
Pusztaszabolcs Nagyközségi onkormányzat Képviselő-testületének 1,47l2008.(IV.24.)Kt
számu határozata alapján. (Módosította a 28012008.(VIII.28. )Kt számu hatátrozat,
1 8 l /2008. (V .29') Kt. számű'határozat)

ALAPÍTÓ )KIRAT

1. Az intézménv neve:

József Attila Közös lgazgatásuÁltalános Iskola és óvoda

Rövidített név: Pusztaszabolcsi Iskola és Ővoda

2, Az intézmény székhelve:

2490 Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 14.

3, Az intézmény telephelvei:

Manóvár óvoda 2490 Pusztaszabolcs' Velencei u. 65.
Zsiráf óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u,2IlI

4. Az intÉzménv típusa:

Többcélú közoktatási intézmény (1-8 évfolyamos általános iskola és óvoda)

5. Jogállása:

Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési SZerV

6, Felvető maximális gvermek-, tanulólétszám:

Általános iskola: 616 fő
Övoda: 300 fő

]. Az intézmény iskolai évfolyamainak száma:

Nyolc évfolyam

8. Alapvető szakágazati besorolás

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

9 ' Áilami feladatként ellát?ndó alaptevékenvsége:

80111-5 Ővodai nevelés
8OI2I-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
8051 1-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben)

- 3 db egész napos iskolaotthonos osztály (1., 2., és 3. évfolyamon 1-1-
osztályban)

. 1 db napközis csoport alsó tagozaton
- 1 db tanulószoba t-első tagozaton

55231-2 óvodai intézrnényi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
7 5 192-2 onkormány zatok és többcélú kistórségi társulások elszámolásai

10' A feladat ellátását szoleáló vaevon:

aplsztaszabolcsi 158/1. hrsz. alatt nyilvántartott telek' tornacsarnok és iskolaépület



/.

a pusztaszabolcsi 448 hrsz,alatt nyilvántartott telek és óvodaépület
apusztaszabolcsi I0]6lI. hrsz. alatt nyilvántartott telek és óvodaépület

1 1. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési iog:

Az önkormányzat vagyonáról, az onkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás
szabá|yairő| és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás) szabá|yairo| szóló
többször módosított 6l1994, (V. 1.) Kt. sz. rendelet aIapján

12. Gazdálkodási ioeköre:

A gazdá|kodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdáIkodó költségvetési
SZETV

13. Az intézménv működési területe:

Pusztaszabolc s Város közigazgatási területe

14. Felügveleti szerv neve. székhelve:

P usztaszabo l c s V áro s onkorm án y zat Képvi s e l ő -te stü l ete
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

15. Alapító szerv neve. székhelye:

Pusztaszabolcs Nagyközségi onkormány zat Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

16. Jogelőd intézménvek neve. székhelve:

Zsiráf ovoda, 2490 Pusztaszabolcs, Deák F 'u.2IlI
Manóvár óvoda, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 108
József Attila Általános Iskola, 2490Pusztaszabolcs, Mátyás király u.14'

1 7' Vezetőiének kinevezési rendie:

Az intézmény ígazgatőját a képviselő-testület neveziki (bizza meg) illetőleg menti
fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat'

18' Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:

Az intézmény v ál l al k o zási tevékeny s é get ne m v é gez'

19. Az intézménv mÍíködésének részletes szabálvait

Az intézmény miíködésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabá|yzathatározza meg.

20. Az a|apitő okiratot Pusztaszabolcs Nagyközségi ÖnkormányzaÍ.Képviselő-testülete
2008. április 24-én tartott ülésén a 14712008. (Iv '24.) Kt. számt határozatával
fosadta el.

Pusztaszabolcs, 2008. 09. 1 0.
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