Ságvár Község Polgármestere
 8654 Ságvár, Fő u. 16.
 84/380-013
Fax: 84/380-256
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ügyszám: 326-28/2011.

MEGHÍVÓ
Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei
2011. október 11-én (kedd) 17:30 órakor
tartják rendkívüli együttes ülésüket,
melyre meghívom
Napirend:
1.) Előterjesztés a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola, valamint a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált
Bölcsőde alapító okiratainak módosítására
Előadó: Kecskés Gábor polgármester

2.) Egyebek

Ságvár, 2011. október 7.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

Lenkey Tibor s.k.
polgármester

Nikovics Tibor s.k.
polgármester

Ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Alapító Okirata
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának 1. bek. alapján, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi többször módosított törvény 37. § (5) bek.-ben foglaltak alapján a közoktatási feladatok
ellátására létesített ságvári Általános Iskola alapító okiratát Ságvár, Som, Nyim községek
Önkormányzatának Képviselő-testületei a következők szerint határozzák meg:
1. Az intézmény neve: Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 8654 Ságvár, Petőfi u. 13.
Rövid neve: Általános Iskola, Ságvár
2. Alapítói szervei:
Ságvár Község Önkormányzata, székhelye: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Som Község Önkormányzata, székhelye: 8655 Som, Ady u. 35./a.
Nyim Község Önkormányzata, székhelye: 8612 Nyim, Fő u. 65.
2./a. Irányító szervei:
Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8654 Ságvár, Fő u. 16. Som
Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8655 Som, Ady u. 35. Nyim Község
Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8612 Nyim, Fő u. 65
3. Az alapítás kelte: 1990.
4. Felügyeleti szerv neve: Ságvár, Som, Nyim községek Önkormányzata Intézményfenntartó
Társulása képviselő-testületei. Ságvár, Fő u. 16.
5. Az általános iskola feladata alaptevékenysége és működési köre:
Ságvár, Som, Nyim községek közigazgatási területén élő állandó lakcímmel rendelkező tanköteles
gyermekek tekintetében biztosítsa a közoktatási törvény szerinti alapfokú oktatást. A felvehető
tanulói létszám 240 fő. A tanulói létszám évfolyamonként 30 fő.
Szabad férőhely esetén a közigazgatási területen kívüli községekből is felvehet tanköteles korú
gyermeket.
6. Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási többcélú közintézmény
7. Az intézmény tagozatainak megnevezése:
a. Általános Iskola
b. Alapfokú Művészeti Iskola: művészeti ágak: képző - és iparművészet, táncművészeti ágak
8. Az intézmény törzsszáma: 396365
Az intézmény statisztikai számjele: 1434120 Az
intézmény OM azonosítója: 034105
9. Az intézmény szakfeladatai:
852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 sajátos nevelésű igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyamon)
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 8-8. évfolyamon)
852022 sajátos nevelésű igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyamon)
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

855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856012 korai fejlesztés, gondozás
856013 fejlesztő felkészítés
562913 iskolai, intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
889921 szociális étkeztetés
562912 óvodai intézményi étkeztetés
889101 bölcsődei ellátás
561000 éttermi, mozgó vendéglátás
10. A pedagógiai és MIP program elfogadása: 2004. 08. 27.
11. Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező nevelési, nevelési, oktatási intézmény.
Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást, ennek keretében felkészíteni a
tanulókat a középfokú tanulmányaik folytatására, illetve az alapfokú iskolai végzettség
megszerzésére. Az iskola alaptevékenysége során nappali tagozatos oktatást végez, és a tanulók
igénye szerint napközis ellátást biztosít.
11.a.) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára (az
intézmény) speciális nevelési ellátást biztosít.
12. A művészeti iskolában 12 évfolyamon biztosítja a művészeti képzést, előképzést, alapfokú
képzést, igény esetén a továbbképzést.
Tanszakok: képzőművészeti tanszak
grafika és festészet tanszak
környezet és kézműves kultúra tanszak
néptánc tanszak
13. Vezető neve: Boda Csaba
A megbízás időpontja: 2009. július 1.
A megbízás időtartama: 5 év
Határozat száma: Ságvár: 55/2009. (05.14)
Som: 35/2009. (05.14.)
Nyim: 30/2009. (05.14.)
14. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 18. § alapján Ságvár, Som,
Nyim Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülésen bízza meg nyilvános pályázat útján és
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Ságvár Község Polgármestere gyakorolja.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a körjegyző látja el.
15. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
Az iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogkört a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993.
évi XXXIII. törvény szerint az általános iskola pedagógusai, a gazdasági vezető és a technikai
állományú dolgozók felett.
16. Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodási jogköre:
önállóan működő és gazdálkodó.
a. Az előirányzat feletti jogosultság szerint teljes körű.
b. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó.

c. Költségvetésének részét képezi a részben önálló „Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és
Integrált Bölcsőde költségvetése.
d. A két intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladat- és hatásköröket Ságvár község
Önkormányzata látja el.
e. A pénzügyi gazdasági feladatait a ságvári általános iskola gazdasági vezetése útján látja el.
f. A pénzügyi tervezést, kötelezettségvállalást, utalványozást, gazdálkodást, a beszámolást - az
óvoda költségvetésének kivételével - az általános iskola igazgatója irányítja. A számviteli és
analitikus nyilvántartások vezetését az általános iskola gazdasági vezetője végzi. A konyhai
nyilvántartásokat az élelmezésvezető vezeti, az óvónő irányítása és a gazdasági vezető
ellenőrzése mellett.
17. Az intézmény egysége:
Bóbita Napköziotthonos Óvoda, amely a fenntartók határozata szerint részben önálló költségvetési
szervként külön alapító okirat alapján működik. Székhelye: Ságvár, Petőfi u. 44.
18. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
a. A feladatok ellátásához az általános iskola rendelkezésre áll Ságvár, Petőfi S. u.l3. alatti 272
hrsz.-ú ingatlan a rajta lévő intézményi épületekkel.
b. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként
felhasználni.
c. Az iskola a rendelkezésre álló helyiségeket bérbe adhatja, ha az iskolai oktató nevelő
munkát nem akadályozza.
19. Vállalkozási tevékenység: vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Ságvár, 2011. október 11.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Nikovics Tibor
polgármester

Dr. Schmieder Ibolya
körjegyző

Módosította a ságvári képviselő-testület 37/2011. (04.14.) sz. határozatával, a somi képviselő-testület
31/2011. (04.14.) sz. határozatával, a nyimi képviselő-testület 36/2011. (04.14.) sz. határozatával.

Dr. Schmieder Ibolya
körjegyző

Ságvári “Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde
Alapító Okirata

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának 1. bek. alapján, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi többször módosított törvény 37. § (5) bek.-ben foglaltak alapján a
közoktatási feladatok ellátására létesített Ságvári Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde
alapító okiratát Ságvár, Som, Nyim községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a következők
szerint határozzák meg:
1. Az intézmény neve:
Székhelye:
Az intézmény rövid neve:

“Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde
8654 Ságvár, Petőfi u. 44.
“Bóbita” Óvoda - Bölcsőde

2. Az alapítók neve:
Ságvár Község Önkormányzata, székhelye: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Som Község Önkormányzata, székhelye: 8655 Som, Ady u. 35/a.
Nyim Község Önkormányzata, székhelye: 8612 Nyim, Fő u. 65.
2./a. Irányító szervei:
Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Som Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8655 Som, Ady u.
Nyim Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8612 Nyim, Fő u.
3. Az alapítás kelte: 1990.
4. Az intézmény törzsszáma: 655370
Az intézmény statisztikai számjele: 1434120
Az intézmény OM azonosítója: 033917
5. Az intézmény szakfeladatai:
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
856012 korai fejlesztésgondozás
889101 integrált bölcsődei ellátás

6. Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási és integrált bölcsődei feladatokat ellátó
többcélú közintézmény.
6./a. A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató.
7. Az óvoda közfeladata az Ötv. 8. § és a közoktatási törvény 24. §-a szerint:
biztosítani az óvodai nevelést 3 éves kortól a közoktatási törvényben meghatározottak alapján
nevelni, előkészíteni a gyermekeket az általános iskola megkezdésére.
Az óvoda működési területe:
Ságvár, Som, Nyim községek közigazgatási területén élő, állandó lakcímmel rendelkező óvodás
korú gyermekek tekintetében kell, hogy biztosítsa az óvodai ellátást az intézmény.

A felvehető gyermekek maximális létszáma: 90 fő.
Szabad férőhely esetén a közigazgatás területén kívüli községekből is felvehet gyermekeket.
7.a. Önként vállalt közfeladat: 1 éves kortól bölcsődei ellátás biztosítása
Felvehető létszám: 12 fő
A bölcsőde működési területe: Ságvár, Som, Nyim községek közigazgatási területén élő, állandó
lakcímmel rendelkező 1 – 3 éves korú gyermekek tekintetében kell, hogy biztosítsa a bölcsődei
ellátást az intézmény.
Szabad férőhely esetén a közigazgatás területén kívüli községekből is felvehet gyermekeket.
8. Az intézmény négy csoporttal rendelkező nevelési, oktatási intézmény, melyből egy csoport
integrált bölcsődei feladatokat lát el.
9. Az intézmény a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Ságvár, Petőfi u. 13.)
gazdálkodási egysége, amely a fenntartók határozata szerint részben önálló költségvetési
szervként működik.
10. Vezető neve: Vargáné Szigeti Irén
A megbízás időpontja: 2010. július 1.
A megbízás időtartama: 5 év
Határozatok száma: Ságvár: 50/2010. (07.01.) sz. határozat
Som: 48/2010. (07.01.) sz. határozat
Nyim: 49/2010. (07.01.) sz. határozat
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az óvoda vezetőjét Ságvár, Som, Nyim Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülésen
bízza meg nyilvános pályázat útján és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Ságvár Község Polgármestere
gyakorolja.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a körjegyző látja el.
11.a. A vezető óvónõ gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazotti törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kollektív szerződésben foglaltak
szerint az óvoda pedagógusai, technikai állományú dolgozói és az élelmezésvezetõ felett.
12. Az óvoda fenntartója és felügyeleti szerve:
Ságvár, Som, Nyim Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Képviselõ-testületei, 8654
Ságvár, Fõ u. 16.
13. Az óvoda feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
részben önállóan működő. Közös intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladat- és
hatásköröket a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola látja el.
14. A pénzügyi gazdasági feladatait a ságvári általános iskola gazdasági vezető útján látja el. A
Napköziotthonos óvoda pénzügyi, szakmai irányítását a vezető óvónõ látja el.
15. A pénzügyi tervezést, kötelezettségvállalást, utalványozást, gazdálkodást, a beszámolást - az
iskola költségvetésének kivételével - a vezető óvónõ irányítja. A számviteli és analitikus
nyilvántartások vezetését az általános iskola gazdasági vezetője végzi. A konyhai nyilvántartásokat

az élelmezés-vezető vezeti, az gazdasági vezető irányítása és ellenőrzése mellett.
16. A feladatok ellátásához a Napköziotthonos óvoda és integrált bölcsőde rendelkezésére áll
Ságvár, Petőfi u. 44. sz. alatt ingatlan a rajta lévő intézményi épületekkel.
17. Az óvoda rendelkezésére álló helyiségeket bérbe adhatja, ha az óvodai nevelőmunkát nem
akadályozza.
18. Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.

Ságvár, 2010. október 11.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester
Ságvár

Lenkey Tibor s.k.
polgármester
Som

Nikovics Tibor s.k.
polgármester
Nyim

Dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

Módosította a ságvári képviselő-testület …./2011. (…..) sz. határozatával, a somi képviselő-testület
…../2011. (…...) sz. határozatával, a nyimi képviselő-testület …./2011. (…...) sz. határozatával.

Dr. Schmieder Ibolya s.k.
körjegyző

