
 
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. 

 
 
Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az óvodai gyermeklétszám a 2013/2014. nevelési évben az október 1-jei hivatalos 
statisztikai létszám 192 fő volt, így 9 csoportot működtettünk a „ kapacitásbővítő 
óvodafejlesztés Izsákon „ projektnek megfelelően. 
 
Az óvodai csoportok szervezésének szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény határozza meg. A jogszabályok szerint a csoport minimum létszáma 13 
gyermek/csoport, a maximális létszám 25 gyermek/csoport, mely fenntartói engedéllyel 20 
%-kal növelhető. 
 
A 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai gyermeklétszám 181 fő. A 2014. július 17-én a 
Népegészségügyi Szolgálat szemléje nyomán elhangzott, hogy a felsővárosi óvoda (Kossuth 
Lajos u.85. szám alatti telephely) jelenlegi állapotában nem fogadhat gyerekeket az új 
tanévben.  
 
Szükséges az alapító okirat módosítása, mivel egy telephely átmenetileg nem működik és a 
korábbi 225 fős létszámot 195 főre javasolom mérsékelni. Ehhez a létszámhoz a szükséges 
személyi feltételekkel rendelkezünk. 
 
Javasolom a határozat-tervezet és az Alapító Okiratok elfogadását. 
 
I z s á k, 2014. szeptember 1. 
 
                                                                                                  (: Bagócsi Károly:)  
                                                                                                     címzetes főjegyző 
 
 
Határozat –tervezet: 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ 
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát – mint e határozat 
elválaszthatatlan mellékleteit- jóváhagyja. 
Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30. 
Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
                Lévai Ferencné  ÁMK vezető.  
 
 
 
 



 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 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.(XII.31.) Korm. rendelet 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: 
 
1.) A 6/2014.(01.25.) számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat 4. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
4.) Telephelyei                                    ISKOLA 6070. Izsák Kossuth Lajos u.39. 
                                                            ISKOLA 6070. Izsák Kossuth Lajos u.37. 
                                                            KÖNYVTÁR  6070. Izsák Kossuth Lajos u.54. 
                                                            MŰVELŐDÉSI HÁZ 6070.Izsák Kossuth Lajos tér 4. 
                                                            MŰVELŐDÉSI HÁZ 6070. Izsák – Kisizsák 
                                                            Reviczky u. 35. 
                                                            SPORTCSARNOK 6070.Izsák Csokonai u.14/a. 
 
2.) A 6/2014.(01.28.) számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat 13. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
13.)Maximális gyermek- 
    tanulólétszám:                         óvoda        195 fő. 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejüleg az Izsáki Általános Művelődési Központ 6/2014.(01.28.) számú határozatával 
jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete  __/2014.(09.10.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
I z s á k, 2014. szeptember 10. 
 
 

(. Mondok József:)                             (: Bagócsi Károly:) 
                                    polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 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.(XII.31.) Korm. rendelet 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 
 
1.) Megnevezése:                                IZSÁKI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 
2.) Rövidített neve:                             IZSÁKI ÁMK. 
 
3.) Székhelye:                                     6070. Izsák Kodály Zoltán u. 2. 
 
4.) Telephelyei                                    ISKOLA 6070. Izsák Kossuth Lajos u.39. 
                                                            ISKOLA 6070. Izsák Kossuth Lajos u.37. 
                                                            KÖNYVTÁR  6070. Izsák Kossuth Lajos u.54. 
                                                            MŰVELŐDÉSI HÁZ 6070.Izsák Kossuth Lajos tér 4. 
                                                            MŰVELŐDÉSI HÁZ 6070. Izsák – Kisizsák 
                                                            Reviczky u. 35. 
                                                            SPORTCSARNOK 6070.Izsák Csokonai u.14/a. 
 
5.) Közfeladata                                 - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
                                                          8.§-a, és a 74.§ (4) bekezdése, 
                                                          - a 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. 
 
6.) Szakmai alaptevékenysége:        - a gyermekek nevelése hároméves korától a tan- 
                                                          kötelezettség kezdetéig, 
                                                          - a saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
                                                          központ által fenntartott köznevelési intézmény  
                                                          feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon  
                                                          kezelése,működtetése, 
                                                          - települési könyvtári ellátás biztosítása és a helyi 
                                                          közművelődési tevékenység támogatása. 
 
7.) Államháztartási szakágazati 
     besorolása.                                   851020. Óvodai nevelés 
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8.) Szakmai alaptevékenységek 
     kormányzati funkció szerinti 
     megjelölése:                             013360. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási                
                                                                    üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
                                                      081030. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
                                                                    fejlesztése 
                                                      082042. Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 
                                                      082043. Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,védelme 
                                                      082044. Könyvtári szolgáltatások 
                                                      086090. Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
                                                      082091. Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel 
                                                                    fejlesztése 
                                                      082092. Közművelődés- hagyományos közösségi  
                                                                    kulturális értékek gondozása 
                                                      082093. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás,  
                                                                    amatőr művészetek 
                                                      091110. Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 
                                                      091120. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  
                                                                    nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
                                                      096010. Óvodai intézményi étkeztetés 
                                                      096020. Iskolai intézményi étkeztetés 
 
9.) Az intézmény típusa:              többcélú intézmény 
 
10) Vállalkozási tevékenység 
     felső határa:                            A módosított kiadási előirányzatok 3 %-a. 
 
11) Illetékességi és működési 
     köre:                                       Izsák város közigazgatási területe. 
 
12) Az alapító, fenntartó és 
     irányító szerv neve és 
     székhelye:                              Izsák Város Önkormányzata 6070.Izsák Szabadság tér 1. 
 
13.)Maximális gyermek- 
    tanulólétszám:                         óvoda        195 fő. 
 
14.)Feladatellátás szolgáló 
    vagyon:                                   - szakmai feladatai ellátásához rendelkezik a vagyonleltára 
                                                    szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, 
                                                    - Izsák város Önkormányzat tulajdonát képező, telephely- 
                                                    ként megnevezett ingatlanokkal az ott meghatározott  
                                                    rendeltetésnek megfelelően. 
 
15.) A vagyonnal való  
    rendelkezési jog:                    A működéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó  
                                                   használatba adja az intézménynek. Az ingatlanokon kívül  
                                                   rendelkezésre állnak az intézményi leltárban szereplő  
                                                   vagyontárgyak,melyek szabadon használhatóak. 
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                                                   A rendelkezésre álló vagyont az önkormányzat vagyon-    
                                                   rendeletében foglaltak szerint kötelesek kezelni. Eladni meg- 
                                                   terhelni, biztosítéki fedezetként nem lehet felhasználni. 
 
16.) Gazdálkodással össze- 
    függő jogosítványok:             A Polgármesteri Hivatal és az intézmény között megkötött 
                                                   külön megállapodás szerint. A kötelezettségvállalás,  
                                                   teljesítés igazolás jogát az intézményvezető gyakorolja. 
 
17.) Vezetőjének megbízási 
    rendje:                                    Pályázat alapján a Képviselő-testület nevezi ki. 
 
18.) Foglalkoztatottjaira  
    vonatkozó foglalkoztatási 
    jogviszony megjelölése:        közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony. 
 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejüleg az Izsáki Általános Művelődési Központ 6/2014.(01.28.) számú határozatával 
jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete  __/2014.(09.10.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
I z s á k, 2014. szeptember 10. 
 
 

(. Mondok József:)                             (: Bagócsi Károly:) 
                                    polgármester                                 címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


