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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2016. január 27-i rendes ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Előterjesztést készítette: Kiskuti Petra aljegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet létrehozása  

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésén döntött arról, hogy a településüzemeltetési felada-
tok ellátására önállóan működő intézményt, költségvetési szervet hoz létre. Az Őrbottyáni Gazdasági 
és Műszaki Ellátó Szervezet alapításával összefüggő dokumentumokat a Magyar Államkincstárnak az 
előírt formanyomtatványon beküldtük. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az önkor-
mányzatot, a kért technikai hibákat javítottuk, viszont a GAMESZ vezető kinevezési okiratát, a képvi-
selő-testületi döntést csatolni nem tudtuk, tekintettel arra, hogy egyik dokumentum sem állt még ren-
delkezésre. A Magyar Államkincstár az egyeztetések során úgy nyilatkozott, hogy vezető megjelölése 
nélkül az intézményt nem jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba. A Képviselő-testület 2015. novem-
ber 11-én tartott ülésén a szükséges döntést meghozta és a GAMESZ vezetőjének Previák Andrást 
2016. január 1. napjával kinevezte. Ennek megfelelően a Magyar Államkincstárnak a hiányzó doku-
mentumokat megküldtük. 2015. december 22-én a Magyar Államkincstár ismételten hiánypótlásra 
szólította fel önkormányzatunkat, korábban nem jelzett hibák javítását kérte, továbbá jelezte, hogy a 
beküldött alapító okiratban megváltoztattuk a Magyar Államkincstár honlapjára feltöltött alapító okirat 
minta betűtípusát, betűméretét és sortávolságát, mely miatt az alapító okirat nem elfogadható. Tekin-
tettel arra, hogy az időközben lezajlott egyeztetéseken kiderült, hogy Previák András legkorábban 
2016. februárjától tudja betölteni a pozíciót, továbbá az alapító okiratban feltüntetni szükséges kor-
mányzati funkciók tekintetében jogszabály módosítás miatt változás várható, ezért kértük az eljárás 
felfüggesztését, melyet a Magyar Államkincstár engedélyezett. 

Tekintettel a fentiekre az alapító okiratot ismételten a Képviselő-testület elé terjesztem, mely okirat a 
korábbihoz képest az alábbi változásokat tartalmazza: 

- a Magyar Államkincstár által meghatározott betűtípus, betűméret és sortávolság alkalmazása,  

- kormányzati funkciók kiegészítése (pl. bölcsődei étkeztetés, szünidei étkeztetés, szennyvízke-
zelés, vállalkozási tevékenység), 

- annak megjelölése, hogy a vezetőt határozott időre nevezi ki a Képviselő-testület, továbbá 

- annak rögzítése, hogy a GAMESZ-t 2016. március 1. napjával alapítja meg a Képviselő-
testület. 

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a határozatában döntsön arról is, hogy a GAMESZ veze-
tőjét az alapítás tényleges dátumával nevezi ki igazgatónak, a korábbi 2016. január 1. napi dátumhoz 
képest. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatok-
ról. 
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 181/2015. (IX. 30.) határozata az Őrboty-
tyáni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közfeladatai-
nak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. január 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni Gazdasági 
és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző 5/2015. számú alapító okirat szerint. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 207/2015. (XI. 11.) számú határozata a 
Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet igazgatói állására kiírt pál yázat elbírálásáról.  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet igazgató tisztségére 2016. január 1-től, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével Previák Andrást nevezi ki. A képviselő-testület 4 hónap próbaidőt határoz 
meg. A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól.  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

A 2016. évi költségvetésben a működéshez szükséges fedezetet biztosítani kell. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2016. (I. 27.) határozata az Őrbottyáni 
Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közfeladatai-
nak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. március 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni Gazdasági 
és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző 5/2016. számú alapító okirat szerint, 
egyúttal a megválasztott igazgatót az alapítás dátumának megfelelően nevezi ki. Egyúttal Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 
alapításáról szóló 181/2015. (IX. 30.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy intézked-
jen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. 

Őrbottyán, 2016. január 13. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 28/2016. (I. 27.) határozata az Őrbottyá-
ni Gazdasági és M űszaki Ellátó Szervezet alapításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közfeladatai-
nak hatékonyabb ellátása érdekében 2016. március 1. napjával megalapítja az Őrbottyáni Gazdasági 
és Műszaki Ellátó Szervezetet a határozat mellékletét képző 5/2016. számú alapító okirat szerint, 
egyúttal a megválasztott igazgatót az alapítás dátumának megfelelően nevezi ki. Egyúttal Őrbottyán 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 
alapításáról szóló 181/2015. (IX. 30.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy intézked-
jen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. 

 

 

 



1. melléklet a …/2016. (I. 27.) számú határozathoz 

Okirat száma: 5/2016. 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Őrbottyáni Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát a következ ők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 

1.1.2. rövidített neve: Őrbottyáni GAMESZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 63. 

4. költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: településüzemeltetés 

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: A költségvetési szerv alapfeladata a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyben biztosí-
tandó közfeladatok közül a településüzemeltetési feladatok ellátása, lakás- és helyiség gazdál-
kodás, az egyéb közfeladatok ellátásában való közreműködés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkció-
szám 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 szolgálta-
tások 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
5 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
7 042220 Erdőgazdálkodás 
8 045120 Út, autópálya építése 
9 04560 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás 
10 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
11 047120 Piac üzemeltetése 

12 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

13 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
14 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 



 

15 064010 Közvilágítás 
16 066010 Zöldterület-kezelés 
17 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
18 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
19 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
20 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
21 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
22 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
23 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
25 900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Őrbottyán Város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási előirány-
zatok 30%-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az igazga-
tó. Az igazgató magasabb vezetőnek minősül, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges ké-
pesítések, végzettségek és egyéb feltételek figyelembevételével nyilvános pályázat útján kell 
megbízni. Az igazgatót Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki határozott 
időre. Az egyéb munkáltatói jogokat Őrbottyán Város polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazott közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
2 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 közfoglalkoztatási jogviszony közfoglalkoztatásáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
4 megbízásos jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Őrbottyán, 2015. január 27. 

P.H. 

Kmetty Károly 

polgármester 


