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ALAPÍTÓ OKIRAT
Általános Mővelıdési Központ
190/2007. (XII. 27.) számú határozat
1. Költségvetési szerv adatai:
- OM azonosítója: 200925
- Törzsszáma: 633963
- Megnevezése: Zsadányi Általános Mővelıdési Központ (ÁMK)
- Székhelye, címe: 5537 Zsadány, Béke út 108.
2. A költségvetési szerv alapító szerve:
- Zsadány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
3. A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
- Zsadány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
- Székhelye, címe: 5537 Zsadány, Béke út 82.
4. A költségvetési szerv jogállása:
- Önálló jogi személy, vezetıje az igazgató, akit az alapító szerv képviselı-testülete
pályázat útján 5 évre nevez ki és teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezik
- A tagintézmények vezetıit az ÁMK Igazgatója nevezi ki határozatlan idıre
5. Az intézmény típusa:
- Többcélú, közös igazgatású intézmény, Általános Mővelıdési Központ
6. Az intézmény illetékessége és mőködési területe:
- Zsadány község közigazgatási területe
7. Az intézmény gazdálkodási formája:
- Részjogkörő költségvetési szerv, részben önállóan
gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi.

gazdálkodó,

melynek

8. Az Általános Mővelıdési Központ alapfeladatai:
- Óvodás korú gyermekek nevelése
- Nappali rendszerő iskolai oktatás
- Saját konyha mőködtetése – óvoda, iskola tanulóinak étkeztetése, szociális étkeztetés
munkahelyi költségvetési szervek dolgozóinak étkeztetése, vendégétkeztetés
- Közmővelıdési tevékenységek
- Iskolai és közkönyvtári feladatok
9. Az Általános Mővelıdési Központ tagintézményei, telephelyei:
- a) Általános Iskola, Zsadány, Béke u. 108.
- 852010 Alapfokú oktatás
- b) Napközi Otthonos Óvoda, Zsadány, Béke u. 56.
- 851020 Óvodai nevelés
- c) Mővelıdési Ház, Zsadány, Béke u. 88.
- 932900 Máshova nem
sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
- d) Közmővelıdési Könyvtár, Zsadány, Béke u. 88.
- 910100 Könyvtári,
levéltári tevékenység
- e) Konyha, Zsadány, Béke u. 104.
- 562900 Egyéb
vendéglátás
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9. a) Napközi Otthonos Óvoda (TEÁOR 80.11)
- Szakmai irányítását a vezetı óvónı végzi, határozatlan idejő alkalmazásáról és
kinevezésérıl az ÁMK Igazgató dönt
- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb
hét éves korig a gyermekek nevelése, iskolai életmódra való felkészítése. testi és
lelki szükségleteinek kielégítése; ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az
érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés
megvalósítása
- A nemzeti-etnikumi kisebbség (cigányság) részére felzárkóztató és differenciált
foglalkozások megtartása.
- Hallássérült gyermekekkel való foglalkozás. A közoktatásról szóló törvény 121. §
(1). bekezdés 29. a/pontjában foglalt sajátos nevelési igényő gyermekekkel való
foglalkozás.
- Csoportok száma: 3
- Felvehetı maximális gyermeklétszám: 30 fı/ csoport
- Gyermekétkeztetés
- Munkahelyi vendéglátás, alkalmazottak étkeztetése
9. b) Általános Iskola (TEÁOR 80.12)
- Szakmai irányítását az ÁMK Igazgatója látja el
- Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó 8 évfolyamos általános iskola
- Felvehetı tanulói létszám jelen tárgyi, személyi és szakmai feltételek alapján: 185 fı
- Biztosítja a tanköteles gyermekek általános mőveltségét megalapozó alapfokú
oktatását nevelését
- Válaszható tanórai foglalkozások biztosításával segíti a személyiség gazdagodását, a
mővelt emberré válást, a továbbtanulást, a pályaválasztást
- Biztosítja az enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatását és nevelését
- Biztosítja minden arra rászoruló, különös tekintettel a nemzetiségi és etnikumi
(cigány) tanulók felzárkóztató és differenciált oktatását
- Biztosítja a tanulóknak az órakeret terhére történı szervezett tanórán kívüli
foglalkozását, az iskola sportkör és énekkar mőködését
- Biztosítja és betartja a „gyermek mindenek felett álló érdekét” a törvényben elıírtak
szerint
- Biztosítja az 1-8. osztályos tanulók számára a képesség kibontakoztató felkészítést
- A hátrányos helyzető tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítése
9. c) Mővelıdési Ház (TEÁOR 92.18)
- Szakmai irányítását a mővelıdési ház vezetıje végzi; alkalmazásáról és
kinevezésérıl (fıállás, részmunkaidıs vagy kapcsolt munkakörő) az ÁMK Igazgató
dönt
- Közmővelıdési tevékenység
- Szabadidıs és önképzı rendezvények szervezése
- Szakkörök tevékenységének elısegítése
- Mőkedvelı együttesek tevékenységének elısegítése
- Tájház mőködtetése
9. d) Közmővelıdési Könyvtár (TEÁOR 92.31)
- Szakmai irányítását a könyvtár vezetıje végzi, alkalmazásáról és kinevezésérıl
(fıállás, részmunkaidıs vagy kapcsolt munkakörő) az ÁMK Igazgató dönt
- Győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre
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-

bocsátja
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
Győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja
Közhasznú információs szolgáltatást nyújt
Helyismereti információkat és dokumentumokat győjt
Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
Nyilvános könyvtári tevékenység, kölcsönzés
Állománygyarapítás, dokumentum- és információbiztosítása más könyvtárakból
Rendezvények szervezése, bemutatók tartása
Az oktató-nevelı munkához szükséges dokumentumok biztosítása
A gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése
Egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedık, könyvtárhasználati foglalkozások
szervezése

9. e) Konyha (TEÁOR 55.23)
- Szakmai irányítását az élelmezésvezetı végzi, alkalmazásáról és kinevezésérıl
(fıállás, részmunkaidıs vagy kapcsolt munkakörő) az ÁMK Igazgató dönt
- Feladata biztosítani a napközi otthonos és a menzai ellátást
- Biztosítja az önkormányzati intézmények ellátottai és dolgozói, illetve kapacitása
erejéig a vendégek étkeztetését
10. Vagyonnal való rendelkezési jog:
A vagyon felett Zsadány Község Önkormányzata rendelkezik. Az intézmények
vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, alapfeladatot kiegészítı tevékenységet
szabad kapacitásuk használására folytathatnak.
11. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak az intézményegységeknél leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök.
Az ÁMK feladatának ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyona amelynek kezelıi jogával rendelkezik, el nem idegenítheti, meg nem terhelheti -,
valamint egyéb vagyona:
- Az önkormányzat tulajdonában lévı Béke utca 56.; 88.; 104.; 108, 110, 112, 114. sz.,
Dózsa u. 64. sz. alatti épületingatlanok
- Az intézmény használatában lévı ingóságok
- Az Önkormányzat éves költségvetésében szereplı támogatás
- Az intézmény saját bevételei és adományok
12. Az intézmény létrehozásának ideje:
2007. július 1.
Zsadány, 2007. december 26.

Dudás Árpád
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyzı

