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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2007. május 18–i ülésére

Tárgy:

A Szász Márton Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosítása

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívottak:

Szász Márton Á. M. K. intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Szász Márton Általános Művelődési
Központ igazgatója azzal a kérdéssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az alapító
Okiratát módosítani szíveskedjen.
A Szász Márton Általános Művelődési Központ fel szeretné vállalni, a 7-8 osztállyal nem
rendelkező felnőtt oktatás és vizsgáztatás megszervezését a későbbiek folyamán. A általános
iskolai felnőtt oktatást csak esti és levelező munkarend szerint működne. Az alapító okirat a
80123-6 Általános Iskola felnőttoktatás, mint szakfeladati tevékenységgel lenne kiegészítve.
A felnőtt oktatás megszervezése nem jelent többlet költséget a fenntartó számára, mivel az
infrastruktura és humán erőforrás az intézmény rendelkezésére áll, illetve a feladat ellátására
plusz normatíva hívható le.
Az előterjesztés 1. számú melléklete az intézmény alapító okiratának tervezetét tartalmazzák
az alábbiak szerint:
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
Szász Márton Általános Művelődési Központ
1. számú melléklet
A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLATOK
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a 1. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően, a módosított alapító okiratot, az
elfogadástól számított 10 napon belül, az intézmény részére küldje meg.

Határidő: 2007. május 30.
Felelős: jegyző

Tapolca, 2007. május 18.

Ács János sk.
Polgármester
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1. számú mellélet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 57/2007. (III. 23.) Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2007. (III. 21.) Kt. határozata alapján a Szász Márton Általános Művelődési Központ
alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Szász Márton Általános Művelődési Központ
OM azonosító: 038570

Székhelye:

8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

Telephelyei:

8300 Tapolca, Iskola u. 5.
8300 Tapolca, Nagyköz u. 3.
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Az intézmény alapításának időpontja: 1983
Alapítója:
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
8300 Tapolca, Április 4. u. 1.
Fenntartója:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

Felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete

3.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény:
sajátos nevelésű igényű gyermekek általános
iskolája, szakiskola, speciális szakiskola,
közművelődési feladatot ellátó intézmény

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai
oktatása, nevelése
80221-4
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás

általános műveltség megalapozása:
szakképzés:

8; 2 évfolyam
2 évfolyam

200 fő

801000 Alapfokú oktatás
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80123-6
80401-7
80402-8
80224-1

80225-2

80511-3
80521-2
92181-5
92403-6

Általános Iskolai felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, pék, sütőipari munkás, népi
kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő és használó,
kerékpárszerelő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, pék, sütőipari munkás, népi
kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő és használó,
kerékpárszerelő
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Művelődési központok, házak tevékenysége
Diáksport

8.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2007. március 30. 2007. május 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. november 1-jén 2007. március 30. kiadott alapító
okirat hatályát veszti.
Tapolca, 2007.május 30.
Ács János
polgármester

4

