4. számú melléklet

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a

Szombathelyi
Köznevelési Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági Műszaki

Ellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:

9700 Szombathely, Fő tér 40.

1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 4.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma:

1979. november 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye:

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye:

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
alapján ellátja az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező óvodák
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. Ellátja továbbá a GAMESZ költségvetésében
tervezett előirányzatok vonatkozásában az óvodák működtetésével, üzemeltetésével
kapcsolatos meghatározott feladatokat.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 515/2012.(XII.13.) Kgy. sz. határozata
alapján ellátja a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-ában az
Önkormányzat számára meghatározott működtetői feladatokat.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
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4.3.

841117

szakágazat megnevezése
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az óvodák meghatározott pénzügyi, gazdasági, adminisztrációs feladatainak ellátása.
A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az óvodák, valamint a Szombathelyi
Köznevelési GAMESZ közötti megállapodás tartalmazza.
-

A feladatellátás kiterjed:
a tervezések, a mérlegbeszámoló és mellékletei, a pénzügyi jelentések, a
vagyonnyilvántartás és kimutatás, (a nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása)
valamint más pénzügyi és számviteli jelentések elkészítése
könyvelés, adatfeldolgozás
adózási szolgáltatás, adóbevallások készítése
az intézmények igényei alapján az épületekben hibaelhárító, karbantartó javítási
tevékenység ellátása
az intézmények igényei alapján karbantartási anyagok, nyomtatványok,
tisztítószerek beszerzése, raktározása,
Megállapodás alapján ellátja a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
meghatározott pénzügyi, gazdasági, adminisztrációs feladatait.
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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a alapján ellátandó működtetői
feladatai az alábbiak:
a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlannak az ingatlan
rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és
egészségügyi előírások szerinti üzemeltetés, karbantartás;
a működtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak viselése;
az ingatlan vagyonvédelme;
a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok,
áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása;
a feladat ellátásához szükséges technikai berendezések működtetése, karbantartása;
a tulajdonában lévő taneszközök javítása, karbantartása;
a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése;
az épület állagának megóvása;
étkeztetéssel összefüggő szervezési feladatok ellátása.
A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ által működtetett intézmények:

-

4.4.
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4.5.

Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola
Dési Huber István Általános Iskola
Gothard Jenő Általános Iskola
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola
Paragvári Utcai Általános Iskola
Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
Oladi Általános Iskola
Oladi Általános Iskola Nyitra utcai Általános Iskolája
Horváth Boldizsár Kollégium

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Szombathely város közigazgatási területe, az önkormányzat által meghatározott intézmények.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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az intézmény vezetőjét Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 pályázat alapján
bízza meg.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. tv.
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megbízásos jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
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vállalkozási jellegű jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

közfoglalkoztatás

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 5. napján kelt, 61.070 – 6 /2014.
okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: 2015. szeptember „

”

P.H.

/: Dr. Puskás Tivadar :/
polgármester
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/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző

