Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.

KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Kengyel Község Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV tv. 9. §. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv. 33 §-a, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló és az
1997. évi CXL tv. 74. §. b./ pontja és az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII tv. 88. §. /1/ bekezdésére, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-a alapján az alábbi
(egységes szerkezetben foglalt) alapító okiratot adja ki.

Az intézmény neve:
székhelye:

Kengyeli Általános Művelődési Központ
5083.Kengyel, Kossuth L. u.100.

A létrehozásáról rendelkező jogszabály:
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2007./VI.28./ számú határozata
Az intézmény jogelődje:

Kossuth Lajos Általános Iskola,
József Attila Művelődési Ház,
Községi Könyvtár

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Alaptevékenysége:

2009. december 31-ig:
- Általános Iskola:
Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

- Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozáson résztvevők maximális létszáma:

450 fő
1-4 évfolyamon 26 fő/osztály
5-8 évfolyamon 30 fő/osztály

4 csoportban 30 fő/
csoportonként
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Tagozat megnevezése:

nappali tagozat

Évfolyamok száma:

8 évfolyam

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás
A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható
-

testi, érzékszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos

-

a beszédfogyatékos, az enyhe fokban értelmi
fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő (SNIa), valamint

-

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével (SNIb) küzdő tanulók
nevelése- oktatása

-

beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók ellátása

a./ Ellátandó tevékenysége:
Alapfokú oktatás
TEAOR száma 8010
Szakágazat száma: 80120.
Szakfeladat: nappali rendszerű, általános
Műveltséget megalapozó iskolai oktatás: 80121-4.
Igényelhető normatívák:
Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Általános támogatás a tanulók tankönyvvásárlásához
Kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvvásárláshoz
Diáksporttal kapcsolatos feladatok
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési
feladatok
Képesség kibontakoztató felkészítés
Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános
Műveltséget megalapozó iskolai oktatása 80122-5
Igényelhető normatíva:
Gyógypedagógiai ellátás
Teljes és részleges integrációs nevelés, oktatás
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás
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Gyógytestnevelés
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás:
80511-3
Igényelhető normatíva:
Általános iskolai napközis foglalkozás
Iskolai intézményi étkeztetés TEAOR:
5551
Szakágazat: intézményi étkeztetés:
55230
Szakfeladat: iskolai, intézményi étkeztetés: 552323
- napközi
-menza
Igényelhető normatíva:
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett
étkeztetés
Óvodában, iskolában, kollégiumban rászorultsági
alapon szervezett étkeztetés
b./ Ellátandó vállalkozási tevékenysége:
mértéke:

nincs
nincs

- Művelődési Ház:
Közművelődési alaptevékenység:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt
javító
tanulási,
felnőttoktatási
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek,
hagyományainak
feltárása,
megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése
- különböző
kultúrák
közötti
kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
- egyéb, a művelődést segítő lehetőségek
biztosítása,
- máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
TEAOR:
Szakágazat:
Szakfeladat:

- Községi Könyvtár:
Könyvtári alaptevékenység:

9234
92180
921815, Művelődési
Központok, házak
tevékenysége
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a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban, a Szervezeti
és Működési szabályzatban meghatározott főbb céljait
nyilatkozatban teszi közzé,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) elősegíti
más
könyvtárak
állományának
és
szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében
Ezen kívül:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- helyismereti információkat és dokumentumokat
gyűjt,
- megrendelés esetén biztosítja a fénymásolást,
- könyvtári tagok számára lehetővé teszi az
Internet használatát
Iskolai könyvtári tevékenységek:
-

könyvtár használata és tantárgyi órák tartása,
gyermekfolyóiratok beszerzése, gyűjtése,
tartós tankönyvek, szótárak, kézikönyvek
gyűjtése,
tantestület tagjainak ellátása szakirodalommal,
rendezvények szervezése /író- olvasó
találkozók/

TEAOR szám: 9251
Szakágazat: 92310
Szakfeladat: közművelődési könyvtári tevékenység
92312-7
2010. január 1-től:
- Általános Iskola:
Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

- Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozáson résztvevők maximális létszáma:

450 fő
1-4 évfolyamon 26 fő/osztály
5-8 évfolyamon 30 fő/osztály

4 csoportban 30 fő/
csoportonként
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Tagozat megnevezése:

nappali tagozat

Évfolyamok száma:

8 évfolyam

Nevelési, oktatási feladatok:
A szülők igényei szerint integrációs
kereteken belül látja el a sérült tanulókat.
Fogadott sérült tanulók:
a./ Enyhe értelmi fogyatékos/F 70/ ; beszéd fogyatékos
b./ Pszichés fejlődés zavarai:
Tanulási zavar veszélyeztetett
Diszlexia, diszgrafia, diszkalkulia /F 81.3,
/ F 83/
Aktivitás és figyelemzavar
Hiperkinetikus magatartászavar
Eklektív mutizmus /Tüneti jel-diszfunkció
R 48/
Beilleszkedési –magatartási, tanulási
zavarral küzdő- részképesség zavarban
szenvedő tanulók
c./ „más fogyatékos” tanulók
a./ Ellátandó tevékenysége:
8520 Alapfokú oktatás
85201 Általános Iskolai nevelés, oktatás alsó
tagozaton
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)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső
tagozaton
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)

8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
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855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése

5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők,
sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
562913 Iskolai, intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
9312 Sporttevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport- tevékenység és támogatása

b./ Ellátandó kiegészítő tevékenysége:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe
adása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése
Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.
- Művelődési Ház:
Közművelődési alaptevékenység:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt
javító
tanulási,
felnőttoktatási
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek,
hagyományainak
feltárása,
megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése
- különböző
kultúrák
közötti
kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
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-

egyéb, a művelődést segítő lehetőségek
biztosítása,
máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

9105 Közművelődési tevékenységek
910501 Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
581 Kiadói tevékenység
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Kiegészítő tevékenység:
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.

- Községi Könyvtár:
Könyvtári alaptevékenység:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban, a Szervezeti
és Működési szabályzatban meghatározott főbb céljait
nyilatkozatban teszi közzé,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) elősegíti
más
könyvtárak
állományának
és
szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében
Ezen kívül:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
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-

helyismereti információkat és dokumentumokat
gyűjt,
megrendelés esetén biztosítja a fénymásolást,
könyvtári tagok számára lehetővé teszi az
Internet használatát

Iskolai könyvtári tevékenységek:
-

könyvtár használata és tantárgyi órák tartása,
gyermekfolyóiratok beszerzése, gyűjtése,
tartós tankönyvek, szótárak, kézikönyvek
gyűjtése,
tantestület tagjainak ellátása szakirodalommal,
rendezvények szervezése /író- olvasó
találkozók/

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
91012 Könyvtári tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,
védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

Kiegészítő tevékenység:
619 Egyéb távközlés
619000 Egyéb távközlés (internet szolgáltatás a
lakosság részére)
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
(fénymásolás a lakosság részére)
Kiegészítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 10 %.

Az intézmény működési köre:

Kengyel Község közigazgatási
területével megegyező

Irányító szerv neve:
Székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

Felügyeleti szerve:
Székhelye:

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.
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Alapító jogokkal felruházott irányító szerve:
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye:
5083.Kengyel,Szabadság út 10.
Tipus szerinti besorolás:
a tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató
a közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő
A Képviselő-testület az Ámr. 14. §. /6/
bek. a./ pontja alapján a pénzügyi
gazdasági feladatainak ellátására
a
Polgármesteri Hivatalt mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési
szervet jelöli ki.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az
intézmény
vezetőjét
pályázat
útján
a képviselő-testület nevezi ki.
Az ÁMK igazgatója egyben az Általános Iskola
igazgatója is.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:

A
Képviselő-testület
által
jóváhagyott
létszámkereten belül:
Közalkalmazottak, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó
Munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az
irányadó
Intézmény típusa:

Kengyeli Általános Művelődési Központ

Tagintézmények telephelyei,címei:
- Kengyeli Általános Művelődési Központ:
Kossuth Lajos Általános Iskolája
5083. Kengyel, Kossuth L. u. 100 és
Kossuth L. u. 48.
- Kengyeli Általános Művelődési Központ
József Attila Művelődési Háza
5083. Kengyel, Kossuth L. u. 98.
- Kengyeli Általános Művelődési Központ
Községi Könyvtára
5083. Kengyel, Kossuth L. u. 98.
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Feladatellátást szolgáló vagyon: Melléklet szerint
Az intézményi vagyon feletti
rendelkezési jog:

Az ingatlan vagyon tekintetében az Önkormányzat,
tárgyi eszköz tekintetében az intézményvezető

A Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okirata 2007. augusztus 1-én lép
hatályba. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a jelenleg érvényben lévő a Kossuth
Lajos Általános Iskola, a József Attila Művelődési Ház és a Községi Könyvtár alapító
okiratát visszavonja 2007. július 31-el és mint önálló intézményeket megszünteti.

Kengyel, 2009. november 26.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

Záradék:
Az alapító okirat módosítását a Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
69/2009./XI.26./ számú határozatával fogadta el.
Kengyel, 2009. november 26.
/: Szabó István :/
jegyző
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MELLÉKLET
Kengyeli Általános Művelődési Központ alapító okiratához
a feladatellátást szolgáló vagyonról

Ingatlanok:
Megnevezése

címe

hrsz-a

burttó értéke

Kossuth út 100.
„
„
„
Kossuth út 48.
Kossuth út 48.
Kossuth út 48.

435/1
435/1
435/1
435/1
347/1
347/1
347/1

számviteli nyilvántartás szerint

Kossuth út 98.

408/2

számviteli nyilvántartás szerint

Kossuth út 98.

408/2

számviteli nyilvántartás szerint

Általános Iskola
Főépület
Szárnyépület
Tornaterem
Politechnikai terem
3. sz. Iskola
Öregiskola új épület
Iskolai szolgálati lakás
Művelődési Ház
Fő funkció helyiségek,
Kiszolgáló helyiségek
Községi Könyvtár
Könyvtár és kiszolgáló
helyiségei
Ingó

v a g y o n:

Általános Iskola
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/
Kisértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint
számviteli nyilvántartás szerint

Művelődési Ház
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/
Kisértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint
számviteli nyilvántartás szerint

Községi Könyvtár
Nagyértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/
Kisértékű tárgyi eszközök értéke /leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint
számviteli nyilvántartás szerint

