Iktatószám:1973-7/2009.

Alapító Okirat
A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakképző Iskola
Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
neve:
rövid neve:
székhelye:
OM azonosító:

Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola
Launai Miklós Iskola
2544 Neszmély, Petőfi S. u. 10.
031905

2. Az alapítás adatai:
Alapító okirat száma:
Alapító okirat kelte:
Eredeti alapítás éve:

62/1995. (X. 17.)
1995. október 17.
1800. 09. 01.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. § alapján közfeladata alapfokú nevelésoktatás, mely során a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően
felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulására, valamint a társadalomba való
beilleszkedésre.
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás; alapfokú művészet-oktatás. Napközi otthoni
és tanulószobai foglalkozások szervezése, sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása,
felzárkóztató oktatás.
Alapvető szakágazati besorolás: 852010
3.1. Alaptevékenység
2009. december 31-ig

2010. január 1-től

801214 általános iskolai nappali rendszerű 852011 általános iskolai tanulók nappali
nevelés, oktatás
rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
801313 alapfokú művészetoktatás
852021 általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés, 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai
oktatás
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyam)
805113 napközi otthoni és tanulószobai 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai
foglalkozás
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam)
552323 iskolai intézményi közétkeztetés
562913 iskolai intézményi étkeztetés
924036 diáksport
853211 szakképesítés megszerzésére felkésztő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
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801225 sajátos nevelési igényű tanulók nappali 853221 szakképesítés megszerzésére felkészítő
rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
923127 közművelődési könyvtári tevékenység
855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 sajátos nevelési igényű tanulók
tanulószobai nevelése
910121
könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
910123 könyvtári szolgáltatások
931204 iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágban
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és
iparművészeti,
táncművészeti,
színés
bábművészeti ágban
853131 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (910 évfolyam)
853132 sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10 évfolyam)
853134
nappali
rendszerű
szakiskolai
felzárkóztató oktatás (9-10 évfolyam)
853212 sajátos nevelési igényű tanulók
szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon

3.2. Kisegítő tevékenység
2009. december 31-ig

2010. január 1-től
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás
682002
nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
821900 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

3.3. Kiegészítő tevékenység
A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem folytat.
3.4. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. A kisegítő tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
A kisegítő tevékenység kiadásainak aránya nem haladja meg az intézményi kiadások
10 %-át.
4.1. 2009. évben kisegítő tevékenységet nem végez.
5. Működési köre:
Elsődlegesen Neszmély Község közigazgatási területe.
Szabad kapacitás esetén Komárom-Esztergom megye.
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6. Típus szerinti besorolása
Tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14. § (6)
a.) pontja alapján a meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységek
(ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági feladatai) ellátására kijelölt szerv Neszmély
Község Polgármesteri Hivatala.
Az intézmény és a Polgármesteri Hivatal között a fenti feladatok megosztását
megállapodásban kell rögzíteni, melyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá.
7. Tagozatok: Nappali tagozat
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
Az irányító szerv az 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki, vagy bíz meg pályázati eljárás útján.
Az intézményvezetői kinevezés/megbízás 5 évre szól.
Az egyéb munkáltatói jogokat (kinevezés, megbízás, felmentés és fegyelmi eljárás
kivételével) a polgármester gyakorolja.
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése
Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akikre a
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

11. Alapító jogokkal felruházott
irányító szerv neve, székhelye:

12. Az alaptevékenység ellátásának helye:
telephelye:

Neszmély Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2544 Neszmély, Fő u. 129.
Neszmély Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2544 Neszmély, Fő u. 129.
2544 Neszmély, Petőfi S. u. 10.
2544 Neszmély, Fő u. 154. (tornaterem)

13. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Neszmély, Petőfi S. u. 10. – 417/7 hrsz; Neszmély, Fő u. 154. – 406/1 hrsz., Neszmély
Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan, illetve annak leltár
szerinti berendezési, felszerelési tárgyai.
Az intézmény a működéséhez rendelkezésre bocsátott vagyont (ingatlan és ingóságok) nem
jogosult elidegeníteni, valamint biztosítékként felajánlani.
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A tulajdonosi jogok az alapítói jogokat gyakorló irányító szervet, Neszmély Község
Önkormányzatának képviselő-testületét illetik.
Az épületegyüttes arra alkalmas helyiségeit nem oktatási célra hasznosíthatja. A bérleti
jogviszony kapcsán végzett tevékenység nem akadályozhatja az intézményben folyó oktatónevelő munkát.
14. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A fenti vagyon felett Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult
rendelkezni.
15. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok
2009. december 31-ig:
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
2010. január 1-jétől:
Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges
szakmai szervezeti egységgel rendelkezik. Gazdálkodással kapcsolatos további feladatait
Neszmély Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, a képviselő-testület
által jóváhagyott megállapodásban foglaltak alapján.
16. Az intézménybe felvehető maximális létszám:
17. Az intézményben működő évfolyamok száma:
- általános iskola
- alapfokú művészetoktatás
- szakiskola

480 fő
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17.1 Alapfokú művészeti oktatás a következő művészeti ágakkal és tanszakokkal:
Zeneművészeti ág
 Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, gitár, zongora, hegedű
 Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet,
zeneirodalom, improvizáció
 Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus
 Egyéb tanszak: kamarazene
 népzene
Táncművészeti ág

Balett tanszak,

Modern-kortárs tanszak,

Néptánc tanszak,

Társastánc tanszak
Képző- és iparművészeti ág
 Média. Fotó-video tanszak
 Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgy készítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgy készítő, textilműves, tűzzománc készítő

4

17.2. Szakiskolai szakok
 Szakmacsoport:
Szakirány:

mezőgazdaság
szőlő- és gyümölcstermelő

 Szakmacsoport:
Szakirány:

élelmiszeripar
borász

 Szakmacsoport:
Szakirány:

vendéglátás-idegenforgalom
szakács

18. Az intézmény típusa:

Többcélú közoktatási intézmény
Szakmailag önálló nevelési-oktatási intézmény

19. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A
megszüntetésről az alapító határozatban dönt.
Záradék
Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/1995. sz. ökt. határozatával
elfogadott, a 50/2003. (X. 15.), 30/2004. (VIII. 24.), 32/2004. (IX. 28.), 30/2005. (VII. 29.),
41/2007., 4/2008. (I. 11.), 39/2008. (IV. 29,) valamint az 56/2009. (VIII. 26.) sz. ökt.
határozattal módosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2009. augusztus 26-án tartott
ülésén az 56/2009. (VIII. 26.) sz. ökt. határozatával elfogadta.
Az alapító okirat 2009. július 1. napjával lép hatályba.
A 3.1., 3.2. pont – 2010. évi szakfeladatok, valamint a 4. pont 2010. január 1-jével lép
hatályba.
A 4.1. pont 2009. december 31-én hatályát veszti.
A 2009. évre vonatkozó szakfeladatok 2009. december 31. napjával hatályukat vesztik.
Neszmély, 2009. augusztus 26.
Horváth Béla
polgármester

Ellenjegyzem:
Neszmély, 2009. augusztus 26.

Ruzsa Anna
jegyző
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