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Izsák Város Jegyzőjétől 

 

 

Előterjesztés 

 

A Képviselő-testület 2019. április 16-án tartandó ülésére. 

 

Tárgy: Az Izsáki ÁMK Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Izsáki ÁMK által üzemeltett Mini Bölcsőde 8 fős létszáma, nagyon kevés a jelentkezők 

számához képest, a bölcsőde építési pályázat folyamatban van, ami véglegesen megoldaná a 

férőhely hiányt. Addig a létszám keret növelésével lehetséges lenne növelni a férőhelyek 

számát, mivel a jelenlegi csoportszoba 14 fő elhelyezésére alkalmas, ezért a javaslom a 

képviselő-testületnek, hogy az Alapító Okiratban a Bölcsődei létszámot 14 főre módosítsa.  

Az Alapító Okirat 5.1 pontja kiegészül: A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a fenntartó- Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 

nyilvános pályázat útján nevezi ki 5 év határozott időtartamra, valamint menti fel a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő megbízási rendben, választási rendben. A foglalkoztatási 

jogviszony: munkaviszony. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

 

Kérem a beterjesztett Alapító Okirat elfogadását.  

 

Izsák, 2019. április 9.  

Bak Nándor 

jegyző 

 

Határozat- tervezet:  

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ 

Alapító okiratának módosítását és az e határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 

egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bak Nándor jegyző 
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Okirat száma:  

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése 

alapján az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁKI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1.1.2. rövidített neve:           Izsáki ÁMK. 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 

 

1.3.  A költségvetési szerv: 

1.3.1. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 6070. Izsák Kossuth Lajos u. 39. 

2 Művelődési Ház 6070.Izsák Kossuth Lajos tér 4. 

3 Művelődési Ház 6070. Izsák Kisizsák Reviczky u. 35. 

4 Sportcsarnok 6070. Izsák Csokonai u. 14/a. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.08.01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 Napközi Otthonos Óvoda 6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 

2 Szily Kálmán Városi Könyvtár 6070. Izsák Kossuth Lajos u.54. 

3 
Tájékoztató és Kulturális Szolgáltató 
Központ 

6070. Izsák Szabadság tér 1. 

4 
Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon 

6070. Izsák  Kossuth Lajos u.39. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye:                   6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatás- a nemzeti közművelődésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 8.§-a és a 74.§ (4) bekezdése alapján – közművelődés - a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 64.§ (1) bekezdése és a 76.§ (1) bekezdése alapján. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ (2) bekezdés alapján – bölcsődei 

ellátás  

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

4.3.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása  

          - Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) a többi gyermekkel együtt nevelhető, 

            beszédfogyatékos, enyhe értelmi, mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos, és a 

            beszédfejlesztés talaján kialakuló pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

            ellátása. 

          - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

          - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

4.3.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.3.4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (sport- 

          csarnok )  

4.3.5. Települési könyvtári ellátás biztosítása 

4.3.6. Helyi közművelődési tevékenység támogatása 

4.3.7. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

4.3.8. Bölcsődei ellátás 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
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3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatás 

6 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

8 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 086090 Minden egyéb szabadidős szolgáltatás 

10 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

11 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

12 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
14 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

15 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali  

intézményében 
16 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

17 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási területe, 

kötelező felvételt biztosít a településen. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó- 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete – nyilvános pályázat útján nevezi ki 5 év 

határozott időtartamra, valamint menti fel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megbízási rendben, választási rendben. A foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony. Az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi  XXXIII. 

törvény 

2 megbízásos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény   
 

6. A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény: 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény 

  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

          6.1.2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szerinti óvodai 

                       nevelés. 

          6.1.2.2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  
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                       közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (1) bekezdése szerinti 

                       nyilvános könyvtár fenntartása és a 76.§ (1) bekezdése szerint a helyi  

                       közművelődési tevékenység támogatása. 

 6.1.2.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42.§ (2) bekezdés alapján – bölcsődei ellátás 

 

6.1.3. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi gazdálkodási 

feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 9.§ (5) bekezdése szerinti megállapodás alapján az Izsáki Polgármesteri Hivatal látja 

el. 

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám a  

       közművelődési intézmény 

Feladat ellátási hely 

megnevezése  

Tagozat Maximális gyerek és tanuló 

létszám 

Izsáki ÁMK Óvoda és 

Bölcsőde 

Óvoda 175 fő 

Izsáki ÁMK Óvoda és 

Bölcsőde 

Bölcsőde 14 fő 

 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
Óvoda  

Kodály Zoltán u.2. 

2016/1 fenntartó Óvodai nevelés 

2 
Könyvtár 

Kossuth Lajos u. 39. 

1209 fenntartó Könyvtári 
feladatok 

3 
Művelődési Ház 

Kossuth Lajos tér 4. 

     11 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

4 
Művelődési Ház 

Reviczky u.35. 

2336 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

5 
Sportcsarnok 

Csokonai u.14/a 

2502/33 fenntartó Óvodai nevelés, 
sportfeladatok 

6. Bölcsőde 2016/1 fenntartó Bölcsődei ellátás  

 

 

 

 

Izsák, 2018. április 16. 

 

Mondok József 

polgármester 
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