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ALAPÍTÓ OKIRAT 

[Egységes szerkezetben] 

 

1.) A z intézmény megnevezése, székhelye: 

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
3
                     3213 ATKÁR, Fő út 36. 

 

2 )
 15

 Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító  szerve:  

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2/A.) 
15

 Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés szerint 

Atkár Község Önkormányzata gondoskodik az általános iskolai oktatásról és 

nevelésről 

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 26. §-a alapján Atkár Község 

Önkormányzata általános iskolát tart fenn. 

 

3.) 
15

 Az intézmény felügyeleti szerve: 

Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

4.) Az intézmény működési területe: 

Atkár Község közigazgatási területe 

 

4/A) 
17

  

 

5.)  
15

 Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, OM azonosítója és alaptevékenysége:
17 

 

5.1. Törzskönyvi azonosító szám: 645465  

5.2. OM azonosító: 031533 
 

5.3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás 

szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú múvészetoktatás 

nélkül) 
 

5.3.1 
17 

 

 

5.3.2 
17

 

 

SZAKFELADAT 

   száma megnevezése 

Alapfeladat: 

852011       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852012      Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása  (1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása   (5-8. évfolyam) 

855911        Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912        Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

562912        Óvodai intézményi étkeztetés 

562913        Iskolai intézményi étkeztetés 

562916        Üdülői, tábori étkeztetés 

562917        Munkahelyi étkeztetés 

562920        Egyéb vendéglátás 
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889921        Szociális étkeztetés 

855931        Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932        Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855937        M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856099        Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931102        Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

470002        Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

 

5.4.  A vállalkozás jellegű bevételeit alaptevékenységére fordítja. 

5.5. Az általános iskolai oktatás a tanköteles gyermekek számára szervezett, elemi 

ismereteket nyújtó /ún. elsőszintű/ oktatás, melynek további célja a középfokú 

oktatásra való felkészítés. Az intézmény igény szerint biztosítja a napközi otthonos, 

tanulószobás ellátást, a tanulók étkeztetését. 

5.6. A Közoktatási Törvényben foglaltak szerint az intézményben szakképzett fejlesztő 

pedagógus alkalmazásával, vagy szakképzett óraadó tanár megbízásával, a 

Gyógypedagógiai szakszolgálat által előírt szakmai szolgáltatásokat biztosítja, így  

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja 

alapján a sajátos nevelési igényű tanuló ellátását biztosítja. Sajátos 

nevelési igényű tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

5.7. A konyha biztosítja az önkormányzat intézményeiben dolgozók és óvodai ellátottak 

étkeztetését. A konyha biztosítja továbbá, a szociális helyzetük miatt rászorultak 

étkeztetését polgármesteri döntés alapján. 

5.8.1.
17 

  

5.8.2. A konyha szabad kapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet. (562920) 

5.8.3. Az intézmény által végzett vállalkozási tevékenységek felső határa: 10 %
17 

 

6.) Az intézmény jogállása: 
 

Az intézmény önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit a községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre szóló határozott időre nevez ki. 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 

kinevezési és munkaviszony megszüntetés /felmentés/ fegyelmi jogköröket a Képviselő-

testület, az egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja.  

 

7.) Az intézmény gazdálkodási besorolása:
17 

 
15 

Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv, önálló 

munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a költségvetésben a Képviselő-testület 

által jóváhagyott bérkereten belül. Az intézmény tevékenységét a Képviselő-testület által 

évente megállapított költségvetésből látja el. 

 

A községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési 

szerv útján, és e szerv által meghatározott módon vesz részt az Intézmény a tervezésben, a 

költségvetési beszámolásban és a könyvviteli elszámolásokban. Az intézmény pénzellátásáról 

– készpénzellátmány biztosításáról – a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, melynek 

rendszeresen elszámol. 
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15 
Az intézmény vezetője – az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves 

költségvetés keretszámain belül, önállóan gazdálkodik. Kötelezettséget 30.000 Ft-os 

összeghatáron felül a polgármester vállal a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének 

megfelelően.  
 
15 

Kötelezettségvállalásra 30 000 Ft-ig az intézmény vezetője, vagy általa felhatalmazott 

személy, 30.000 Ft illetve afelett a polgármester jogosult, ellenjegyzésre a Polgármesteri 

Hivatal gazdasági vezetője /jegyző/, vagy az általa felhatalmazott személy. 

Kötelezettségvállalás csak írásban, az ellenjegyzésre jogosult személy ellenjegyzésével 

történhet. 
 

 

Érvényesítésre a Polgármesteri Hivatal felhatalmazott gazdálkodási ügyintézője jogosult.
 4
 

 

 

Utalványozásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, 

ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője /jegyző/ vagy az általa 

felhatalmazott személy jogosult.
 4 

 

 Pénzügyi ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal - jegyző által írásban felhatalmazott - 

ügyintézője jogosult.
17 

 

Az intézmény pénzügyi-gazdasági és jogi ellenőrzését az Önkormányzat Jegyzője látja el.
17 

 

 

Az Önkormányzat intézményei a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

rendszerét közösen üzemeltetik, az intézmények a rá vonatkozó feladatukat a szabályzatnak 

megfelelően látják el. 
14

 

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az Önkormányzat Képviselő-testülete 

hagyja jóvá.
 4

 
 

8.) 
11 

Az általános iskola maximális létszáma: 224 
 

9.) 
11, 12

 Tanulócsoportok, napközis csoportok száma:  

Az általános iskola 8 osztállyal működik, a napközis csoportok száma 2007. szeptember 

1-jétől 2. 
 

10.) 
11 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  

Atkári 824 hsz-ú, általános iskola és tornaterem megnevezésű ingatlan, mely természetben 

az Atkár, Fő út 36. szám alatt fekszik. 

 

11.) 
15  

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. 

rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

tartalmazza. 

 

12.) 
15  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Az intézményben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben tárgyú és egyéb végrehajtási rendeletek, továbbá a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

Atkár, 2012. február 13. 

Kocsis Attila sk. 

polgármester 
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Az Alapító Okiratot hitelesítem: 

Atkár, 2012. február 13.   

 

 

                                                                Kocsis Attila            Laczikné dr. Barati Katalin 

                                                                polgármester                           jegyző 

ZÁRADÉK: 

 

1. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/1993. 

/IV.28./ számú határozatával jóváhagyta! 

2. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/1997. 

/II.26./ számú határozat 2. pontja alapján módosította! 

3. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2002. 

/I.21./ számú határozatával „PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA” 

elnevezésre módosította! 

4. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2002. 

/I.21./ számú határozatával módosította! 

5. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2002. 

/II.27./ számú határozatával módosította! 

6. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2003. 

/XI.12./ számú határozatával módosította! 

7. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2004. 

/I.28./ számú határozatával módosította! 

8. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2005. 

(XI. 23.) számú határozatával módosította! 

9. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2006. 

(V. 24.) számú határozatával módosította! 

10. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2007. 

(III. 14.) számú határozatával módosította! 

11. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2007. 

(V.23.) számú határozatával módosította! 

12. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2007. 

(IX. 19.) számú határozatával módosította! 

13. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2007. 

(XII. 19.) számú határozatával módosította! A módosítás 2008. január 1-jétől 

hatályos. 

14. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2008. (I. 

30.) számú határozatával módosította. 

15. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2009. 

(V. 27.) számú határozatával módosította. 

16. Az alapító okiratot Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2009. 

(VIII. 10.) számú határozatával javította. 

17. Az alapító okiratot Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2012. 

(II.13.) számú határozatával módosította. 

 

 

Atkár, 2012. február 13. 

Laczikné dr. Barati Katalin 

jegyző 

 


