Alapító okirat

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1. Az intézmény neve: Városüzemeltetés
2. Az intézmény székhelye: 3571. Alsózsolca, Bocskai út 36.
3. Az intézmény telephelyei:
- Műhely: - Alsózsolca, Bocskai út 36.
- Tálaló-melegítő konyha elnevezésű egyéb vendéglátó
hely – Alsózsolca, Görgey u. 1.
- Tálaló-melegítő konyha elnevezésű munkahelyi gyors és
önkiszolgáló étterem–Alsózsolca, Deák F. u. 2.
- Központi főzőkonyha elnevezésű főzőkonyhás munkahelyi
gyors és önkiszolgáló étterem, Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha, Rendezvényi étkeztetés
Alsózsolca, Kossuth L. u. 168-170.
- Tálaló-melegítő konyha elnevezésű munkahelyi gyors és
önkiszolgáló étterem -Ilona u. 17-19.
- Tálaló-melegítő konyha Alsózsolca, Fekete István út 7.
- 3571 Alsózsolca, Ilona út 17/19. szám alatti épület

4. Az intézmény alapító szerve, címe:

Alsózsolca Város Önkormányzat
3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

5. Az intézmény fenntartója és irányítója :

Alsózsolca Város Önkormányzat
3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

6. Működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe
7. Az intézmény gazdálkodási besorolása : önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási
feladatait a Polgármesteri Hivatal /3571. Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 138. / mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük
létrejött együttműködési megállapodás alapján

8. Az intézmény ágazati besorolása: 841116 önkormányzatok valamint többcélú kistérségi
társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
9. Az intézmény alaptevékenysége: A város településüzemeltetési feladatainak ellátása
Vállalkozási tevékenysége:

-

ipari és építőipari tevékenység
helyiségek, eszközök bérbeadása
vendéglátóipari tevékenység

A vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg az éves költségvetésének 10 %-át.
Tevékenységek szakfeladatrend szerint:
421100
522001
562100
562912
562913
562917
562919

Út, autópálya építése
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése,fennt.
Rendezvényi étkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés

680002
811000
812100
813000

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építmény üzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület kezelés

890441
890442
890443
841403

Rövid időtartamú közfolalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás
Város-, és községgazd. m.n.s. szolgáltatások
- karbantartó műhely
- gépjármű üzemeltetés
- központi konyha
- mezőőri szolgálat
- állategészségügyi tevékenység
- köznevelési intézmények
telephelyeinek az üzemeltetése
lakó és nem lakóépület építése
szociális étkeztetés
növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás
és kapcsolódó szolgáltatások

412000
889921
010000

10. Az intézmény vezetője: Alsózsolca Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat
útján határozatlan időre megbízott intézményvezető.
A vezetőt nyilvános pályázat útján Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a város polgármestere gyakorolja felette.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.

12. A feladatellátást szolgáló vagyon
Az önkormányzat által a feladatellátásra használatba adott
Alsózsolca, Bocskai út 36. a 721 hrsz-on 1095 m2 terület és épület,
Alsózsolca, Ilona u. 17-19., területen lévő épületrész,
Alsózsolca, Deák F. u. 2.,
területen lévő épület
Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 168-170., területen lévő épületrész.
Alsózsolca, Fekete István utca 7. területen lévő épületrész
Alsózsolca, Görgey út 1. területen lévő épületrész
Alsózsolca, Ilona út 17-19. 1007/2 hrsz-on 2425 m2 területű ingatlanon lévő épület
Alsózsolca, Kassai út 23. 6801 m2 területű igatlanon lévő épület
Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. 9201 m2 területű igatlanon lévő épület
13. A vagyon feletti rendelkező:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Alsózsolca, 2012. december 13. .

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) az Alsózsolca
Város Önkormányzatának képviselő-testülete a …./2012. (XII.13.) KT határozattal fogadta
el.
Az alapító okirat 2013. január 1. napjától hatályos.

Módosító okirat

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete által a 113/2012.(VII. 05.) KT számon
elfogadott Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja.
1./ Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

2./ A 11. pontban Az intézmény típusa az alábbiak szerint változik:
8 évfolyammal működő általános iskola
alapfokú művészeti iskolában
2 év előképző+6 év alapfokú+4 év továbbképző évfolyam
3./ A 12. pontban az iskola megnevezése az alábbiak szerint változik:
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
4./ Az alaptevékenysége 17. pont az alábbiakkal kiegészül:
- kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló ellátása
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló ellátása
a/ az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási , figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavar)
küzdő tanulók ellátása
b/ a szegregáltan oktatható enyhe és középsúlyos fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási , figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavar) küzdő tanulók
ellátása
5./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel
változatlanul hatályban maradnak.
6./ Az alapító okirat módosítását Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
………./2012. számú határozatával hagyta jóvá.

Alapító okirat

Alsózsolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
alapján az alábbi(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1. Intézmény neve: Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti

Iskola
2. Az intézmény OM azonosítója: 029107
3. Az intézmény székhelye: 3571. Alsózsolca, Kassai út 23.
4. Az intézmény tagiskolái:
Benedek Elek Tagiskola:
Címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166.
5. Működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe
6. Az intézmény működési területe sajátos nevelési igényű tanulók ellátása tekintetében:
Alsózsolca város

7. Az intézmény alapító szerve: Alsózsolca Nagyközségi Tanács
8. Alapítás éve: 1965
9. Az intézmény fenntartója és irányítója: Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

10.Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

11. Az intézmény típusa:

8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény
alapfokú művészeti iskolában
2 év előképző+6 év alapfokú+4 év továbbképző évfolyam

12. Intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
1. Kassai út 23. Általános Iskola:

Tagiskolák:
2. Kossuth Lajos út 164-166.

Művészeti Iskola :

392 fő

495 fő

410 fő

13. Az intézmény körzete : Alsózsolca város területe
14. Az intézmény gazdálkodási besorolása : önállóan működő költségvetési szerv
15. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás

16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogállás
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási
feladatait a Polgármesteri Hivatal /3571. Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 138. / mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük
létrejött együttműködési megállapodás alapján
17. Alaptevékenysége

- általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók
felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra
- a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező /választható/ tanórai foglalkozásokat
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális, illetve kiegészítő ismeretek
átadása céljából a törvényben meghatározott időkeretben
-a tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló ellátása
- kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló ellátása
- sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
a/ az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási , figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavar)
küzdő tanulók ellátása
b/ a szegregáltan oktatható enyhe és középsúlyos fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási , figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavar) küzdő tanulók
ellátása

- tehetségkibontatkoztató foglalkozás, valamint hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
- kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nappali rendszerű nevelés-oktatás
- kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
- diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása
- szervezett intézményi étkeztetés
- bejáró tanulók ellátása
- 5. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása /angol/
- szakmai szolgáltatás, kompetencia alapú oktatás elterjesztése, erdei iskola és honismereti
tábor szervezése
- alapfokú művészeti nevelés és oktatás
Zeneművészeti ág
Klasszikus zene
- Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
- Rézfúvós tanszak: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt,
- Akkordikus tanszak: ütő
- Billentyűs tanszak: zongora
- Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom
- Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Táncművészeti ág

-

Társastánc tanszak

Képző- és iparművészeti ág
- Képzőművészeti tanszak
(E/1 – A/3)
- Grafika és festészet tanszak (A/4 – T/10)
Szín- és bábművészeti ág
- színjáték tanszak
Szakfeladati rend
852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /1-4 évfolyam/
852012 sajátos nev. igényű általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /14évf./
852013 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása /1-4. évf./
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /5-8. évf/
852022 sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /5-8. évf./
852023 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása /5-8. évf./
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 nemzetiségi kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 nemzetiségi kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás
856000 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
852000 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

18. Az intézmény vezetője
Az igazgatót határozott időre nyilvános pályázat alapján Alsózsolca Város Képviselő-testülete
nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a város polgármestere gyakorolja felette.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény /pl. megbízási jogviszony/ az irányadó.
20. A feladatellátást szolgáló vagyon
Az önkormányzat által a feladatellátásra használatba adott 515 hrsz-on 6801 m2 területű/
Alsózsolca, Kassai út 23./ , az 522 hrsz-on 1698 m2 területű /Alsózsolca, Deák út 2. / , a
1007/1 hrsz-on 9201 m2 területű / Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166./, ingatlanon lévő
iskolaépületek.
21. A vagyon feletti rendelkezési jog
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg. A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat tulajdonáról
és vagyongazdálkodásról szóló sz. 10/2012. (II.29.) vagyonrendelet szabályozza.

Alsózsolca, 2012. december 13.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) az Alsózsolca
Város Önkormányzatának képviselő-testülete a …. /2012.(XII. ….) KT határozattal fogadta
el.
Az alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel hatályos.

