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S z e n t e s 
 
 
             
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Intézmények Gazdasági Irodája Alapító Okiratának módosítására a 190/2006. 
(XII.15.) Kt. határozatában foglaltak és a jogszabályi változás miatt kerül sor.  
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006.(XII.15) Kt. határozatával döntött 
arról, hogy: 
 

 2007. július 1-jétől jogutód nélkül megszünteti a Gróf Széchenyi István Általános Iskolát úgy, 
hogy az egyik önkormányzati általános iskola telephelyeként működjön tovább az alsó tagozat 
a jelenlegi intézmény területén. 

 
 2007. július 1-jétől a Terney Béla Középiskolai Kollégium épületébe helyezi át az Általános 
Iskolai Kollégium székhelyét.(jogutóddal szűnik meg) 

 
 Indokoltnak tartja az óvodai munkáltatói körzetek átszervezését, 2007. augusztus 15-től a 
Központi Óvodai Munkáltatói Körzet és Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet  
működtetésével biztosítja az óvodáskorúak ellátását. 

 
 A közoktatásban külön szakfeladaton kellett bemutatni a 75176-8 intézményi vagyon 
működtetése költségeit. Jogszabály változás miatt a hivatkozott szakfeladat törlése szükséges, 
mivel a megváltozott előírásoknak megfelelően a vagyon működtetésével kapcsolatos költségek 
elszámolása az alap szakfeladaton történik. 

 
2007. március 26-28. között került sor a város általános iskoláiban a leendő első osztályos tanulók 
beíratására, melynek kapcsán megállapítást nyert, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskolába 
már nem iratkozott be első osztályos tanuló. A legutóbbi adatok szerint összesen 12 második illetve 
negyedik osztályos tanuló maradna a korábbi döntés lehetősége szerint alsó tagozatban. 
A 12 fő létszám azonban nem indokolja az intézmény telephelyként való további fenntartását, ezért 
a Képviselő-testület 72/2007.(IV.27.) Kt. határozatában döntött a Gróf Széchenyi Általános Iskola 
2007. július 1-jétől történő jogutód nélküli megszűnéséről, így az intézmény telephelyként sem 
működhet tovább.  
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Városi Intézmények Gazdasági Irodája  Alapító Okiratát a 
fent jelzett változásnak megfelelően módosítani, és a következő határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen: 
 
 
 
………/2007.(VI.29.)Kt. 
Tárgy: Városi Intézmények Gazdasági Irodája Alapító Okirata módosítása 
 

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Intézmények Gazdasági 
Irodája (Szentes, Vásárhelyi út 12.) alapító okiratának módosítási javaslatát, és azt a jelen határozat 
mellékleteként egységes szerkezetben elfogadja. 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők  
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
 
Szentes, 2007. június 4. 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                               Dr. Sztantics Csaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Városi Intézmények Gazdasági Irodája 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

 
 

Intézmény neve:  Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
Székhely:   6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. 
Létrehozásának éve:  1991. 
Működési területe:  Szentes város közigazgatási területe 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Fenntartó:   Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Törzsszám:   355410000 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Jogállása:   Költségvetési szerv 
 
Részben önálló intézményei:  
– Központi Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 
– Petőfi Sándor Általános Iskola 
– Koszta József Általános Iskola 
– Klauzál Gábor Általános Iskola 
– Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
– Szentesi Családsegítő Központ 
– Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 
-  Hajléktalan Segítő Központ 
-  Pedagógiai Szakszolgálat 
 
Alaptevékenysége: TEÁOR  szám: 80.10, 80.21 
   Alapfokú oktatás 

(szakágazati szám: 80110; szakfeladatok:  55141-4, 55231-2, 55232-3, 
55241-1, 70101-5, 70201-2, 75175-7, 75192-2, 75196-6, 80111-5, 80112-6, 
80121-4, 80123-6, 80131-3, 80511-3, 80521-2, 80591-5, 85129-7, 85191-2, 
85196-7,   85315-8, 85318-1, 85319-2, 85321-3, 85322-4, 85323-5) 

 
Feladatai: – a szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek kell ellátnia a költségvetési 

tervezéssel, pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, munkaerő-gazdálkodással, 
beszámolással, számvitellel, az előírt adatszolgáltatással, a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok – a részben önálló intézményekkel kötött Együttműködési 
megállapodás alapján 

– az oktatási intézményekben az egészségügyi felvilágosítás, a gyermekek és ifjak 
számára szervezett speciális védőnői szakellátás 

– a védőnői szolgálaton keresztül az orvosi tevékenységet segítő munka, megelőző 
tevékenység, a csecsemők, a gyermekek, az anyák egészségének megóvása 

– anya-, csecsemő-, és gyermekvédelmi tanácsadás, gondozás, egészségügyi 
szaktanácsadás, a terhes nők gondozása, egészségügyi ellátása. A rászoruló anyák 
tejjel ellátása az anyatejgyűjtő állomás keretében 

–  háziorvosi körzetek átmeneti működtetése,  
–  a cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek biztosítása  



–  a hajléktalan ellátó egységen belül éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, nappali 
melegedő és 20 fős népkonyha étkeztetése, 

–  nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 
 
Kiegészítő tevékenysége: Az  intézmény  az  alaptevékenység sérelme nélkül folytathat az 

intézményi alapfeladatok ellátását szolgáló és egyéb nem vállalkozói tevékenységet is 
bármely közügyet, szervező, szolgáltató feladatot, amelyet a törvény nem utal más 
szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe. Így más költségvetési szerv, vagy dolgozója 
részére nyújtott szolgáltatás, az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások, 
helyiségek, eszközök eseti bérbeadása. 
E tevékenysége, - eszköz és bérigényen túli – bevételét az alaptevékenységre kell 
fordítani. E tevékenységek folytatásához támogatást nem használhat fel. 

 
Gazdálkodási jogkör: az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló 

bérgazdálkodási jogkörrel. 
 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla  
száma és megnevezése: Raiffeisen Bank Rt. 
            12066007-00372800-02200000 
 
ÁFA  alanyiság ténye: Az ÁFA tv. 22-29. §-a szerint az általános szabályok alapján megállapított 

ÁFA. 
 
Vállalkozói tevékenység: nem folytat 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: A Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az 

Önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv nyilvántartásában 
rögzített ingó- és ingatlan vagyon. A feladat ellátásához az intézmény rendelkezik a 
39., a 824., a 5754., a 17/2. hrsz-ú ingatlanokon lévő épületekkel. A feladatellátáshoz 
rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. 
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a  feladatok ellátásához szabadon használhatja. 

 
A vagyon feletti rendelkezési jog:  Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának 

szabályairól  szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési rendelete, 
valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.  

 
Az intézmény vezetője: A Városi Intézmények Gazdasági Irodájának a vezetője, aki a hatályos 

törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 
intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
Az intézményvezető kinevezési rendje: A vezetőt az önkormányzat képviselő-testülete bízza meg 

határozatlan időre az intézmény vezetésével (ÖTV 9.§ (4). A beosztás ellátásra 
pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 77/1993. (V.12.) 
kormányrendelet előírásai az irányadóak. 

 
 

 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a……………….. Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 


