Gróf Széchenyi István
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2009.(09.23.) számú
határozattal jóváhagyott Alapító okiratot visszavonja, és a Gróf Széchenyi István Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolának mint önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervnek a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
1.) Intézmény neve:
Székhelye:
Telephelye:

2.) Intézmény alapítója, fenntartója:

3.) Intézmény alapítás éve:
Művészeti iskola:

Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
2251 Tápiószecső, Petőfi S. u. 1.
2251 Tápiószecső, Szent I. u. 7. mint tagintézmény
OM száma: 032529
Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testülete
2251 Tápiószecső, Deák F. út 18.
1996.
1999.

4.) Intézmény jogállása:
Intézmény besorolása
tevékenység jellege szerint:

Jogi személy

5.) Intézmény típusa:

Közintézmény
8 évfolyamos, alapfokú magyar nyelvű általános
Iskola és alapfokú művészeti iskola. Több
funkciós intézmény általános és alapfokú művészeti iskola.

6.) Intézmény működési köre, területe:

Elsősorban Tápiószecső Önkormányzat közigazgatási területe, másodlagosan igény szerint
a szabad iskola választás alapján. A kiegészítő tevékenység keretében az oktatási tevékenységet
esetenként középiskolás és felnőtt korú (22 éves
korig) személyeknél is folytathatja. E tevékenység
az alapellátást hátrányosan nem érintheti.
Sajátos nevelési igényű, szakértői vélemény alapján szegregáltan oktatható gyermekek esetén
Tápiószecső és Kóka közigazgatási területe.

7.) Intézmény felügyeleti és irányító szerve:

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testülete
2251 Tápiószecső, Deák F. út 18.
Az Általános Iskola működésével kapcsolatban a
Törvényességi felügyeletet a jegyző látja el.

Felügyeleti és irányító szerv címe:

8.) Intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Közszolgáltató költségvetési szerv

Az intézmény vezetője az iskola igazgatója, akit
pályázat útján az Önkormányzat Képviselőtestülete nevez ki 5 évre.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII tv. szerinti jogviszony.
(Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv, és a MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. alapján)

9.) Jogszabályban meghatározott közfeladat:

Alapfokú nevelés, oktatás

Intézmény alaptevékenysége:

Székhelyén és telephelyén 700 férőhellyel alapfokú oktatás.
TEÁOR száma: 852010
Több funkciós intézmény.
Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével)

Általános Iskola:
1-8 évfolyamon folyó általános iskolai oktatás
Speciális tagozaton 1-8. évfolyamon történő képzés
Logopédiai foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő pedagógiai feladat
Napközi otthonos ellátás
Számítástechnikai oktatás
Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás
Tehetséggondozás
Korrepetálás, felzárkóztató foglalkoztatás
Iskolai sportkör, tömegsport, tartásjavító testnevelés
Tanulói szakkörök, diákkörök
Tanulmányi, művészeti és sportjellegű versenyek szervezése
Cigánytanulók felzárkóztatása, etnikai felzárkóztató programok alapján
Alapfokú Művészeti Iskola
Alapfokú művészetoktatás, előképző, alapfok (6 évfolyamon)
Az intézmény kiegészítő tevékenységként biztosítja az étkeztetést, fenntartja a Központi Konyhát.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10.) Intézmény alapvető szakfeladata:
2009. december 31-ig érvényben lévő szakfeladatok:
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés oktatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
801313 Alapfokú művészetoktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
„Az intézmény az F70, F80, F81, F82 és F83-as BNO kóddal rendelkező általános iskolai
tanulók nevelését, oktatását láthatja el.”
924036 Diáksport
Tanszakok:

zongora
Hegedű
Furulya
Fafúvós
Rézfúvós
Gitár
Zenei előkészítő
Kézművesség
Színművészet

néptánc
népi ének
népzene
képzőművészet
festészet
kerámia
tűzzománc
textilművesség
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2010. január 01-étől alkalmazandó szakfeladatok:
852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)
852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okt.(1-4. évf.)
„Az intézmény az F70, F80, F81, F82 és F83-as BNO kóddal rendelkező általános iskolai
tanulók nevelését, oktatását láthatja el.”
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű, nevelése, oktatása (5-8.évf.)
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okt.( 5-8.évf.)
„Az intézmény az F70, F80, F81, F82 és F83-as BNO kóddal rendelkező általános iskolai
tanulók nevelését, oktatását láthatja el.”
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművész.ágban
855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés
931204 iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
562917 munkahelyi vendéglátás
561000 éttermi, mozgó vendéglátás
11.) Kiegészítő tevékenység:
2009. december 31-ig érvényben lévő szakfeladatok:
52323 Iskolai intézményi közétkeztetés
2010. január 01-étől alkalmazandó szakfeladatok:
562913 iskolai intézményi étkeztetés
12.) Kisegítő tevékenysége és arányának
felső határa a szerv kiadásaiban:

Helyiségek bérbe adása
Szakmai tanfolyamok szervezése
Rendezvények szervezése
Iskolai büfé
Kirándulások, táborok szervezése
Aránya az intézmény eredeti kiadási előirányzatának összesen évi 20 %-os mértékét nem
haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.

2010. január 01-étől alkalmazandó szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
13.) Az intézmény vagyona:

A Tápiószecső, Bajcsy-Zs. u. 3. szám alatti 1585
hrsz-ú,
iskola
megnevezésű
2506
m2
területnagyságú területi ingatlan.
A Tápiószecső, Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti 110
hrsz-ú,
iskola
megnevezésű
4951
m2
területnagyságú belterületi ingatlan.
A Tápiószecső, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatti 13
hrsz-ú, Napközi Otthon megnevezésű 1330 m2
területnagyságú belterületi ingatlan.
A Tápiószecső, Szent I. u. 9. szám alatti 1054/4.
hrsz-ú,
iskola
megnevezésű
10168
m2
területnagyságú belterületi ingatlan.
A Tápiószecső, Szabadság tér 1. szám alatti 590
Hrsz-ú Központi Konyha megnevezésű, 11324 m2
Területnagyságú belterületi ingatlan.
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14.)Intézmény vagyona feletti rendelkezési jog:Az ingatlanvagyont és a hozzátartozó ingóságokat
az Önkormányzat az intézmény részére ingyenes
használatba adja. Az intézmény vagyon feletti
rendelkezés joga a helyi vagyonrendeletben kerül
szabályozásra.
15.) Intézmény gazdálkodási jogköre:
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv és az
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörű szerv
Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő
költségvetési szervének
megállapodásban rögzítetten ellátja az abban
meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait.
Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának
rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet
tartalmazza. Az intézmény saját Szervezeti és
Működési Szabályzattal rendelkezik.
16.) Az intézmény egyéb jellemzői:

Bélyegzőjének felirata, lenyomata:
Hosszúbélyegző lenyomata:
Körbélyegző lenyomata:

17./ Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény általános képviseletét az igazgató látja el, távolléte esetén a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli.
Záradék: Az alapító okirat módosítását Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestületének tagjai a
/2009. (11.25) határozattal jóváhagyták. Az alapító okirat módosítása
2009.11.25-től válik hatályossá.
Jelen Alapító Okirat elfogadásával a 2009. szeptember 23-i dátummal ellátott Alapító Okirat hatályát
veszti.

Tápiószecső, 2009. november 25.

Kun Szabó Melinda
jegyző

Incze Sándor
polgármester
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