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Alapító okirat 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 
Költségvetési szerv neve:  Gazdasági Ellátó Szervezet (rövidítve: 
   GESZ)1 
 
Költségvetési szerv székhelye:  2000 Szentendre, Kálvária u.18. 
                                telephelye:      2 
              Bajcsy Zs.u.6.,  
               Hold. u.10. 
 
Alapító szerv neve:  Szentendre Város Önkormányzat 
               székhelye:  2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Irányító szerve, székhelye3:        Szentendre Város Önkormányzat  
  Képviselő-testülete 
  2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Közvetlen jogelőd intézmény neve:  Szentendre Város Alsófokú Oktatási  
  Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete4 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Szentendre Városi Tanácsa 25/1982. (X.26.) 

Th. sz. határozata5 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatási és szociális intézmények gazdasági 
és pénzügyi feladatainak ellátása.6 
- alaptevékenysége: TEÁOR száma, megnevezése: 8411 Általános közigazgatás7 

Szakágazat:   841116 Önkormányzati, valamint többcélú  
      kistérségi társulási intézményeket ellátó, 

     kisegítő szolgálatai8 
 
2010. január 1-től hatályok szakfeladatok9: 
 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás10 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
568920 Egyéb vendéglátás 
11 
841409 m.n.s. pénzügyi, igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél12 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai13 
                                                 
1 Kiegészítette a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
2 Törölte a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
3 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
4 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
5 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
6 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 17-től 
7  Módosította a 21/2008. (I.22.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. február 1-től 
8 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 17-től 
9 Módosította a 316/2009. (IX.10.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. január 1-től 
10 Törölte a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
11 Módosította a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
12 Módosította a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
13 Módosította a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4. évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyamon) 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai tanulószobai nevelés 
14 
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen15 889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
889922 Házi segítségnyújtás 
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Idősek nappali ellátása 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
- Kiegészítő tevékenysége: 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
- Vállalkozási tevékenysége:  Az intézmény vállalkozási tevékenységet 

nem folytat. 
Típus szerinti besorolása16: 

A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató  
Közszolgáltató szerv fajtája:   közintézmény 
A feladatellátáshoz kapcsolódó  
funkciója:      önállóan működő és gazdálkodó költség- 
      vetési szerv 

 
A költségvetési szerv működési köre17:  Szentendre Város közigazgatási területe18 
 
A költségvetési szerv tevékenysége:   Az önkormányzati valamint többcélú  
       kistérségi társulási intézmények  

ellátó, kisegítő szolgálatai19   
A költségvetési szerv jogállása:  A szerv önálló jogi személy. 

 
A költségvetési szerv gazdálkodási formája: A szerv a gazdálkodása megszervezésének 

módjára tekintettel önállóan működő és 
                                                 
14 Törölte a  63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
15 Módosította a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 11-től 
16 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
17 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 17-től 
18 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
19 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
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gazdálkodó20, s ebből következően az 
előirányzat felett rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű. Saját 
költségvetésén túlmenően az önálló működő 
intézmények pénzeszközeit is kezeli. 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény épülete/i Szentendre Város 

Önkormányzat tulajdonában van. Az 
önkormányzati vagyon rendeltetésszerű 
használatáért, megőrzéséért az intézmény 
vezetője felelős.  
A vagyontárgyak bérbeadásánál a Szentendre 
Város Önkormányzat mindenkor hatályos 
rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.3 

 
A vezető kinevezésének rendje:  Az intézményvezetői állást nyilvános 

pályázat útján kell betölteni. A pályázati 
eljárás előkészítésével és lefolytatásával 
kapcsolatos feladatokat a fenntartó 
önkormányzat jegyzője köteles elvégezni. 
Az intézményvezető megbízását az 
Önkormányzat Képviselő-testülete adja. A 
megbízás határozatlan időre szól. 

 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak  
jogviszonya 21: közalkalmazotti jogviszony, valamint 

megbízási jogviszony  
 

A költségvetési szerv megszüntetése:  Az intézményt a jogszabály által nevesített 
esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 
A megszüntetésről az alapító határozattal 
dönt. 

 
A költségvetési szerv hosszú – és körbélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: 

 
 Gazdasági Ellátó Szervezet 
 2000 Szentendre, Kálvária út 18. 
 Tel:06-26-311-624 
 Fax: 06-26-500-624 
 

 Szentendre, Gazdasági Ellátó Szervezet  
 
Jelen alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. február 11-i 
ülésén a 63/2010. (II.11.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. Egyben hatályát veszti a 316/2009. 
(IX.10.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 
 
Szentendre, 2010. február 15. 
 
   Az alapító képviseletében: 
 

dr. Dietz Ferenc    polgármester 
                                                 
20 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 
 
21 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat. Hatályos 2009. július 1-től 


