138-7/2014.

Alapító okirat
Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120 II. (XII. 31.)
Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 20 II. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények
működéséröl
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/20 I2.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelö alapító okiratot adja ki.
A költségvetési
szerv
1. Megnevezése
Sásdi Általános Művelődési Központ
2. Rövid neve:
Sásdi ÁMK
3. Német nemzetiségi neve:
Bildungszentrum
in Sásd
4. Székhelye:
A székhelyen található intézményegység:
Bölcsődéje, valamint az óvodai konyha

7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája

és

5. Telephelye:
a) 7370 Sásd, Szent Imre út 25-27. A telepJielyen található intézményegység:
Sásdi Általános
Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja. valamint az iskolai konyha
b) 7370 Sásd, Dózsa György utca 4.
6. Közvetlen jogelődjeinek
neve, székhelye:
Települések Oktatási Társulása 7370 Sásd, Szent Imre út 29.
Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolája 7370 Sásd, Szent Imre út 29.
Települések Oktatási Társulása Sásdi Óvodája 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Sásdi Zeneiskola 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Művelödési Központ és Könyvtár 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
7, Közfeladata:
a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § szerinti óvodai nevelés, továbbá a
muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997.
évi CXL. törvény
65. § szerinti telepűlési
könyvtári
tevékenység,
a 78. § szerinti
közművelődési
intézményi tevékenység,
valamint a gyermekek védelméről
és a gyárnügyi
igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény 42. § szerinti bölcsőde i ellátás.
8. Szakmai alaptevékenysége:
óvodai nevelés,
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés,
a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése:
annak a különleges bánásmódot
igénylő gyermeknek
az ellátása, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. (Köznev. Tv. 4. § 25. pont)
halmozottan
hátrányos
és hátrányos
helyzetű
gyermekek
óvodai fejlesztő programja
a
20/20 12.(VIII.31. EMMI rendelet 173. § szerint
könyvtár: (1997. évi CXL. törvény 55. § (I) és 65. § (2) bekezdése) Könyvtári dokumentációs és információs
tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres kiadványokról, kép- és hanganyagokról.
Könyvtári anyagokból általános és szakanyagok gyűjtése, feltárása, kölcsönzés, olvasószolgálat, visszakeresés az
információs igények kielégítése érdekében. Helyben olvasás, zenehallgatás, tájékoztató és bibliográfiai
tevékenység. Csoportos könyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése. Hanganyag-kölcsönzés.
közművelődés,
(1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdése)
A polgárok iskolán kivüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú
cselekvései,amelyek jellemzően együttmüködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja
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különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfóiskolák megteremtése, a település környezeti,
szellemi, müvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások
gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegitése, az ünnepek kultúráj ának gondozása, az ismeretszerző, az
amatőr alkotó, müvelödö közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segitése, a különböző
kul túrák közötti kapcsolatok kiépitésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltésehez a feltételek biztositása.

bölcsőde i ellátás,
intézményi étkeztetés
Alapfeladata:
óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a tőbbi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók óvodai nevelése
Államháztartási szakágazati besorolása:
851020
óvodai nevelés
A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
082042 Kőnyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082091 Kőzművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030 Egyéb kiadói tevékenység
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
095020 Iskolarendszeren kívűli egyéb oktatás, képzés
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
9, Az intézmény típusa:

a Kőznev. tv. 20. § (l) bekezdés d) pontja
szennti
többcélú
intézmény,
általános
művelődési központ (ÁMK)

10. Működési köre:
óvoda: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és
Vázsnok községek
könyvtári feladatok: Sásd város
közművelődésifeladatok: Sásd város
bölcsőde: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és
Vázsnok községek.
intézményi étkeztetés: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé,
Varga és Vázsnok községek.
11. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
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12. Alapító és a fenntartó

13. Pénzügyi-gazdálkodási
végző megnevezése:

14. Vezetőjének

neve, székhelye:

feladatokat

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
gazdálkodási feladatait a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési
látja el

megbízási rendje:

szerv

igazgatóját
pályázat
útján
Sásd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg
5 nevelési évre a Kjt. 23. § alapján

15. Foglalkoztatott jaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony,
megbízásos jogviszony

16. Az intézménybe felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám:

Óvoda:
Bölcsöde:

120 fő
14 fő

17. A feladateUátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés:
Az intézmény a használatába
adott vagyonnal Sásd Város Önkormányzatának
az
önkormányzat vagyonával való rendelkezésröl szóló 10/2006.(XII.04.)
önkormányzati
rendelete szerint gazdálkodik. A vagyont Sásd Város Önkormányzatának vagyonleltára
tartalmazza.
18. Ingatlan vagyon:

sásdi 21111. hrsz. közösségi ház, sásdi 239.
hrsz. óvoda, sásdi 48. hrsz. művelödési ház

Záradék: A Sásdi Általános Művelődési Központ módosított alapító okiratát Sásd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a 98/2014.(VI.23.) KTH sz. határozatával
hagyta jóvá. A költségvetési szerv
átszervezéséről
Sásd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
a 82/2014.(V.29.) KTH számú
határozatával
döntött. A módosított alapító okirat 2014. augusztus l. napjával lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 3-án kiad ott módosított, egységes szerkezetű alapító okirat.

Sásd, 2014. július I.
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138-6/2014.

Módosító okirat
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek, valamint a nemzeti kőznevelésről szóló
2011. évi CXC. tőrvény 21. § (3) bekezdésében, a nevelési-oktatási
intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIIL3I.) EMMI
rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a költségvetési szerv fenntartó i
jogának átvételével, székhelyének és telephelyének, valamint gazdálkodási besorolásának
módosításával a Sásdi Általános Művelődési Központ utoljára 2013. június 3-án módosított
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.
1. Az alapító okirat 4. "Székhelye" pontjában a székhelyen található
felsorolása" valamint az óvoda i konyha"szövegrésszel egészül ki.
2. Az alapító okirat 5. "Telephelye"
felsorolással egészül ki.

pontjának a) alpont ja "valamint

intézményegység

az iskolai konyha"

3. Az alapító okirat 7. "Létrehozásáról rendelkező határozatok" pontja címével együtt hatályát
veszti, a további pontok átszámozásra kerülnek.
4. Az alapító okirat 8. .Alaptevékenysége" pontjának címe és óvodai nevelés bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
,,8. Szakmai alaptevékenysége:
óvodai nevelés,
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: német nemzetiségi kétnyelvü óvodai nevelés,
a többi gyermekkel együtt nevelhetö sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek az ellátása, aki a szakértöi bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. (Köznev. Tv. 4. § 25. pont)
halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvoda i fejlesztő programja a
20/20 12.(VIIL3I. EMMI rendelet 173. § szerint"
5. Az alapító okirat 8. "Szakmai alaptevékenysége" pontjában a szakmai alaptevékenységek
felsorolása a bö!csődei ellátást követően "intézményi étkeztetés" szövegrésszel egészül ki.
6. Az alapító okirat 8. "Szakmai alaptevékenysége" pontjában "Az alaptevékenységek
kormányzati funkciók szerinti besorolása" szövegrész "A szakmai alaptevékenységek
kormányzati funkciók szerinti besorolása:" szövegre módosul, ezzel egyidejűleg a
kormányzati funkciók szerinti besorolásból a
1O 1240 Megváltozott munkaképességü személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
szakmai alaptevékenységek törlésre kerülnek.
7. Az alapító okirat 10. "Működési köre" pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
"intézményi étkeztetés: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló,
Palé, Varga és Vázsnok községek."
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8. Az alapító okirat 13. "Gazdálkodási besorolása" pontjának címe és tartalma az alábbiak
szerint módosul:
gazdálkodási feladatait a Sásdi Közös
,,13. Pénzügyi-gazdálkodási
feladatokat
Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
végző megnevezése:
látja el."
9. Az alapító okirat 14. .Vezetőjének megbízási
szövegrész helyébe ,,5 nevelési évre" szöveg lép.

rendje"

tartalmában

az ,,5 tanévre"

Záradék: A Sásdi Általános Művelődési Központ módosftó okiratát Sásd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 98/2014.(VI.23.) KTH sz. határozatával hagyta jóvá. A módosítás 2014. augusztus l.
napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 3-án kiadott módosított, egységes
szerkezetű alapító okirat.

Sásd, 2014. július l.
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