
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

43/2014. (V.15.) sz. határozata 
 

A Városgondnokság és a Gazdasági Ellátó Szervezet 
 alapító okiratának módosítása 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okiratok módosítását 
megtárgyalta. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság – az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő – módosított alapító okiratát, 
valamint a módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
– az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő – módosított alapító okiratát, 
valamint a módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 
 

3.) 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 
   Intézményvezető 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 



                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 
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  
 

8. Irányító szerve megnevezése, székhelye: Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete  
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
9. Illetékessége, működési köre:  Komló város közigazgatási területe 
 
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. 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. 
 
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. 
 
 
K o m l ó, 2014. május 15. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 



Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
2013. szeptember 26-án kelt 135/2013. (IX. 26.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 43/2014. (V. 15.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
Komló, 2014. május 15. 
 
 
 
      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 2013. szeptember 26. napján kelt, 135/2013. (IX. 26.) sz. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 
 
 
A módosítás a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet előírásai miatt történt, 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által. 
 
 
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése 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. (XII. 31.) Korm. 
rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 4. pontja kiegészül a következő mondatrésszel: „(a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján)”. 
 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjának megnevezésében  „A költségvetési szerv 
alaptevékenysége” helyébe a „Szakmai alaptevékenysége” szövegrész lép. 
 
 
4. Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése az alábbiak szerint változik: „Szakmai 
alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése”, ezzel egyidejűleg az 
alábbi új kormányzati funkció felvételre kerül: 
 

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

 
 
5. Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül, melynek következtében az ezt követő 
pontok átszámozásra kerülnek. 
 
6. Az alapító okirat átszámozás utáni 10. pontjában a „határozatlan időre” szövegrész 
helyébe „határozott időre” szövegrész lép. 
 



7. Az alapító okirat átszámozás utáni 11. pontjában az utolsó mondatba a „Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyett a „Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész 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. 
szeptember 26-án kelt 135/2013. (IX. 26.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 43/2014. (V. 15.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2014. május 15. 
 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 



       2. 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. (XII. 31.) 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.  Telephelyei, címe:  
     

• 7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
• 7300 Komló, Május 1 u. 13. 
• 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
• 7300 Komló, Alkotmány u.2. 
• 7300 Komló, Vájáriskola u. 1. 
• 7300 Komló, Tompa M. u. 14. 
• 7300 Komló, Bányász u. 1. 

 
4.  Közfeladata: 
 
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatásai. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (1), (3) szakaszaiban meghatározott intézményműködtetés. 
 
5.  Szakmai alaptevékenysége:  
 
5.a. 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. 
 
5.b. Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

• Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
5.c. Ellátja az alapító okirat 3.pontjában felsorolt telephelyeken, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásába adott, az önkormányzat tulajdonában álló és működtetésében maradó 
intézmények – feladatkörébe utalt – működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
 
6. Államháztartási szakágazati besorolása:  
 
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (841117) 



 
7. Szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
096020  Iskolai intézményi étkeztetés 
096030  Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
098032  Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
 
8. Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
9.         Irányító szerv neve, székhelye:   Komló Város Önkormányzat   

  Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
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. 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 2013. évi V. 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. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m2. 
 
13. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat. 
 
14.  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, 2014. május 15. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 



 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2013. október 24-én kelt 
162/2013. (X. 24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
43/2014. (V. 15.) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
Komló, 2014. május 15. 
 
 
 
 
     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. október 24. napján kelt, 162/2013. (X. 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. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki:” 
 
 
2. Az alapító okirat 4. pontjának 1. mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
 
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatásai. 
 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjának megnevezése „Szakmai alaptevékenysége” címre változik, illetve az 
5.a. pont helyébe a következő mondat lép: 
 
„5.a. A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek gazdálkodási feladatait ellátja:” 
 
 
4. Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul:  
 
„Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai (841117)” 
 
 
5. Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése „Szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése” szövegrészre módosul. 
 
Továbbá a 7. pont kiegészül az alábbi kormányzati funkciókkal: 
 
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
098032  Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
 
 



6. Az alapító okirat 10 pontja törlésre kerül, és ennek megfelelően a soron következő pontok 
számozása is megváltozik (eggyel csökken). 
  
7. Az alapító okirat – átszámozást követően – 11. pontjának utolsó mondatában a „Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény” szövegrész lép 
 
 
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. október 24-én kelt 
162/2013. (X.24.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2014. 
(V.15) sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2014. május 15. 
        
 

Polics József 
       Polgármester     

 


