Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (III.24.) önkormányzati határozata
az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek:1. Képviselőtestület tagjai helyben
1. Boldog István polgármester helyben
2. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
3. Arany János Általános Művelődési Központ székhelyén
1. számú melléklet
Alapító okirat módosítása
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ 2014. február 04.-én elfogadott Alapító okiratát az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az alábbiak
szerint módosítja:
1)Az alapító okirat III)Közfeladata bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ III) Közfeladata:
1) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8.§-a,74.§(5) bekezdése
muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997 évi CXL törvény 64.§(1) bekezdése és a 76.§(1) bekezdése szerinti feladatok
ellátása.”
2)VII) Irányító szer(ek) neve,székhelye:
Alapító neve, székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat

5411 Kétpó,Almásy tér 1.

Fenntartó neve,székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat

5411 Kétpó, Almásy tér 1.

helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII )Alapító,fenntartó és irányító szerv neve,székhelye: Kétpó Községi Önkormányzat
5411 Kétpó, Almásy tér 1.”

Záradék:

3)Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel
változatlanul hatályban maradnak.
4.) Jelen alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántatásba történő bejegyzéssel
lép hatályba.
5) Az alapító okiratot módosító okiratot a Kétpó község Önkormányzatának Képviselőtestülete 25/2014.(III.24.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
2. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezetben)
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. Törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki.
I)A költségvetési szerv neve:
Arany János Általános Művelődési Központ
1.) A költségvetési szerv rövidített neve:
Arany János ÁMK
II) Székhelye:

Az intézmény telephelyei:

5411 Kétpó, Ond Vezér út 26.
Hrsz.: 204
1) Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond Vezér út 26.
Hrsz.: 204
2) Művelődési Ház
5411 Kétpó, Ond Vezér út 28.
Hrsz.: 170
3) Közkönyvtár:
5411 Kétpó, Ond Vezér út 28.
Hrsz.: 170

III) Közfeladata:

1) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8.§-a,74.§(4) bekezdése
muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997 évi CXL törvény 64.§(1) bekezdése és a 76.§(1) bekezdése szerinti feladatok
ellátása.
IV)Államháztartási szakágazati besorolása 851020

Óvodai nevelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891
V)Szakmai alaptevékenységek telephely(ek) és kormányzati funkció(k) szerinti
megjelöléssel:
a) Óvoda:
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gyermekek részére rászorultsági alapon nyújtott étkezési támogatás
(104053).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562912 szakfeladaton el kell számolni.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok
ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű
gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

Sajátos nevelési igényű beszédhibás BTMN, beszédfogyatékos korai fejlesztés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is)
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
b) Közkönyvtár:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és
helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő
tartóstankönyv-beszerzésével, összefüggő feladatok ellátása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az
őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből
hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány
megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának
védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és
működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
082044 Könyvtári szolgáltatások
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz
való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő
feladatok ellátása.
c) Művelődési ház
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel

növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok
megvalósítása.
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak,
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi
kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások
és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök,
klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az
információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
VI.) Illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe, férőhely esetén más
területről is fogadhat gyerekeket.
VII ) Alapító,fenntartó és irányító szerv neve,székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
VIII.)Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:Kétpó Község Önkormányzat
Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján - határozott - 5 éves időtartamra, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 23. § alapján (Kjt.) és a Kjt.
végrehajtásáról közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5. § (2)
bekezdése alapján. A vezető felett a munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja.
IX.)Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény hatálya alá
tartozó munkaviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV: törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ
2011. évi a nemzeti köznevelésről CXC. Törvény 20. § (5) alapján: Az általános művelődési

központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési
oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok
közül legalább egyet ellát.
Maximális gyermeklétszám:
Felvehető maximális gyermeklétszám:
25 fő
A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető, főre.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
A 204 (ÁMK), 170 (Művelődési Ház) sz. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, valamint
az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon.
A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény székhelyét képző épület és telek, valamint
a Művelődési ház és telke vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök, és készletek felett a tulajdonosi jogokat az
Önkormányzat gyakorolja
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014. február 04. napján
kelt, 6/2014.(II.04) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2014.(III.24.).számú
határozatával hagyta jóvá.

