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Kerekegyháza Város Önkormányzatának

a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Alapító Okirat száma: 75/2001. (VI. 28.) sz. Kth.
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a
35/2010. (II. 24.) sz. Kt. határozatig bezárólag)

Módosítva:
136/2004. (VI. 30.) sz. Kth.
31/2006. (II. 22.) sz. Kth.
21/2007. (II. 28.) sz. Kth.
147/2007. (IX. 27.) sz. Kth.
209/2007. (XII. 19.) sz. Kth.
5/2008/ (I. 30.) sz. Kth.
34/2009. (III. 18) sz. Kth.
91/2009. (V.27.) sz. Kth.
141/2009. (VI.24.) sz. Kth.
194/2009. (IX.29.) sz. Kth.
35/2010. (II.24.) sz. Kth.
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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 75/2001. (VI.28 ) sz. Kt. határozatával elfogadott, az 50/2004. (III.31.) sz. Kth., 136/2004.
(VI.30.) sz. Kth, 31/2006. (II. 22.) sz. Kth., 21/2007. (II. 28.) sz. Kth., 147/2007. (IX. 27.) sz
Kth., 209/2007. (XII. 19.) sz. Kth., 5/2008. (I. 30.) sz. Kth., 34/2009. (III. 18) sz. Kth,
91/2009. (V.27.) sz. Kth, 141/2009. (VI.24.) Kth, 194/2009. (IX.29.) Kth, 35/2010. (II.24) sz.
Kt. határozattal módosított egységes szerkezetű
ALAPÍTÓ OKIRATA
Kerekegyháza Városi Önkormányzat, mint fenntartó a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján az 1928-ban, a Kerekegyházi Római Katolikus Egyházközség által alapított, majd
1948-tól a Kerekegyháza Nagyközségi Tanács tulajdonába került Központi Általános Iskola,
majd a 75/2001. (VI.28.) sz. Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat által kiadott alapító
okirat szerinti Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
számára az 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek-ben kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatás biztosítása céljából – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. § (3) bek.-ben, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bek.-ben foglaltakra - az alábbi alapító okiratot adja ki, s egyben a 75/2001.
(VI. 28.) sz. Kth-val elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
Intézmény neve:

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Rövidített neve:

Általános Iskola

Székhelye:

Kerekegyháza, Szt. István tér 6.

OM azonosítója:

027881

Törzskönyvi szám:

541312

Adószám:

15541314-2-03

Telephelye(i):

Nincs

Alapításának éve:

1928. RK Egyházközség Kerekegyháza

Alapítói határozat:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat
75/2001. (VI.28.) Képviselő-testület határozata

Alapító:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Működési területe:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltak szerint
Kerekegyháza Város közigazgatási területe
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Irányító szerve:

Fenntartó szerv megnevezése:
Fenntartó szerv székhelye:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal
Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Tevékenység jellege:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája:

közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerinti besorolása:

önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját – a külön
jogszabályokban meghatározott időtartamra
nyilvános pályázat útján – Kerekegyháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza
meg.
Az intézmény típusa:

Többcélú intézmény, összetett iskola
- Általános iskola
- Alapfokú művészetoktatási intézmény
Zeneművészeti ág,
Klasszikus zene hangszeres tanszakai:
1.Furulya
2.Fuvola
3.Klarinét
4.Kürt
5.Trombita
6.Tuba
7.Szaxofon
8.Ütő
9.Gitár
10.Zongora
11.Fafúvós kamara
12.Rézfúvós kamara
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Az intézmény szakágazati besorolása:

13.Zenekar
- 852010 alapfokú oktatás

Évfolyamok száma:
1-8. általános iskolai évfolyam
12 évfolyam alapfokú művészetoktatás
A felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma:
Általános Iskola: 600 fő
Alapfokú művészetoktatási iskola:
Zeneművészeti ág: 180 fő
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató
tevékenység.
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
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
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

4

5

Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
• Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó.
• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező 740. sz. tulajdoni lap szerint Általános
Iskola Kerekegyháza, Szt. István tér 6., 641. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint
mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény használatába van adva.
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és köteles megtenni
mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály a tulajdonos számára lehetővé és
kötelezővé tesz, az ingatlan elidegenítését kivéve. Az ingó vagyon vonatkozásában megilleti a
rendelkezési jog az Önkormányzat egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján.
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89. §. (2) bekezdése és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő
szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások
előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény
gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és munkáltatói jogkörét.
Távolléte esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott sorrendben
következő helyettes képviseli.
Kerekegyháza, 2010. február 24.
Dr. Kelemen Márk
polgármester
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Záradék
Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2010.
(II.24.) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 194/2009. (IX.29.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2010. február 24.

Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző
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