Alapító okirat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9.§. (4) bek., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§.
(5) bek., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXXVIII. törvény 87. §-a alapján az
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
(1) Neve: József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
Rövidített neve: Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
OM azonosító: 201180

Székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.14.
Telephelyei:
Manóvár Óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 65.
Zsiráf Óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1

(2) Létrehozásáról rendelkező határozat:
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 147/2008.(IV.24.) Kt számú határozata

(3) Az intézmény típusa:
Többcélú közoktatási intézmény (1-8 évfolyamos általános iskola és óvoda)

(4) Felvető maximális gyermek-, tanulólétszám:
Általános iskola: 616 fő
Óvoda: 300 fő

(5) Az intézmény iskolai évfolyamainak száma:
Nyolc évfolyam

(6) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alapfokú közoktatás (Közokt. tv. 3.§.)

(7) Alaptevékenysége:
TEAOR 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Szakfeladat szám 2009. december 31-ig
80111-5
Óvodai nevelés
80121-4
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80511-3
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben)
- 3 db egész napos iskolaotthonos osztály (1., 2., és 3. évfolyamon 1-1- osztályban)
- 1 db napközis csoport alsó tagozatos
- 1 db tanulószoba felső tagozaton
55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám 2010. január 1-től
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
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852011
852012

852021
852022

855911

855912
855914
855915

együtt azonos óvodai csoportban nevelhető az a gyermek, aki
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évf.)
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
azonos iskolai osztályban oktatható az a tanuló, aki
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évf.)
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
azonos iskolai osztályban oktatható az a tanuló, aki
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 3 db egész napos iskolaotthonos osztály (1. 2., és 3. évfolyamon 1-1- osztályban)
- 1 db napközis csoport alsó tagozaton
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 1 db tanulószoba felső tagozaton
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

(8) Működési köre:
Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe
A közigazgatási területen kívüli gyermekek, tanulók ellátását az intézmény a fenntartóval való
előzetes egyeztetés után, szabad férőhely esetében biztosítja.

(9) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u.2.

(10) Típus szerinti besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

(11) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint nyilvános pályázat útján a fenntartó által
meghatározott időre megbízott magasabb vezető, aki az intézmény általános képviseletére
jogosult. Az intézmény igazgatóját a képviselő-testület nevezi ki (bízza meg) illetőleg menti
fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
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(12 )Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Az intézmény alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

(13) A feladatellátást szolgáló vagyon:
- a pusztaszabolcsi 158/1. hrsz. alatt nyilvántartott telek, tornacsarnok és iskolaépület
- a pusztaszabolcsi 448 hrsz. alatt nyilvántartott telek és óvodaépület
- a pusztaszabolcsi 1076/1. hrsz. alatt nyilvántartott telek és óvodaépület
- ingó vagyon – vagyon leltár szerint

(14) A szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez
(15) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a
vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás) szabályairól szóló többször módosított 6/1994. (V. 1.) Kt.
sz. rendelet alapján

(16) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy.

Záradék
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda 142/2009.(V.28.) Kt. számú határozattal módosított, 109/2009.(IV.29.) Kt. számú
határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító
okiratot) a 2011. június 30-i ülésén a 218/2011.(IV.30.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napjával lép hatályba.

Pusztaszabolcs, 2011. július 7.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

