A L A P Í T Ó OKIRAT
(egységes szerkezetbe foglalt)

1.)

Az intézmény megnevezése:

Zalakomári Általános Iskola

Az intézmény székhelye:

8752 Zalakomár, Tavasz u. 15.

Az intézmény törzsszáma:

666600

Az intézmény OM azonosítója:_____ 037575
Az intézmény szakágazati besorolása : 852010

2.)

Alapítói jogokkal rendelkező irányító szerv neve, székhelye:
Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

3.)

Az intézmény fenntartója:

Zalakomár Község Önkormányzat
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13 Balatonmagyaród
Községek Önkormányzat 8753
Balatonmagyaród, Petőfi u. 12.

4.)

Egyéb irányítói jogokkal rendelkező irányító szerv:
Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

5.) Az intézmény típusa:

6.

Többcélú intézmény
- összetett iskola

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzattokról szóló 1990. évi LXV tv (Ötv) és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
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7.

Tevékenység jellege alapján:

közszolgáltató közintézményi költségvetési szerv

7/a . Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, melynek
gazdálkodási feladatait ellátja az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás
alapján, mely megállapodást az egyéb irányítói jogokkal rendelkező szerv
határozattal hagy jóvá.
8.

Költségvetési szerv működési köre: Zalakomár és Balatonmagyaród község
közigazgatási területe

9. Az intézmény alaptevékenysége:

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladat rend
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, etnikai oktatás
Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Testi érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint azok a gyermekek, akiket a TKVB az
intézménybe integrál
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, etnikai oktatás
Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése,oktatása (5-8. évfolyam)
Testi érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint azok a gyermekek, akiket a TKVB az
intézménybe integrál
821900
855937
855935
855911
855912
855914
855915

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
Szakmai továbbképzések
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
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856099
562913
562917
910121
910123
931204
932918
932919

10.)

nevelése
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A társulás székhelyén lévő ingatlan, melynek nyilvántartási adatai:
Tulajdoni lap száma: 1446
Helyrajzi száma:
1382/1.
Területe
Iha5115m2
Bruttó értéke:
96.850.422 Ft
Tulajdonos:

83%-ban Zalakomár község Önkormányzata,
17%-ban Balatonmagyaród Község Önkormányzata.
Balatonmagyaród tulajdoni hányadának értéke megfelel az 1991. január 2.-i átadáskor
bruttó 3.426.000 Ft értéknek.
Gépek, berendezések és felszerelések, melynek nyilvántartás szerinti bruttó értéke:
10.913.221 Ft, továbbá a leltár szerinti kis értékű tárgyi eszközök.
11.)
Vagyon felett rendelkezni jogosult szerv:
A társulásban működtetett vagyon feletti rendelkezési jogot a képviselő-testületek
gyakorolják. Zalakomár Község Önkormányzata a társulás fennállta alatt a vagyon
működtetésével kapcsolatos jogokat gyakorolja.
12.)

Zalakomárban maximálisan felvehető tanuló
létszám: szaktantermek igénybevételével
Évfolyamok száma:

13.)

408

8 évfolyam

Az intézmény felvételi körzete:
Zalakomár és Balatonmagyaród községek közigazgatási területe

14./Az Intézményvezető megbízásának rendje:
Az intézmény vezetőjének nyilvános pályázat útján 5 évre történő magasabb vezetői
beosztással történő kinevezése Zalakomár Község Önkormányzat Képviselőtestületének kinevezési jogkörébe tartozik Balatonmagyaród Község
Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértésével. Az intézmény vezetője
felett az egyéb munkáltatói jogköröket Zalakomár község polgármestere gyakorolja.
A tagintézmény vezetőjének és közalkalmazottainak kinevezése a társulási
megállapodás szerint történik.
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15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. Évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi.
IV. törvény (. Megbízási jogviszony) az irányadó.
Zalakomár, 2010. május 17.
Jelen alapító okirat 2010. május 1. napjával hatályos.
Németh Zoltán
Balatonmagyaród község
Polgármestere

Varga Miklós
Zalakomár község polgármestere

Gönczné Majoros Ilidikó
Körjegyző

Dr. Weller – Jakus Tamás
jegyző

Záradék
Jelen Alapító Okiratot Zalakomár
(III.23.) számú határozatával elfogadta.

Község

Képviselő-testülete

37/2010.

Balatonmagyaród Község Képviselő-testülete 26/2010. (IV. 28.)számú határozatával
jóváhagyta az Alapító Okiratot.
Zalakomár, 2010. május 17.
Dr. Weller – Jakus Tamás
jegyző
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