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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a köznevelési intézményeket érintő alábbi 
átszervezések vannak folyamatban, mely átszervezésekhez kapcsolódó előterjesztéseket a 
Képviselő-testület ugyanezen ülés keretében tárgyalja.  
 
1. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 
1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú 
ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog 
illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési feladat a tankerületi központ részéről történő ellátása 
az adott ingatlanban meg nem szűnik. 
Az Nkt. 99/G. § és az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által 
fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével 
kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1. napjától a 
tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik, valamint a köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog 
leltár szerint 2017. január 1. napjától a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül.  
A vagyonkezelői jog nem terjed ki az ingatlanokban található hőközpontokra, valamint a 
konyha, tálaló és kiszolgáló helyiségekre, tekintettel arra, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos 
feladat-ellátás továbbra is az önkormányzat feladata.  
 
Fentiek alapján 2017. január 1. napjától az alábbi ingatlanok kerülnek a Pécsi Tankerületi 
Központ ingyenes vagyonkezelésébe: 

1. Kenderföld-Somági Általános Iskola 
2. Szilvási Általános Iskola 
3. Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája 
4. Kökönyösi Általános Iskola Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola (Kökönyösi 

Gimnázium) 
5. Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 
6. Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
7. Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Tagintézménye 

 
2. A Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) értelmében a 
szakképzési centrumok átveszik a közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont, 
valamint azok az átvétel időpontjától az átvevő szakképzési centrum ingyenes 
vagyonkezelésébe kerülnek. Ehhez kapcsolódóan a feladat-ellátást biztosító ingatlan és 
ingóvagyon átadás-átvételéről a szakképzési centrum és az ingatlan tulajdonosa megállapodást 
köt. Ennek értelmében a Pécsi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerül a Kökönyösi 
Szakiskola (Komló, Vájáriskola út 1.) és a Kökönyösi Szakközépiskola (Komló, Alkotmány u. 
2.).  
 
Fenti intézmények működtetési feladatait Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezete (továbbiakban: GESZ) látta el, mely tevékenység az intézmény alapító okiratában 
szerepel.  Tekintettel arra, hogy 2017. január 1. napjától ezen intézmények működtetési 
feladatait – a közétkeztetés kivételével - nem a GESZ végzi, szükségessé vált az Intézmény 
alapító okiratának módosítása az alábbiak szerint: 
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Az intézmény telephelyei közül törlésre kerül a Komló, 48-as tér 7. sz., valamint a Komló, Pécsi 
út 51. szám alatti telephely figyelembe véve, hogy ezen ingatlanokban a GESZ működtetési 
feladatokat az átadás-átvételt követően nem lát el. Módosításra kerülnek az alapító okirat 
működtetési feladatok ellátására vonatkozó szövegrészei, valamint ehhez kapcsolódóan a 
kormányzati funkciók aktualizálása is megtörténik. 
 
Az egységes szerkezetű módosított alapító okiratot és a módosító okiratot az előterjesztés 1. és 
2. számú mellékletei tartalmazzák. 
 
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 – megtárgyalta a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és módosító okiratát – 
jelen előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  

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

Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
  
Komló, 2016. december 7. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma: GESZ-2/2016 

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. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 

1.1.2. rövidített neve: Komló Város Önkormányzat GESZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

1.2.2. telephelye(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. 
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2 
Komló Városi Önkormányzat 
Óvodai Gondnoksága 

7300 Komló, Városház tér 3. 

3 
Komló Városi Önkormányzat 
Művelődési Központ 

7300 Komló, Templom tér 4. 

4 
Komló Városi Önkormányzat 
Sportcsarnok 

7300 Komló, Eszperantó tér 1. 

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: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgáltatásai. Ellátja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat.  A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § alapján intézményi 
gyermekétkeztetés, valamint a 21/C. § alapján szünidei gyermekétkeztetés. 

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: 

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

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

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

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

- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 
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4.3.3. Biztosítja a közétkeztetéssel (iskolai és munkahelyi étkeztetés) kapcsolatos 
feladatokat az alapító okirat 1.2. alpontjában szereplő 1-7. sz. alatti telephelyeken, 
melynek ellátása tálalókonyhán történik.  

4.3.4.  Az intézmény szünidei gyermekétkeztetést biztosít a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ában foglaltak szerint a 
Gagarin u. 4. sz. alatti és a Bányász u. 1. sz. alatti telephelyen, melyek ellátása tálaló 
konyhán történik.  

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 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

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 által előírtak 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 vállalkozás jellegű 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 
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. május 7. napján kelt, GESZ-2/2015 okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Komló, 2016. december 15. 

 
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 Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. december 15. napján kelt, 
……………………………………………….. napjától alkalmazandó GESZ-2-MÓD/2016 okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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2. sz. melléklet 
 
Okirat száma: GESZ-2-MÓD/2016 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet a Komló Város Önkormányzat 
által 2016. február 18. napján kiadott, GESZ-1/2016 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, valamint az oktatás 
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi 
LXXX. törvény és az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 
előírásai alapján – a /2016. (XII…..) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában szereplő alábbi telephelyek elhagyásra kerülnek: 
 

8  7300 Komló, 48-as tér 7. 

9  7300 Komló, Pécsi út 51. 
 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja – az első mondat változatlanul hagyása mellett – az 
alábbiak szerint változik: 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (1), (3) bekezdéseiben 
meghatározott intézményműködtetés.” 
 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Ellátja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. 
§ (1) bekezdésében foglalt feladatokat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § alapján intézményi gyermekétkeztetés, valamint a 21/C. 
§ alapján szünidei gyermekétkeztetés.” 

 
 

3. Az alapító okirat 4.3.3. pontjában szereplő alábbi szöveg elhagyásra kerül:  
 

„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.” 
 
Ezzel egyidejűleg a további alpontok átszámozásra kerülnek. 
 

4. Az alapító okirat 4.3.3. pontjában – mely az előző okiratban 4.3.4. pont alatt szerepelt – a 
közétkeztetés pontosításra kerül, kiegészül az „(iskolai és munkahelyi étkeztetés)” 
szövegrésszel. 
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5. Az alapító okirat 4.4. pontjából az alábbi kormányzati funkciók elhagyásra kerülnek a 

további sorszámozás értelemszerű megváltozásával: 
 

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 

9 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

10 
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési 

feladatai 
 
 
Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Komló, 2016. december 15. 

P.H. 

Polics József 
polgármester 

 


