20. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
1./ Az intézmény neve: Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola
2./ Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
3./ Tagintézménye:
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája
3326 Ostoros, Petıfi Sándor út 2.
4./ Az intézmény alapításának éve: 1965
5./ Az intézmény alapító szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Közgyőlésének jogelıdje
3300 Eger, Dobó tér 2.
6./ Az intézmény fenntartójának és felügyeleti szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ostoros Község Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
3326 Ostoros, Hısök tere 4.
7./ Az intézmény mőködési területe: Eger - Ostoros
8./ Az intézmény OM azonosítója: 031460
9./ Az intézmény típusa: általános iskola – nevelési-oktatási típusú közoktatási
intézmény
10./ Az intézmény tagozatai: nappali tagozat (nappali rendszerő iskolai oktatás)
11./ Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam
12./ Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 896 fı
13./ Az intézmény tevékenységei:
13.1./ Ellátandó alaptevékenység:
TEÁOR száma: 8520
Szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alapvetı szakfeladat száma, megnevezése:
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás
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• alapfokú nevelés-oktatás
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából
testi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából
a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı sajátos nevelési igényő
tanulók integrált nevelése, oktatása
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja
alapján a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı sajátos nevelési igényő
tanulók integrált nevelése, oktatása
• napközi és tanulószobai ellátás
• iskolaotthonos nevelés-oktatás a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/C.§. szerint
• hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása
• általános iskolába bejáró tanulók ellátása
• iskolában szervezett intézményi étkeztetés
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§. (1) bekezdés a) és b)
pontjában, valamint az 53.§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása
• munkahelyi étkeztetés
13.2./ Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı, kiegészítı tevékenység:
•
•
•
•

tanulmányi kirándulások, üdültetés, táboroztatás szervezése, lebonyolítása
tanulók tankönyvvel való ellátásának megszervezése, segédanyagok értékesítése
elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
helyiségek és eszközök bérbeadása

E tevékenységek a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint az alapellátási
feladatok színvonalát szolgáló elıirányzatok kiegészítése céljából folytathatók.
Veszteségesen, az alapfeladatok elıirányzatai rovására a tevékenység nem folytatható.
13.3./ Vállalkozásként végezhetı tevékenység:
•
•

alapfeladaton kívüli oktatás és az ezzel összefüggı szolgáltatás
tanfolyam szervezése

Mértéke: a 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet 64. § (4) bekezdésének megfelelıen.
Feltételrendszere: az alaptevékenység teljesítéséhez fel nem használt személyi és tárgyi
szabad kapacitások kihasználása.
Szabályozás módja: az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában rögzítetteknek
megfelelıen.
14./ Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Ostoros Község-Képviselıtestülete által
pályázat útján, határozott idıre megbízott igazgató.
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15./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Mőködési, felhalmozási, kiemelt költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezı, költségvetési gazdálkodásának megszervezési módjára nézve részben
önálló gazdálkodási jogkörő intézmény.
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatait az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) Eger, Bem tábornok
utca 3. mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
Az intézmény az EKVI Alapító Okiratának 2/a., 2/b. sz. mellékletében, továbbá az
önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti
munkamegosztásra és felelısségvállalás rendjére vonatkozó Megállapodásban
rögzítetteknek megfelelıen jár el.
16./ A pénzeszközök kezelése:

17./ A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
Alapító Okiratában meghatározott módon.

egri 6400 hrsz-on lévı iskolaépület
ostorosi 70, 73, 76 hrsz-on lévı épületek

18./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
2005. április 29-én kelt Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Eger Megyei Jogú Város Közgyőlése 2008. 10. 30-án kelt
578/2008. (X. 30.) határozatával 2009. január 1-jei hatállyal módosított 2008. 09. 25-én
kelt 510/2008. (IX. 25.) határozatával, valamint Ostoros Község Képviselıtestülete
2008. 12. 15-én kelt 132/2008. (XII. 15.) határozatával 2009. január 1-jei hatállyal
módosított 2008. 09. 15-én kelt 97/2008. (IX. 15.) határozatával 2008. szeptember 1-jei
hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejőleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város
Közgyőlésének 29/2008. (I. 31.) határozata, valamint Ostoros Község
Képviselıtestületének 12/2008. (I. 28.) számú határozata, mely jóváhagyta a Dr.
Kemény Ferenc Általános Iskola alapító okiratát.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Ellenjegyezte:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Fıjegyzı
Eger Megyei Jogú Város Jegyzıje

Kisari Zoltán
Ostoros Község Polgármestere
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