
Általános Iskola Tápiószele

Alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 
Általános Iskola költségvetési szerve (továbbiakban: Költségvetési szerv) számára kiadott 
alapító okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 190. évi LXV. törvény, az államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CX. törvény alapján az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv alapítója és fenntartója: Tápiószele Város Önkormányzata
2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

2. A Költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2766 Tápiószele, Rákóczi út 

3. A Költségvetési szerv neve: Általános Iskola Tápiószele

4. A Költségvetési szerv székhelye: 2766 Tápiószele, Liliom út 11.
Költségvetési szerv telephelye: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10.

5. A Költségvetési szerv működési köre: Tápiószele Város Önkormányzata közigazgatási 
területe.

6. A Költségvetési  szerv  évfolyamainak  száma:  évfolyamok száma nyolc,  valamint  a 
sajátos nevelési igényű tanulók számára (gyógypedagógiai) osztályok 1-8 évfolyamon.

7. A Költségvetési szervbe maximálisan felvehető tanuló létszám: 778 fő.

8. A  Költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony: 
Foglalkoztatottak  jogviszonya  közalkalmazott,  melyekre  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi  XXXIII.  törvény  az  irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi. törvény az irányadó.

9. A  költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezési  rendje:  A  Költségvetési  szerv 
vezetőjének  kinevezése  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvényben és  a  közalkalmazottakról  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 
végrehajtásáról  a  közoktatási  intézményekben  szóló  138/1992.  (X.8.)  Korm. 
rendeletben foglaltak szerint történik.

A Költségvetési szerv vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat a Tápiószele Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, az un. egyéb munkáltatói jogokat Tápiószelei 
Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.

10. A Költségvetési szerv – főtevékenysége: 8520 Alapfokú oktatás



- szakágazat szám: 852 010
A Költségvetési szerv alaptevékenysége körébe az alábbiak tartoznak:

562 912 1 Óvodai intézményi étkeztetés
562 912 1 Iskolai intézményi étkeztetés
692 000 1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
811 000 1 Építményüzemeltetés
841 901 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

     elszámolásai
852 011 1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatás

    (1-4. évfolyam), ezen belül integrált oktatása
- látássérült gyermekek közül a gyengén látó gyermekeknek,
- hallássérült gyermekek közül az enyhe fokban hallássérült,
   hallásukat műtéti úton helyreállított gyermekeknek,
- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési és tanulási 
   folyamatban tartósan akadályozott (diszlexia, diszgráfia,
   diszkalkúlia, iskolai képességek kevert zavara) gyermekeknek

852 021 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
     nevelése, oktatása (1-4. – évfolyam), ezen belül a sajátos nevelési
     igényű tanulók oktatása: értelmi fogyatékos gyermekek közül az 
     enyhe fokban értelmi fogyatékos 1-8. gyermekek oktatása,

852 021 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
     (5-8. évfolyam), ezen belül integrált oktatása

- látássérült gyermekek közül a gyengén látó gyermekeknek,
- hallássérült gyermekek közül az enyhe fokban hallássérült,
   hallásukat műtéti úton helyreállított gyermekeknek,
- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési és tanulási 
   folyamatban tartósan akadályozott (diszlexia, diszgráfia,
   diszkalkúlia, iskolai képességek kevert zavara) gyermekeknek

852 022 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
     nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), ezen belül a sajátos nevelési 
     igényű tanulók oktatása: értelmi fogyatékos gyermekek közül az
     enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása,

855 911 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés,
855 912 1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése,
855 914 1 Általános iskolai tanulószobai nevelés,
855 915 1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

     nevelése,
931 204 1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása,

A költségvetési szerv által ellátott kiegészítő tevékenység:
562 917 2 Munkahelyi étkeztetés,
682 002 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

A Költségvetési szerv által ellátott kisegítő tevékenység:
682 002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
A kisegítő tevékenység aránya a Költségvetési szerv kiadásai előirányzatának
évi 20 %-os mértékét nem haladhatja meg, forrása költségvetési szervi bevétel.

A költségvetési szerv által ellátott vállalkozási tevékenység:
561 000 4 Éttermi, mozgó vendéglátás
562 100 4 Rendezvényi étkeztetés,



682 002 4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
A vállalkozási tevékenység aránya a Költségvetési szerv kiadásai 
előirányzatának évi 20 %-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
költségvetési szervi bevétel.

11. A költségvetési  szerv  célját,  feladatait  a  Költségvetési  szerv  pedagógiai  programja 
határozza meg.

12. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
a) tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
- a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény,
b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
    költségvetési szerv, amely az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
    szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

13. A Költségvetési  szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: a feladat ellátását szolgáló 
vagyont az alapító biztosítja, vagyonleltár szerint. A Költségvetési szerv működéséhez 
szükséges anyagi eszközöket a fenntartó biztosítja részben az állami költségvetésből 
juttatott normatívákból, részben önkormányzati egyéb forrásokból.
A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv vezetője egyes vagyontárgyak 
feletti  rendelkezési  jogát  a  fenntartó  vagyongazdálkodásról  szóló  rendelete 
szabályozza.

14. A  Költségvetési  szerv  jogszabályban  meghatározott  közfeladata:  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §.  (4)  bekezdése  alapján  a 
települési  önkormányzat  kötelező  feladatként  meghatározott  az  általános  iskolai 
oktatás és nevelés.

15. A Költségvetési szerv típusa a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20-22. 
§. alapján: általános iskola.

Tápiószele, 2010. január 15.

K o v á c s  Ferenc
                                                                                         polgármester

Z á r a d é k:

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  4/2010.  (01.14.)  számú  határozatával  jóváhagyta,  hatályos  2010.  január  1. 
napjától.

Tápiószele, 2010. január 15.

K o v á c s  Ferenc
polgármester


