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Elıterjesztés 
az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 10-ei 

                                                          ülésére 
 

 
Tisztelt Bizottság!              
 
 
Az önkormányzat hivatala, gazdasági társaságai és egyes intézményei 
átszervezésérıl szóló 189/2010. (04.29.) számú közgyőlési határozat C./1. pontja 
kimondja, hogy az önkormányzat 2011. január 1-jei hatállyal létrehozza a Pécs 
Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezetet, Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata átalakításával. 
 
A  hivatkozott határozat 2. pontja felkérte a Címzetes Fıjegyzıt és a Pénzügyi 
Fıosztály vezetıjét, hogy átalakításokkal kapcsolatos teendıket tegye meg, és 
kezdıdjön meg a felkészülés a 2011. évi változásoknak megfelelıen történı 
tervezési, könyvelési és egyéb feladatok ellátására.    
 
Az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) évvégéhez közeledı átalakítási 
folyamatába illeszkedik, hogy módosítani szükséges a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában mőködı közoktatási intézmények alapító okiratait, 
tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmények gazdálkodási feladatait az IGSZ látja 
el, két intézmény kivételével.  
 
Azokban az intézményekben, amelyekben a gazdálkodási feladat ellátója az IGSZ, 
az alapító okiratokban a következı szabályozás olvasható:   
 
„A költségvetési intézmény a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:                             
 - önállóan mőködı, gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához 
integrált.”   
 
A két kivétel az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ, valamint a Pécsi 
Központi Képzıhely, amelyek a gazdálkodásukat tekintve önállóan mőködıek és 
gazdálkodóak, tehát jelenleg nincsenek az Intézmények Gazdasági Szolgálatához 
integrálva.  
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Tisztelt Bizottság! 
 
 
A 2010. november 4-ei közgyőlés napirendjén szerepel „Az önkormányzat Hivatala, 
gazdasági társaságai és egyes intézményei átszervezésérıl szóló 189/2010. (04.29.) 
számú határozathoz kapcsolódó további intézkedések megtétele” tárgyú 
elıterjesztés, amelynek a határozati javaslatai között a következı olvasható, a B/1. 
pont alatt: „A közgyőlés úgy dönt, hogy az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési 
Központ önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervet 2011. január 1. 
hatállyal önállóan mőködı költségvetési szervvé sorolja át, gazdálkodási 
feladatainak ellátására a 2011. január 1-vel létrehozásra kerülı Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezetet jelöli ki.” 
 
A korábbi, és a fent hivatkozott fenntartói döntés alapján, 2011. január 1-tıl a 
közoktatási intézmények alapító okiratában a gazdálkodási jogkörre vonatkozó 
szövegrész a következık szerint módosul:   
 
„A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre alapján:     
 
Önállóan mőködı, gazdaságilag a Pécs Városi Költségvetési Központi  
Elszámoló Szervezethez integrált. „ 
 
A Pécsi Központi Képzıhely alapító okiratát a jelenlegi módosítási folyamat azért 
nem érinti, mert az intézmény gazdálkodási jogköre változatlan marad. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadják el az állásfoglalásra írt javaslatot. 
 
 
Pécs, 2010. november 3. 
 
 
 
 
                                                                                             Staub Ernı  
                                                                                           osztályvezetı 



 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 
…/2010. (11.10.) számú   
á l l á s f o g l a l á s a  
 
 
a Közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról  

                                 
  

Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy az elıterjesztéshez csatolt 
Mellékletben felsorolt 23 közoktatási intézmény alapító okirata az Intézmények 
Gazdasági Szolgálatának a 2011. január 1-jei hatállyal Pécs Városi Költségvetési 
Központi Elszámoló Szervezetté történı átalakulása miatt módosításra kerüljön.   
 
A Bizottság felkéri a Mővelıdés, Oktatás és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
vezetıjét,  hogy gondoskodjon a közoktatási intézmények alapító okiratának a 
módosítására vonatkozó közgyőlési elıterjesztés elkészítésérıl.  
 
Határidı:     2010. december 2. 
Felelıs:       Staub Ernı osztályvezetı 
 
 
 
 
 
 


