkormányzat tulajdonában álló és működtetésében maradó intézmények – 
feladatkörébe utalt – működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

4.3.4. .............................................................................................................................  
Ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.    

4.4. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

4 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő 

működtetési feladatok 

5 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

6 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 

közismereti és szakmai elméleti oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

9 
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési 

feladatai 



 
 

4.5. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló Város közigazgatási 
területe. 

5. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. A 
költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat polgármestere nevezi ki 
és menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette. 

5.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 munkavállalói 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 
közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

6. ............................................................................................................... Z
áró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Komló, 2015. március 5. 

P.H. 

aláírás 



 
 

 
2. számú melléklet 

 
Okirat száma: GESZ-1-MÓD/2015 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet a Komló Város Önkormányzat 
által 2014. május 15.  napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …/2015. (III. 05.) számú képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 7. pontjából – mely a módosított okiratban 4.4. alpont alatt szerepel – 
a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés és 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
kormányzati funkciók elhagyásra kerülnek, helyükbe a 096015 Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben kormányzati funkció lép. 
 
2. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. alpont alatt szerepel – 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: „A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város 
Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat is felette.” 
 
3. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. alpont alatt szerepel – 
kiegészül a közfoglalkoztatotti jogviszonnyal és az arra vonatkozó jogszabályra (2011. évi 
CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról) való hivatkozással. 
 
4. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 6. pont alatt szerepel 
– helyébe a következő rendelkezés lép: „Jelen alapító okiratot a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt alapító okiratot visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Komló, 2015. március 5. 

P.H. 

aláírás 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 


