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Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C 17. 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 Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása szükséges 
jogszabályi változások, és új kormányzati funkciók felvétele miatt az alábbiak szerint: 

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának 1.2.2. alpontjából törlésre kerül a 
6500 Baja, Harmat utca 23. szám alatti telephely, az ingatlan értékesítése miatt.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében 2015. január 
1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közétett 
formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar 
Államkincstárral egyeztetve - az elmúlt 8 hónap tapasztalataiból adódó korrekciókat tartalmazva - 
átdolgozta a formanyomtatványokat, melyeket 2015. októberétől kell alkalmazni.  
Ennek megfelelően készült már el a módosított alapító és módosító okirat, melyek jelen előterjesztés 
1. sz. és 2. sz. mellékletét képezik. 
 
Az alapító okiratban szereplő 4.5. pont kiegészítése szükséges, az 1.2. pontban szereplő 
Balatonmáriafürdőn és Balatonlellén található üdülő telephelyek miatt. Tekintve, hogy Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság ezeket az ingatlanokat bérbe adja az önkormányzati dolgozóknak és 
az intézményeknek, a költségvetési szerv illetékessége, működési területe az az alábbi mondattal 
egészül ki: „bérbeadás tekintetében Balatonlelle és Balatonmáriafürdő közigazgatási területe”. 
  
Továbbá, a Magyar Államkincstár jelezte, hogy amennyiben az önkormányzati intézményeknél van 
olyan teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó, aki szervezi és irányítja a közfoglalkoztatottakat és 
munkájukat, abban az esetben lehetőség van új közfoglalkoztatásra vonatkozó kormányzati funkciók 
felvételére az alapító okiratban.  
Komló Város Önkormányzat Városgondnokságánál van erre lehetőség, így négy új kormányzati 
funkció felvételére kerül sor.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság 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 – a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
véleményének figyelembe vételével – az alapító okirat módosítását megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság – az előterjesztés 1-2. 
sz. mellékletét képező – 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. december 18. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
 
K o m l ó, 2015. november 30. 
 
        Polics József 
        polgármester   
  



1. sz. melléklet 
Okirat száma: VG-3/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 19. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

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

2 - 7300 Komló, Ifjúság u. 37. 

3. Gyermeküdülő 8647 Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7.  

4. Üdülő 8638 Balatonlelle, Vasúti sétány 24. 

5. - 7300 Komló, Tompa Mihály utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1993.01.18. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Város és községgazdálkodási szolgáltató (a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.)  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

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

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

2 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041232 START munka program – Téli közfoglalkoztatás 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

8 042180 Állat-egészségügy 

9 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

10 047120 Piac üzemeltetése 

11 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

12 061020 Lakóépület építése 

13 064010 Közvilágítás 

14 066010 Zöldterület-kezelés 

15 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

16 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

17 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város közigazgatási területe, 
bérbeadás tekintetében Balatonlelle és Balatonmáriafürdő közigazgatási területe.  

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékenység 
mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 25%-át. 

 

 

 



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 munkaviszony 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. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2015. március 5. napján kelt, VG-1/2015 okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Komló, 2015. december 10. 
 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság 2015. december 10. napján kelt, ……………………………………. 
napjától alkalmazandó VG-3-MÓD/2015 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: Pécs, 2015.  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
  



2. sz. melléklet 
Okirat száma: VG-3-MÓD/2015 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság a Komló Város Önkormányzat által 2015. 
június 4. napján kiadott, VG-2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a  ……/2015. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjából elhagyásra kerül a 6500 Baja, Harmat utca 23. szám 
alatti telephely.  

2. Az alapító okirat 4.4. alpontja az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki: 

 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041232 START munka program – Téli közfoglalkoztatás 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

3. Az alapító okirat 4.5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„bérbeadás tekintetében Balatonlelle és Balatonmáriafürdő közigazgatási területe”. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Komló, 2015. december 10. 

P.H. 

Polics József polgármester 

      

 


