Alapító okirat
(egységes szerkezetben)
1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola
Rövid neve: NLAI
Törzsszáma: 638090
2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.
3.) Az intézmény telephelyei:
1. Földeák, Szent László tér 2.
2. Földeák, Gagarin u. 3/A
4.a.) Az intézmény alapító szerve: Földeák Község Önkormányzatának képvisel -testülete
6922 Földeák, szent László tér 1.
4.b.) Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt szervek neve, címe:
Földeák Község Önkormányzatának képvisel -testülete
6922 Földeák, Szent László tér 1.
Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel - testülete
6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. u.2.
(Földeák Község Önkormányzatának képvisel -testülete Óföldeák Község
Önkormányzatának képvisel -testületével a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 43. §. (1) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak
alapján – Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi
Társulás néven- általános iskolai nevelés, oktatás /5-8. évfolyamon/ feladatainak
ellátására társulást hozott létre 2001 augusztus 1. napjával, 2002. szeptember 1. napjával
1-8. évfolyamra.)
5.) Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
6.) Az intézmény irányító szerve:

7. Fenntartó neve, címe:

Földeák Község Önkormányzatának képvisel -testülete
6922 Földeák, Szent László tér 1.

Földeák Község Önkormányzata
6922 Földeák, Szent László tér 1.

8.) Jogállása: önálló jogi személy
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9.) Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény – általános iskola
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan m köd költségvetési szerv
- el irányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: részjogkörrel
rendelkez költségvetési szerv (Az intézmény a részére jóváhagyott, illetve
módosított létszámmal és személyi juttatás el irányzattal önállóan gazdálkodik.
Az el irányzat-felhasználással kapcsolatos kérdésekben Földeák község
Önkormányzata hatályos költségvetési rendelete alapján kell eljárni.Ez a
besorolás az intézmény jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti).
A gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatokat a munkamegosztás és
felel sségvállalás
rendjére
vonatkozó Megállapodásban foglaltaknak
megfelel en a Körjegyz ségi Hivatal, mint önállóan m köd és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
10.) M ködési köre: Földeák és Óföldeák községek közigazgatási területe
11.) Jogszabályban meghatározott közfeladata (az intézmény feladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 20., 26., ... §-aiban foglaltak szerint:
a.) Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a
tanulókat továbbtanulásra
b.) Biztosítani a sajátos nevelési igény gyermekek nevelését, oktatását, ezen belül a
fogyatékosság típusai szerint:
1. A megismer funkciók, vagy a viselkedés fejl désének organikus okra vissza nem
vezethet tartós és súlyos rendellenességgel küzd ,
2. Tanulásban akadályozott,
3. Enyhe mozgásfogyatékos,
4. Beszédfogyatékos,
5. Magatartás és viselkedés zavaros tanulók nevelése
c. Kiemelt gondot fordít a hátrányos helyzet lés a halmozottan hátrányos helyzet
tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására.
(Az intézmény oktatásszervezési és szakmai m ködése a 11/1994.(VI.08.) MKM
rendelet 39/D-E. el írásának megfelel )
12.) Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás
Alapvet szakágazat száma: 852010
Megnevezés: alapfokú oktatás (alapfokú m vészetoktatás kivételével)
Szakágazat Államháztartási
Szakfeladatok száma, megnevezése:
száma:
szakágazat száma: 2009. december 31-ig
5629 Egyéb vendéglátás
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562900 Egyéb vendéglátás
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
8520 Alapfokú oktatás
852010 alapfokú oktatás (alapfokú m vészetoktatás kivételével)
80121-4 Általános iskolai nappali rendszer nevelés, oktatás
80122-5 Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer ,
általános iskolai nevelése, oktatása
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
id ben)

(szorgalmi

8551 Sport, szabadid s képzés
855100 Sport, szabadid s képzés
92403-6 Diáksport
Szakágazat Államháztartási
Szakfeladatok száma, megnevezése:
száma:
szakágazat száma: 2010. január 1. napjától
5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vev k, sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
8520 Alapfokú oktatás
85201 általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelés, oktatása (1-4. évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer , oktatása (1-4.
évfolyamon)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás fels tagozaton
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
85592 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igény tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igény tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855 Egyéb oktatás
855100 Sport, szabadid s képzés

3

15.) Kiegészít tevékenysége: nincs
16.) Kisegít tevékenysége: nincs
17.) Vállalkozási tevékenység köre: vállalkozási tevékenységet nem folytat.
18.) Költségvetési szerv vezet jének kinevezési rendje:
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a, a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv., a végrehajtására kiadott 139/1992.(X.8.) Korm.r. és
11/1994. (VI.8) MKM r. alapján a következ :
az intézmény igazgatóját Földeák községi Önkormányzat Képvisel -testülete pályázat
útján, határozott id re, legalább 5 és legfeljebb 10 évre, illetve tanévre (nevelési évre)
bízza meg..
Az egyéb munkáltatói jogokat Földeák község polgármestere gyakorolja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján.
Egyéb munkáltatói jog: kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, minden más
munkáltatói jog.
19.) Foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Az intézmény munkavállalói és alkalmazottai tekintetében az intézmény vezet je
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
20.) Intézmény típusa: közoktatási intézmény - általános iskola
21.) Tagozata: nincs
22.) Évfolyamok száma:

1.-8. évfolyam

23.) Intézménybe felvehet maximális tanulólétszám: 350 f
24.) Intézményi vagyon:
a.) A feladatellátást szolgáló vagyon: az önkormányzat tulajdonában lév , az
önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli
nyilvántartásában rögzített, az intézmény részére térítésmentesen használatába adott
ingó és ingatlan vagyontárgyak:
- tulajdonos: Földeák község Önkormányzata
- használó: Návay Lajos Általános Iskola
A használó Földeák község Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól
szóló rendeletében foglaltak alapján jár el.
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b.) A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az önkormányzat vagyonrendeletében, az
éves költségvetési rendeletében, továbbá más hatályos jogszabályi el írásokban
meghatározottak szerint történik.
25.) Képviselet
Az intézmény képviseletét az intézmény igazgatója vagy az általa hivatalosan megbízott
személy látja el.
26.) Hatálybalépés
Az egységes szerkezetben elkészült alapító okirat 2009. július 1. napjától –
visszamen leg - hatályos, a szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételével.

Vass Imre
Földeák Község Önkormányzatának
polgármestere

Hajnal Gábor
Óföldeák Község Önkormányzatának
polgármestere

Záradék:
Ezen alapító okiratot
• Földeák község Önkormányzatának képvisel -testülete a 136/2009.(VII.29.) Kt.
határozatával jóváhagyta.
• Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel -testülte a
/2009.(VII.29.) Kt.
határozatával jóváhagyta
Földeák, 2009. július 30.
Wéberné Bandur Rozália
körjegyz
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