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3 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

Rétság Általános Iskola Alapító Okirat módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete legutoljára a 63/2009. (VI.11.) határozatával 
elfogadta a Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását.  
Ezt követően Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete – a jogszabályi előírásokból fakadó 
módosítási kötelezettségnek eleget téve - a 2011.augusztus 26-i ülésén az alapító okiratot módosította, 
elfogadta az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetű változatát, melyet Rétság Város 
Önkormányzata a képviselő-testület jóváhagyását követően a Magyar Államkincstárhoz felterjesztett. 
Az államkincstár felülvizsgálta a beterjesztett anyagot, és hiánypótlásra, illetve módosításra szólította 
fel Rétság Város Önkormányzatát. 
Ezt követően a rétsági képviselő-testület 2011.december 2-án döntött az alapító okirat ismételt 
módosításáról. Az Államkincstárnál történt személyes egyeztetést követően azonban további 
módosítások végrehajtása vált szükségessé, melyet a rétsági képviselő-testület a 2012. január 20-ai 
ülésén elfogadott. 
A végleges Alapító Okirat érvényességének feltétele, hogy az Alapító Okirat valamennyi alapító és 
fenntartó, így Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete által is elfogadásra kerüljön. 
 
Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján javasoljuk a mellékelt, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadását. 
 
A 2012.évi szakfeladat szám változások és egyéb jogszabályi változások miatt a közeljövőben 
ismételten szükséges az Alapító Okirat újbóli módosítása. 

 
 
Tolmács, 2012. február 2. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 

....... /2012. (II.14.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
Törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében 
megfogalmazottak alapján  az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a következők szerint jóváhagyja. 
 

„Általános Iskola Alapító Okirata 
 
1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Általános Iskola, 2651 Rétság, Iskola tér 1. 
 
2. A költségvetési szerv tagintézménye, telephelye: Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye 

(alsó tagozatos)   2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 
 
3. A költségvetési szerv OM azonosítója: 032184 
                                        Törzsszáma:       673273 
 
4. Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

- Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
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- Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 

5.Az intézmény fenntartási és működtetési költségeinek alapító önkormányzatonkénti megoszlását az 
Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása tartalmazza.  

 
6. A költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
7. A közoktatási intézmény működési területe: Rétság város, Bánk és Tolmács községek közigazgatási 

területére terjed ki. Tárgyi és személyi feltételek megléte esetén más településeken állandó 
lakóhellyel rendelkező tanulók ellátását is biztosíthatja.  

 
8. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: alapfokú oktatás, nevelés  
 
9. A költségvetési szerv besorolása 

Költségvetési gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  
Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 
Rétság, Rákóczi út 20.) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint. 

 
10.  A költségvetési szerv típusa: Általános Iskola  

- A 8 évfolyamos általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám 400 fő. 
- A Tolmácsi Tagintézményben 1-4. évfolyamos, 1 tanulócsoportos, iskolaotthonos 

oktatás folyik. A felvehető maximális gyermeklétszám: 32 fő. 
 
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás kivételével) 
11.1. Működési területéhez tartozó tanköteles korúak oktatása, nevelése. 
11.2. Fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra rászoruló 

tanulók részére. 
11.3. Felkészítés a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, 

illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalmi 
beilleszkedésre. 

11.4. A tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatási lehetőségének biztosítása tanórán és 
tanórán kívül. 

11.5.Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált oktatása, aki:  

         a) testi( érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 

          b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
11.6. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a szellemi és fizikai terhelés megfelelő 

arányának folyamatos fenntartása. Testnevelési órák és sportfoglalkozások Pedagógiai 
Program szerinti biztosítása. 

11.7. Napközis és tanulószobai foglalkozások biztosítása a szülők igénye szerint. 
 
       Alaptevékenység szerinti szakfeladat szám:  

- 852000 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam), 
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam) 
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
-   855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
-   855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
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12. Az intézmény alaptevékenységét közvetlenül támogató tevékenységek: 
12.1. Az intézmény a kezelésében lévő konyha üzemeltetésével biztosítja a tanulók szervezett 

étkeztetését, a szociális étkeztetést, az önkormányzati intézmények dolgozóinak 
munkahelyi étkeztetését, illetve szabad konyhai kapacitás terhére nem intézményi 
dolgozók étkeztetését. 

      12.2. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű felesleges tárgyi eszközöket, készleteket a 
Képviselő-testület  előzetes hozzájárulásával értékesítheti. 
Szakfeladat szám: 

- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
- 562917 Munkahelyi étkeztetés 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 562920 Egyéb vendéglátás 
- 841169 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatások 
- 889921 Szociális étkeztetés 
 

13. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 

14. Az intézmény gazdálkodása: 
14.1. Az intézmény alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

évente megállapított költségvetés alapján látja el. A jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

14.2. Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, számviteli feladatait a 
Polgármesteri Hivatal végzi. 

14.3. Az intézmény használatába adott önkormányzati, korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnal látja el feladatait. 

 
       15. Az intézmény vezetője: az intézményt egyszemélyi felelős vezető irányítja, akit Rétság 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete –hatályos jogszabályok szerint – nyilvános 
pályázat útján határozott időre nevez ki. Az intézményvezető tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat Rétság város polgármestere gyakorolja. 

 
  16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a költségvetési szerv 

foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján, közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait 
megbízási jogviszony alapján is elláthatja. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
 17. A feladat ellátást szolgáló vagyon:  

- Rétság Iskola tér 1.sz.134/136 hrsz-ú ingatlan. 
- Rétság Templom út 9.sz. 383/1 hrsz-ú ingatlan 

Az intézmény a feladat ellátáshoz biztosított ingatlanvagyont nem értékesítheti, nem terhelheti 
meg. Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztető eszközök, termek - eseti bérbeadáson 
kívül - csak a képviselő-testület hozzájárulásával adhatók bérbe. 

 
18. Jelen Alapító Okirat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rétság Város 

Önkormányzat képviselő-testülete a 88/2009. (V.28.), valamint 157/2009. (IX.24.) 
169/2010.(VI.29.) határozatával, Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 47/2009. 
(VI.4.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 63/2009. (VI.11.) 
határozatával módosított és jóváhagyott alapító okiratot módosítja.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Általános Iskola Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetben aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


