Száma: 1/

2012.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosítása
A bevezető szövegrész helyébe „Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.§, 88.§, 90.§, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Kormány rendelet 8.§ (3) bekezdés c)
pontja, 8/A.§, 9.§ (3) bekezdés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában
foglaltak alapján a Révfülöpi Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:” az
alábbi szöveg lép:
„Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) kormány rendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §ában foglaltak alapján a Révfülöpi Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
adja ki.”
Az alapító okirat 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.) Szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás
A Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével
rendelkező gyógypedagógiai oktatásban, és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése és
oktatása integrált formában, összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. §
29. a) és b) pontjával, az abban foglalt sajátos nevelési igényű tanulók meghatározásával.
Az Általános Iskola a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek tekintetében a 11/1994.(VI.8.) MKM
rendelet 39 D §, 39 E § és 54 § (7-9) bekezdés alapján integrált nevelést - oktatást folytat, valamint
fejlesztő foglalkozást biztosít az alábbi SNI-s gyermekek esetében:
.

Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusai:
- Tanulmányi kötelezettségüket magántanulóként teljesítő sajátos nevelési igényű
tanulók.
- Azok a tanulók, akiknél a rehabilitációs bizottság megállapítása alapján a sajátos
nevelési igény, az áthelyezés indokoltsága megszűnt, és a tanévet a kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskolában kezdi meg. Idetartoznak azok a
tanulók is, akiknek folyamatos figyelemmel kisérését a rehabilitációs bizottság
rendelte el.
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermek.
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
- Beszédfogyatékos tanulók.
Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
12.) Gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Elemi költségvetés alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett
gazdálkodik.
Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.

Az intézmény vezetője az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír.
Az intézmény gazdálkodási feladatait Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. látja el.
Az Általános Iskola önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik.
Bankszámla száma: OTP Bank 11748052-15427597
Adószáma: 15427597-2-19
Az Alapító Okirat további rendelkezései változatlanok.
Az Alapító Okirat módosítását a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek aláírják.
Révfülöp, 2012
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Okirat nyilvántartási száma: 1/

2012.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) kormány rendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §ában foglaltak alapján a Révfülöpi Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
adja ki.
1.) Költségvetési szerv neve:
Révfülöpi Általános Iskola
Idegen neve: --Rövid neve: --Székhelye: 8253 Révfülöp, Iskola utca 5.
2.) Az intézmény alapítási éve:
1922. (Állami Elemi Iskolaként)
Alapító szerv:
Magyar Állam
Jogutód: Révfülöp Községi Tanács (1950. évi intézkedése)
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat (1990.)
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás (1999.)
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
3.) Az intézmény típusa:
Általános Iskola
tagozata:
nappali
Évfolyamok száma:
8
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 204 fő
OM azonosító:
037119
4.) Az intézmény működtetése: Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkut, Kövágóörs, Köveskál,
Mindszentkálla, Salföld, Szentbékkálla településsel kötött Társulási Szerződés alapján.
A gesztori feladatokat Révfülöp Nagyközség Önkormányzata látja el.

5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Kötelező feladat: általános iskolai oktatás és nevelés (a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 8. § (1), illetve (4) bekezdésében foglaltak szerint.)
6.) Szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás
A Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével
rendelkező gyógypedagógiai oktatásban, és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése és
oktatása integrált formában, összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. §
29. a) és b) pontjával, az abban foglalt sajátos nevelési igényű tanulók meghatározásával.
Az Általános Iskola a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek tekintetében a 11/1994.(VI.8.) MKM
rendelet 39 D §, 39 E § és 54 § (7-9) bekezdés alapján integrált nevelést - oktatást folytat, valamint
fejlesztő foglalkozást biztosít az alábbi SNI-s gyermekek esetében:
.

Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusai:
- Tanulmányi kötelezettségüket magántanulóként teljesítő sajátos nevelési igényű
tanulók.
- Azok a tanulók, akiknél a rehabilitációs bizottság megállapítása alapján a sajátos
nevelési igény, az áthelyezés indokoltsága megszűnt, és a tanévet a kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskolában kezdi meg. Idetartoznak azok a
tanulók is, akiknek folyamatos figyelemmel kisérését a rehabilitációs bizottság
rendelte el.
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermek.
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
- Beszédfogyatékos tanulók.

6.1. Szakfeladatok száma és megnevezése:
2010. január 1-től hatályos:
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és
támogatása
7.) ---8.) Működési köre: társult települések (Révfülöp, Balatonhenye, Balatonrendes,
Kékkut, Kövágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Salföld, Szentbékkálla)
közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező

tanköteles gyermekek.

9.) Irányító szerv és alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa
8253 Révfülöp Villa Filip tér 8.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
Balatonhenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonhenye, Kossuth u. 54.)
Balatonrendes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonrendes, Fő u. 1.)
Kékkut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kékkut, Fő u. 5.)
Kövágógóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kövágóörs, Kossuth u. 1.)
Köveskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Köveskál, Fő u. 10.)
Mindszentkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Mindszentkálla, Rákóczi tér 15.)
Salföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Salföld)
Szentbékkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)

10.) Fenntartó szerv neve, székhelye:

Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa
8253 Révfülöp Villa Filip tér 8.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
Balatonhenye Községi Önkormányzat (Balatonhenye, Kossuth u. 54.)
Balatonrendes Községi Önkormányzat (Balatonrendes, Fő u. 1.)
Kékkut Községi Önkormányzat (Kékkut, Fő u. 5.)
Kövágógóörs Községi Önkormányzat (Kövágóörs, Kossuth u. 1.)
Köveskál Községi Önkormányzat (Köveskál, Fő u. 10.)
Mindszentkálla Községi Önkormányzat (Mindszentkálla, Rákóczi tér 15.)
Salföld Községi Önkormányzat (Salföld)
Szentbékkálla Községi Önkormányzat (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)

11.) Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
Balatonhenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonhenye, Kossuth u. 54.)
Balatonrendes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonrendes, Fő u. 1.)
Kékkut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kékkut, Fő u. 5.)
Kövágógóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kövágóörs, Kossuth u. 1.)
Köveskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Köveskál, Fő u. 10.)
Mindszentkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Mindszentkálla, Rákóczi tér 15.)
Salföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Salföld)
Szentbékkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)

12.) Gazdálkodási jogköre:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Elemi költségvetés alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett
gazdálkodik.
Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.
Az intézmény vezetője az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír.
Az intézmény gazdálkodási
feladatait Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. látja el.
Az Általános Iskola önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik.
Bankszámla száma: OTP Bank 11748052-15427597
Adószáma: 15427597-2-19

13.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit a Révfülöp Nagyközségi
Képivselő-testület határozott időre bíz meg, pályázati eljárás lefolytatását
követően, a Társulási Szerződésben írtak szerint.
Az igazgató az intézmény dolgozói felett munkáltatói jogot gyakorol.
Az intézmény képviseletére az iskola igazgatója, vagy az általa megbízott személy
jogosult.

14.) Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján.
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.
15.) A feladatellátást szolgáló vagyon:

A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező 580 hrsz alatt 8177 m2
nagyságú területen főépülettel, tornateremmel, sportpályával, kazánházzal rendelkező
iskola épület, továbbá gépek, berendezések.
16.) Vagyon feletti rendelkezés joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátáshoz szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, a tulajdonosi és fenntartói önkormányzatok
rendelkezéseinek megfelelően.
Az intézmény költségvetését és zárszámadását a Társulási Tanács hagyja jóvá és azt a
Társulási Szerződés alapján a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat költségvetési
rendeletében kell szerepeltetni.
Az Általános Iskola vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működési rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzat határozza meg, melyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
17.) Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az
alapító jogosult megszüntetni, minősített szavazat többséggel hozott határozattal. A
megszüntetésről megszüntető okiratot kell kiadni.
Záradék:
A Révfülöpi Általános Iskola alapító okiratát a Révfülöp és Térsége Intézményirányító
Társulás Társulási Tanácsa a 6/2009. (VI.2.) határozatával 2009. július 1-i hatállyal
jóváhagyta, módosította a 4/2011.(IV.14.) határozatával, a
/2012.( ) határozatával, melyet
jóváhagyott.

Révfülöp Általános Iskola alapító okiratának módosítását Révfülöp
Önkormányzat
Képviselőtestülete 50/2011.(V.23.) sz. határozatával, továbbá 99/2011.(IX.26).sz határozatával
továbbá /2012.( ).sz határozatával
Balatonhenye Önkormányzat
Képviselőtestülete
26/2011.(IV.27.)sz. továbbá 42/2011.(IX.22.) sz. határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Balatonrendes Önkormányzat Képviselőtestülete 66/2011.(V.26.) sz. továbbá 101/2011.(IX.29.) sz.
határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával Kékkút Önkormányzat Képviselőtestülete
36/2011.(VI.29.), továbbá 50/2011.(IX.21).sz. határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Kövágóörs Önkormányzat Képviselőtestülete 57/2011.(VI.29.) sz., továbbá 75/2011.(IX.28).sz.
határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Köveskál Önkormányzat Képviselőtestülete
30/2011.(IV.28.)sz. továbbá 66/2011.(IX.22).sz határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Mindszentkálla Önkormányzat Képviselőtestülete 47/2011.(VI.29.) sz., továbbá 65/2011.(IX.21.)sz.
határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Salföld Önkormányzat Képviselőtestülete
79/2011.(V.25.) sz. továbbá 105/2011.(IX.26.).sz. határozatával, továbbá /2012.( ).sz határozatával
Szentbékkálla Önkormányzat Képviselőtestülete
18/2011.(V.4.) sz., továbbá 36/2011.(IX.22.).sz.
határozatával továbbá /2012.( ).sz határozatával
jóváhagyta és azt a polgármesterek sajátkezű
aláírásukkal ellátták.
Révfülöp, 2009.június 2.
Miklós Tamás sk.
Társulási Tanács Elnöke
(társult települések képviseletében)

Révfülöp, 2011.június 29.
Miklós Tamás sk.
Társulási Tanács Elnöke
(társult települések képviseletében)

Révfülöp, 2011. szeptember 29.
Miklós Tamás sk.
Társulási Tanács Elnöke

(társult települések képviseletében)
Révfülöp, 2012. május „ „

Miklós Tamás
Társulási Tanács Elnöke

(társult települések képviseletében)

