1,47l2008.(IV.24.)Kt
PusztaszabolcsNagyközségi onkormányzat Képviselő-testületének
számu határozata alapján. (Módosította a 28012008.(VIII.28.)Kt számu hatátrozat,
18l /2008.(V .29')Kt. számű'határozat)

ALAPÍTÓ )KIRAT
1. Az intézménvneve:
József Attila Közös

lgazgatásuÁltalános Iskola ésóvoda

Rövidítettnév:PusztaszabolcsiIskola ésŐvoda
2, Az intézményszékhelve:
2490 Pusztaszabolcs.Mátyás király u. 14.
3, Az intézménytelephelvei:
Manóvár óvoda 2490 Pusztaszabolcs'Velencei u. 65.
Zsiráf óvoda 2490 Pusztaszabolcs,Deák Ferencu,2IlI
típusa:
4. Az intÉzménv
Többcélúközoktatási intézmény(1-8 évfolyamosáltalános iskola ésóvoda)
5. Jogállása:
rendelkezőönkormányzati költségvetésiSZerV
Önálló jogi személyiséggel
6, Felvető maximális gvermek-, tanulólétszám:
Általánosiskola: 616 fő
Övoda:300 fő
iskolai évfolyamainakszáma:
]. Az intézmény
Nyolc évfolyam
8. Alapvető szakágazati besorolás
kivételével)
852010Alapfokú oktatás (alapfokúművészetoktatás
9 ' Áilami feladatkéntellát?ndó alaptevékenvsége:
8 0 11 1 -5 Őv o dai nev elé s
8OI2I-4 Általános iskolai nappalirendszerűnevelés,oktatás
80511-3 Napköziotthoni éstanulószobaifoglalkoztatás(szorgalmiidőben)
- 3 db egésznapos iskolaotthonososztály (1., 2., és 3. évfolyamon1-1osztályban)
. 1 db napközis csoportalsó tagozaton
- 1 db tanulószoba t-elsőtagozaton
közétkeztetés
55231-2 óvodai intézrnényi
55232-3 Iskolai intézményiközétkeztetés
75 192-2 onkormány zatokéstöbbcélúkistórségitársulásokelszámolásai
10'A feladat ellátását szoleáló vaevon:
aplsztaszabolcsi 158/1.hrsz. alatt nyilvántartotttelek' tornacsarnokésiskolaépület

/.

a pusztaszabolcsi 448 hrsz,alattnyilvántartotttelek ésóvodaépület
apusztaszabolcsiI0]6lI. hrsz. alatt nyilvántartotttelek ésóvodaépület
11.A használatba adott vagyon feletti rendelkezésiiog:
Az önkormányzat vagyonáról, az onkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás
szabá|yairő| és a vagyonfenntartás-fejlesztés(beruházás) szabá|yairo| szóló
többször módosított6l1994,(V. 1.)Kt. sz. rendeletaIapján
12.Gazdálkodási ioeköre:
A gazdá|kodásmegszervezésénekmódja szerint önállóan gazdáIkodó költségvetési
SZETV

működési területe:
13.Az intézménv
Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe
14.Felügveleti szerv neve. székhelve:
P usztaszabol c s V áros onkorm ány zat Képvisel ő -testül ete
2490 Pusztaszabolcs,Velencei út2.
15.Alapító szerv neve.székhelye:
PusztaszabolcsNagyközségi onkormány zat Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs,Velencei út2.
16.Jogelőd intézménvekneve. székhelve:
Zsiráf ovoda, 2490 Pusztaszabolcs,Deák F 'u.2IlI
Manóvár óvoda, 2490 Pusztaszabolcs,Velencei u. 108
Mátyás király u.14'
József Attila Általános Iskola, 2490Pusztaszabolcs,
17' Vezetőiénekkinevezésirendie:
Az intézményígazgatőjáta képviselő-testületneveziki (bizza meg) illetőleg menti
fel ésgyakorolja felette a munkáltatói jogokat'
köre ésmértéke:
18'Ellátandó vállalkozási tevékenység
Az intézményv ál l alk o zási tevékenységet nem v égez'
részletesszabálvait
19.Az intézménvmÍíködésének
külső ésbelső kapcsolatairavonatkozó rendelkezéseket
miíködésére,
Az intézmény
a szervezetiésműködési szabá|yzathatározzameg.
20.Az a|apitő okiratot PusztaszabolcsNagyközségi ÖnkormányzaÍ.Képviselő-testülete
2008. április 24-én tartott üléséna 14712008.(Iv '24.) Kt. számt határozatával
fosadtael.
2008. 09.10.
Pusztaszabolcs,
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