
 
Kétpó Község Önkormányzat 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. Tel.: 56/333-294. 

 

 

Előterjesztés 
 

a Képviselő- testület 2013. január 30-i üléséhez 
Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása a melléklet szerinti tartalommal  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  59/2012.(XI.14.) sz. önkormányzati határozattal 

2012. november 14. napján elfogadta az Arany János Általános Művelődési Központ alapító okirata 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2012. december 21. napján a Magyar Államkincstárnak törzskönyvi 

nyilvántartás ügyében benyújtotta az elfogadott alapító okiratot. 

 

A Magyar Államkincstár Változásbejelentés-Önkormányzati költségvetési szerv tárgyú kérelmünket 

hiányosnak találta. 

 

Előterjesztésemhez csatolom a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság  Magyar Államkincstár 

végzését. 

 

A hiányosságok figyelembevételével módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra került az Arany 

János Általános Művelődési Központ alapító okirata. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt tervezetét, 

fogadja el. 

 

Kétpó, 2013. január 25. 

                                                               Tisztelettel:      

                                                                                                           Boldog István 

           polgármester 

 

 
1. Határozati javaslat:  

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013. (… …) sz. önkormányzati határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési Központ 

Alapító Okiratának módosítását az egységes szerkezetű Alapító Okirattal egyetemben elfogadja a 

mellékletek szerinti tartalommal. 

Felelős: Boldog István polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Boldog István 

polgármester                                      

Dr. Szűcs Attila 

jegyző 

  



 

1. számú melléklet 

Alapító okirat módosítása  

 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ 2012. november 14.-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 bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„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.” 

 

 

2)Hatályát veszti a  

 

„Létrehozásáról rendelkező határozat: Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 78/2007.(VII.27.) határozata” rendelkezés. 

 

3) Hatályát veszti a 

 

 

„Az intézmény típusa:                                      Többcélú intézmény (Általános Művelődési      

Központ) 

 

Intézmény egységei:                     Napköziotthonos Óvoda 

 

           Művelődési Ház 

 

           Közkönyvtár: (közgyűjteményi) 

 

Első alapító okirat száma:                               31/ 2000. (VIII. 10.) 

 

 

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:              25 fő 

A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető,  főre.   

 Csoportok száma:                                         1 

 

Törzsszám:                               660378 

Az intézmény OM azonosító száma:                 035939 



Az intézmény alapítója:       Kétpó Községi Önkormányzat 

          5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 Alapítás éve:                    2007. szeptember 1. 

 

Az intézmény fenntartója szerve:        Kétpó Községi Önkormányzat 

                                                                         5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerve:  Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-  

testülete 

         5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe, 

férőhely esetén más területről is fogadhat gyerekeket. 

 

Típusa:                                                        Óvoda 

 

Statisztikai számjel:                                   16837690-8510-322-16 

 

Adószáma:                                                   16837690-1-16 

 

Költségvetési számlaszáma:                      14100354-20146949-0100000 

 

Az intézmény körbélyegzőjének felirata:          Arany János Általános Művelődési 

Központ 

          5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.”  

szöveg 

 

 

4) Az alapító okirat ” Államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 851010 Iskolai előkészítő oktatás                   

(óvodai nevelés kivételével)  

 

                                                                            851020 Óvodai nevelés 

 

TEÁOR:                                                             8510  „  

 

rendelkezés helyébe a következő szöveg lép: 

 

Alapfeladata: 

 

Államháztartási szakágazati besorolás          851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenység telephely(ek) szerinti szakfeladat rendi besorolása: 

 

 

5) Az alapító okirat „851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” 

bekezdés az alábbival egészül ki: 

 

 



 

Sajátos nevelési igényű beszédhibás BTMN, beszédfogyatékos korai fejlesztés 

A tanulási zavar, veszélyeztetettség megelőzése érdekében folytatott megelőző fejlesztés, 

ami magában foglalja a pszichés rendellenességek kialakulásának megelőzését is. 

 

 

6) Az alapító okirat   

 

„Művelődési ház 

 

9105                                                           Közművelődési tevékenységek 

910501                                                       Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502                                                       Közművelődési intézmények, közösségi 

        színterek működtetése 

 

 

Költségvetési szerv típus szerinti besorolása 

 

a. Tevékenység jellege alapján:                              Közszolgáltató szerv 

b. Közszolgáltató szerv fajtája alapján:                Közintézmény 

c. Közoktatási törvény szerint:                               Óvoda 

d. Gazdálkodási besorolása:                            Önállóan működő költségvetési szerv.  

Pénzügyi, gazdasági feladatait a 

Polgármesteri         Hivatal, mint önállóan 

működő és gazdálkodó  szerv látja el külön 

meg - állapodás alapján. 

e. Jogállása:                        Szakmai ügyekben önálló jogi személy.” 

 

A költségvetési szerv működési időtartama: Az intézményt határozatlan időre hozták 

létre.” szöveg helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 Művelődési ház 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 

megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően 

együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a 

település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a 

nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 

befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr 

alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 

kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 

és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos 



bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési 

közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, 

kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül 

kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a 

megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, 

járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül 

attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében 

valósulnak-e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen szerepel 

e szakfeladat rendben, így tervezésük, elszámolásukon történik. 

 

910502                             Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez 

erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, 

infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy 

egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 

lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 

önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, 

önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, 

erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények 

vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények, színterek kialakítására, 

működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez 

kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben 

az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, 

felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység 

megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben 

megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, 

bevételeket, 

- a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási 

intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az egyéb 

közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket. 

 

 

 Illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe, férőhely esetén más 

területről is fogadhat gyerekeket. 

 

 Irányító szerv(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. 

Gazdálkodási besorolása:                   Önállóan működő költségvetési szerv.  

Pénzügyi, gazdasági feladatait a Kétpó Község Önkormányzata, mint önállóan működő és 

gazdálkodó  szerv látja el külön megállapodás alapján. 

 

 

7) Az alapító okirat   

 

„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.” 

szöveget követően az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

 

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.” szöveget követően az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

Maximális gyermeklétszám: 

Felvehető maximális gyermeklétszám:              25 fő 

A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető, főre.   

 

8)Hatályát veszti a  

 

„A költségvetési szerv képviseletére jogosult: Az Óvodavezető.” rendelkezés. 

 

 

9)Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

10) Az alapító okirat módosítását Kétpó község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2013.(I.30.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. számú 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. 

 

A költségvetési szerv neve:                     Arany János Általános Művelődési Központ 

A költségvetési szerv rövidített neve:       Arany János ÁMK 

 

Székhelye:                    5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. 

                                                                            Hrsz.: 204 

 

 

Az intézmény telephelyei:     1)   Napköziotthonos Óvoda 

           5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. 

           Hrsz.: 204 

 

                              2)  Művelődési Ház  

           5411 Kétpó, Felszabadulás út 28. 

           Hrsz.: 170 

          

                                                                          3)  Közkönyvtár: 

           5411 Kétpó, Felszabadulás út 28. 

 

Költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint három éves kortól a 

tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig nevelő 

intézmény. 

       

Alapfeladata: 

 

Államháztartási szakágazati besorolás          851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenység telephely(ek) szerinti szakfeladat rendi besorolása: 

 

Óvoda:      

                                                           

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917), 

- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

- Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- 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 kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 

- az óvoda-bölcsőde bölcsődei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101). 

Mutatószámok: 

- Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

- Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

- Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, 

speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

 

Sajátos nevelési igényű beszédhibás BTMN, beszédfogyatékos korai fejlesztés 

A tanulási zavar, veszélyeztetettség megelőzése érdekében folytatott megelőző fejlesztés, 

ami magában foglalja a pszichés rendellenességek kialakulásának megelőzését is. 

 

 

 

Közkönyvtár: 

 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, 

speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 



- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- 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 (köttetés, 

restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- 

és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket 

és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

- Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db) 

 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- 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 (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, 

vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése 

stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 

 

Művelődési ház 

 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 

megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően 

együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a 

település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a 

nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 

befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr 

alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 

kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 

és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési 



közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, 

kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül 

kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a 

megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, 

járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül 

attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében 

valósulnak-e meg e tevékenységek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen szerepel 

e szakfeladat rendben, így tervezésük, elszámolásukon történik. 

 

910502     Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez 

erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, 

infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy 

egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 

lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 

önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, 

önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, 

erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények 

vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények, színterek kialakítására, 

működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez 

kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben 

az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, 

felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység 

megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben 

megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, 

bevételeket, 

- a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási 

intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az egyéb 

közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket. 

 

 

 Illetékessége, működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe, férőhely esetén más 

területről is fogadhat gyerekeket. 

 

 

Irányító szerv(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. 

 

Gazdálkodási besorolása:     Önállóan működő költségvetési szerv.  

Pénzügyi, gazdasági feladatait a Kétpó Község Önkormányzata, mint önállóan működő és 

gazdálkodó  szerv látja el külön megállapodás alapján. 

 

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. 

 

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 2013.február 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Kétpó Község 

Önkormányzat Képviselő- Testületének 2012. december 17 napján kelt, 59/2012.(XI.14) 

számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

 



 

 

Kétpó, 2013. január 25. 

 

 

 

………………..                                                                          …………………. 

Boldog István                                                                                   Dr. Szűcs Attila 

Polgármester                                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


