SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Az előterjesztést megtárgyalta:
-

Oktatási és Szociális Bizottság
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
Egészségügyi Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. szeptember 16-i ülésére
Javaslat költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására
I.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az NYDOP-5.3.1/B-12 kódszámú
„Nevelési intézmények fejlesztése” című kiírásra pályázatot nyújtott be a Szombathelyi
Játéksziget Óvoda fejlesztése vonatkozásában. Az Irányító Hatóság 2013. június 10-i
döntésével „A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése” című pályázatot bruttó
120.000.000 Ft-os támogatásban részesítette. A pályázat során egy új, minimum 20 fő
(MSZE 24203-1 szabványnak megfelelő) befogadására alkalmas csoportszobával történő
kapacitásbővítésre valamint a kötelező helyiségek kialakítására, felújítására és eszközök
beszerzésére került sor.
A pályázat szakmai megvalósítása során a Játéksziget Óvoda területe 5.510 m2-ről 10.880
m2-re bővült. Az intézmény alapító okiratában a terület bővítés nem került átvezetésre, ezért
- a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére - a Szombathelyi Játéksziget Óvoda
alapító okiratában módosítani szükséges az intézmény feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyon területét.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Áht. 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés,
valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító és
megszüntetõ okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok
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(a továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni. A csatolt okiratok az előírt
formátumban készültek.
A Szombathelyi Játéksziget Óvoda Módosító okirata az előterjesztés 1. számú, a
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okirata az előterjesztés 2. számú mellékletét
képezi.

II.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2015.(VI.18.) Kgy. számú
határozatában arról döntött, hogy az Oladi Általános Iskola (9700 Szombathely Simon István
u. 6.), valamint Nyitra utcai Általános Iskolai intézményegysége (9700 Szombathely, Nyitra
u. 15.), továbbá a Horváth Boldizsár Kollégium (9700 Szombathely, Magyar u. 2.)
vonatkozásában - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4)
bekezdésére tekintettel –fennálló működtetői feladatait 2015. július 1. napjától a
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ közreműködésével látja el.
Az intézmény Alapító okiratában a működtetett intézmények körét kiegészíteni szükséges.
A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Módosító okirata az előterjesztés 3. számú, a
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okirata az előterjesztés 4. számú mellékletét
képezi.

III.
A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 2015. április 1. napjától ellátja az
Agora Szombathelyi Kulturális Központ, a Mesebolt Bábszínház, a Savaria Szimfonikus
Zenekar, a Berzsenyi Dániel Megyei és Város Könyvtár, valamint a Szombathely Városi
Vásárcsarnok meghatározott gazdasági feladatait.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 10. §-a alapján a nemzetgazdaság
gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján
ágazatokba kell sorolni. Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási
tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb
osztályozási rend. Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a
főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a
munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell
követni olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények
működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó
költségvetési szervek esetében a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények
ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a
szervet.
Előzőekre tekintettel a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Alapító okiratában
az intézmény főtevékenységét módosítani szükséges.
Ezzel összefüggésben pontosítani kell a vezető kinevezési rendjére vonatkozó
rendelkezéseket: a vezető kinevezésénél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekre vonatkozó
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
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A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ előzőekben jelzett módosításokat
tartalmazó Módosító okirata az előterjesztés 5. számú, a módosításokkal egybeszerkesztett
Alapító okirata az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatokat jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. szeptember „

”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

I.

HATÁROZATI JAVASLAT
……../2015. (VI.16.) Kgy. számú határozat
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §
(2) bekezdése alapján a Szombathelyi Játéksziget Óvoda Módosító okiratát az
előterjesztés 1. számú, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Dr. Puskás Tivadar polgármester
Koczka Tibor alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
/a végrehajtás előkészítéséért:
dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője,
Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési és Projekt Kabinet Osztály Vezetője/

Határidő:

azonnal /az 1. pont vonatkozásában/
2015. szeptember 30. /a 2. pont vonatkozásában/
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II.

HATÁROZATI JAVASLAT
……../2015. (VI.16.) Kgy. számú határozat
3.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Módosító
okiratát az előterjesztés 3. számú, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Dr. Puskás Tivadar polgármester
Koczka Tibor alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
/a végrehajtás előkészítéséért:
dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője,/

Határidő:

azonnal /az 1. pont vonatkozásában/
2015. szeptember 30. /a 2. pont vonatkozásában/

III.
HATÁROZATI JAVASLAT
……../2015. (VI.16.) Kgy. számú határozat
5.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ
Módosító okiratát az előterjesztés 5. számú, a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Dr. Puskás Tivadar polgármester
Koczka Tibor alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
/a végrehajtás előkészítéséért:
dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője,/

Határidő:

azonnal /az 1. pont vonatkozásában/
2015. szeptember 30. /a 2. pont vonatkozásában/

Oldalszám: 4 / 4

