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Tárgy: Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezése

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, Galambosné Wágner Éva elnök
Sásdi Általános Művelődési Központ alkalmazotti közössége
Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje szülői szervezete
Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje bölcsődei érdekképviseleti fórum
Sásdi ÁMK vagyonkezelésében lévő ingatlan (óvodaépület) fenntartón kívüli tulajdonos 
önkormányzatai: Felsőegerszeg Község Önkormányzata, Meződ Község Önkormányzata, 
Oroszló Község Önkormányzata, Pálé Község Önkormányzata, Varga Község Önkormányzata 
és Vázsnok Község Önkormányzata 
részére

Helyben

Tisztelt véleményezésre jogosult!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdése rendelkezései 
szerint fordulok Önhöz a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szervünket érintő 
átszervezéshez Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése előtt az előzetes 
véleményét kérve.

Többcélú intézményünk, a Sásdi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) az 
óvodai ellátás köznevelési feladat mellett végzi a városi könyvtár és a települési 
közművelődési intézményi feladatokat is. A költségvetési szerv feladatkörébe ezen felül 
bölcsőde működtetése és a települési gyermekintézmények étkeztetési feladatainak ellátása is 
tartozik.

A fenti feladatok közül az óvodai intézményegységet érintően tervezünk változást: az itt 
működő egy bölcsődei csoport helyett a szülői igények kielégítésére, kormányzati támogatással 
lehetőségünk van a szeptemberi nevelési évet egy minden elvárásnak megfelelő, újonnan 
épített bölcsődeépületben két bölcsődei csoporttal, összesen 28 fos maximális 
gyermeklétszámmal kezdeni. A létszámbővítés új telephely létesítésével is jár.

A tervezett módosításokat összefoglaljuk a módosító okirat tervezetében is. Kérem, 
szíveskedjen a fenntartói döntés meghozatala előtt a tervezett módosításokat véleményezni. A 
véleményét kérem, hogy legkésőbb 2022. április 28. napjáig szíveskedjen számomra 
megküldeni.

Sásd, 2022. április 11.
Tisztelettel:

jegyző



Okirat száma: 3/2022.
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Módosító okirat

A Sásdi Általános Művelődési Központ a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által 2022. február 24. napján kiadott, 2 /2022. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján -  a ,./2022.(..~.) KTH számú határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:
7370 Sásd, Szent Imre út 8.

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje 
intézményegységben Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatt:
4.3.1.1. óvodai nevelés,
4.3.1.2. nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés,
4.3.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
4.3.1.4. halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programja a 
20/2012.(VIII.31. EMMI rendelet 173. § szerint
4.3.1.5. óvodai és bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés, főzőkonyha működtetésével.
4.3.2. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje 
intézményegységben Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt:
bölcsődei ellátás.
4.3.3. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja 
intézményegységben Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt:
4.3.3.1. könyvtár: (Kötv. 55. § (1) 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.
4.3.3.2. közművelődés, (Kötv. 76. § (2] bekezdése] A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, 
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései,amelyek 
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település 
környezeti, szellemi, művészeti 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 elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
4.3,4. A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje intézményegységhez 
tartozó iskolai napközis főzőkonyhán Sásd, Szent Imre út 25-27. szám alatt: 
iskolai intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés.



4.3.5. A Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja
intézményegységben Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt:
közművelődés.”

3. Az alapító okirat 4.5.5. pontja felsorolásából Tarrós község törlésre kerül.

4. Az alapító okirat 6 .2 .j ont'ába foglalt táblázat hel ébe a következő táblázat lé :

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Sásdi Általános Művelődési 
Központ(óvoda) óvodai nevelés 120

2 Sásdi Általános Művelődési 
Központ (bölcsőde) bölcsődei ellátás 28

5. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
ingatlan címe ingatlan

helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célia

1

7370 Sásd,
Rákóczi Ferenc út 3.

239. rendelkezési jog: Sásd Város 
Önkormányzata 765/1000 
tulajdoni arány,
fennmaradó 235/1000 tulajdoni 
arány Felsőegerszeg, Meződ,

óvoda

2

7370 Sásd,
Szent Imre út 25-27.

211/1.
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települések önkormányzatai közt 
oszlik meg

használati jog: intézmény

közösségi
ház

3

7370 Sásd,
Dózsa György utca 4.

48. rendelkezési jog: Sásd Város 
Önkormányzata 7738/10000 
tulajdoni arány,
fennmaradó 2262/10000 tulajdoni 
arány Ág, Alsómocsolád, 
Apátvarasd, Baranyajenő, 
Baranyaszentgyörgy, Berkesd, 
Bikái, Birján, Bogád, Egyházaskozár, 
Erdősmecske, Gerényes, Gödre, 
Hegyhátmaróc, Hidas, Husztót, 
Kisvaszar, Kovácsszénája Köblény, 
Liget, Lothárd, Lovászhetény, 
Mágocs, Magyarsarlós, Magyarszék, 
Mánfa, Martonfa, Máza, 
Mecseknádasd, Mecsekpölöske, 
Nagyhajmás, Óbánya, Ófalu, Orfu, 
Pécsudvard, Pereked, Romonya, 
Szárász, Személy, Szilágy, Szőkéd, 
Tarrós, Tékes, Tófű, Vásárosdombó 
és Zengővárkony települések 
önkormányzatai közt oszlik meg

használati jog: intézmény

művelődési
ház

i

2



7370 Sásd, Szent Imre 233. rendelkezési jog: Sásd Város bölcsőde
út 8. Önkormányzata 1/1 tulajdoni

4 arány

használati og: intézmény

Jelen módosító okiratot 2022. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sásd, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dr. Jusztinger János polgármester
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