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Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(továbbiakban: Kt.) jelentősen módosított a költségvetési szervek alapító okiratára vonatkozó
szabályokat.

A költségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, megszüntetése stb.) terén úgynevezett
sui generis szabályozás történt, vagyis nem már meglévő törvény került módosításra, hanem
új előírások születtek.

A Kt. elfogadásától formailag független, ugyanakkor tartalmában összefügg azzal –
amennyiben a feladatalapúságot támogatja az egyoldalú intézményi szintű erőforrás-
meghatározáshoz képest – az új szakfeladatrend megalkotása.

A törvény 2009. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat 2009. január
1-jétől kell alkalmazni, míg a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat 2010. január 1-jétől.
Utóbbi körben a 2009. évben a 2008. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni
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A törvény végrehajtása során az első feladat a közfeladatok ellátásának felülvizsgálata, a
költségvetési szervek besorolása
2009. május 15-éig a helyi önkormányzatnak, települési és területi kisebbségi
önkormányzatnak, országos kisebbségi önkormányzatnak, intézményi társulásnak és többcélú
kistérségi társulásnak mint irányító szervnek felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának
módját szervezeti szempontból. (már született róla testületi döntés)

A felülvizsgálat alapján 2009. június 1-ig a helyi önkormányzatnak el kell végezni a
költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását és módosítani kell az alapító okiratokat.

A besorolás azt jelenti, hogy a május 15-ig végzett felülvizsgálat eredményeként
„megmaradó” (vagy újonnan alapítandó) költségvetési szerveket a tevékenység jellege alapján
a Kt. 15-16. §-ai szerint és a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján a 18. § szerint be kell
sorolni.
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzat jogi
személy ugyan, de nem költségvetési szerv, ezért a besorolás rájuk nem vonatkozik.
Ugyanakkor azon jogi személyiségű önkormányzati társulást, amely költségvetési szerv (ld.
társulási törvény 16. §), e minőségében be kell sorolni.

Az alapító okiratot azonban valamennyi költségvetési szerv esetében módosítani kell
mindenekelőtt a besorolás miatt, de az alapító okirat kibővült tartalma miatt is. Az alapító
okirat új tartalmát a Kt. 4. §-a rögzíti.

Az alaptevékenységet az Ámr. 10. § (6) bekezdése alapján az államháztartási szakfeladatok
rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) alapján kell meghatározni, szakfeladat számmal és
megnevezéssel. Ha egy szakfeladaton belül több tevékenység is elszámolható, abban az
esetben nevesíteni kell, hogy melyik tevékenység(ek) végzésére jogosult a költségvetési szerv
(a normatíva igénylés feltétele így teljesül). Az új szakfeladatrend 2010. január 1-jétől lép
hatályba, de a szükséges módosításokat az alapító okiratra, valamint a szervezeti és működési
szabályzatra nézve 2009. szeptember 30-áig kell elvégezni.
Ezért célszerű számba venni valamennyi módosítási igényt, s egyetlen módosítási aktussal
2009. június 1-jéig elvégezni az összes változtatást az alapító okiraton, ezt követően pedig
majd a szervezeti és működési szabályzaton.

A régi szakfeladatrend szerinti besorolás él azonban még 2009. december 31-éig.
Vagyis az év közbeni alapító okirat-módosításokban egyelőre meg kell hagyni a 2009. év
végéig hatályos – régi – szakfeladatokat, egyúttal azonban meg kell jeleníteni a 2010-től
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatokat is.

Új elem, ha a költségvetési szerv kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységet folytat, akkor
az alapító okiratban e tevékenységei arányának felső határát külön-külön meg kell
határozni.

Az alapító okiratokról szóló testületi döntést az elektronikus információszabadságról szóló
törvény szerinti internetes honlapon közzé kell tenni.

A MÁK június 30-ig bejegyzi – 2009. július 1-jei hatállyal – az adatváltozásokat a
törzskönyvi nyilvántartásba.
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A törzskönyvi nyilvántartásba be nem jegyzett költségvetési szerv 2010. január 1-jén e
Törvény erejénél fogva megszűnik azzal, hogy általános jogutódja az irányító szerve.

A költségvetési szervek besorolása:
Alapító szerint

 központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv (együtt: központi
költségvetési szerv);

 helyi önkormányzati költségvetési szerv;
 helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv;
 országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv;
 köztestületi költségvetési szerv;

Tevékenységük jellege szerint
- közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály
alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány
gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján
alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie. Idetartozik a
körjegyzőség.

- Közszolgáltató költségvetési szerv:
 közintézmény
 közintézet
 vállalkozó közintézet

- Közüzem

Amennyiben egy költségvetési szerv többféle tevékenységet is végez, akkor a Kt. 44. § (6)
bekezdése alapján kell dönteni az irányító szervnek. Az önkormányzati körben ez alapján
nincs lehetőség az önkormányzati hivatal közszolgáltató költségvetési szervként történő
besorolására abban az esetben sem, ha a hivatalon belül ”működik” házi szociális ellátás,
községgazdálkodás, idősek nappali otthona. Ez azonban nem lehet akadálya az egy
költségvetési szervezetben történő feladatellátásnak, mert ez esetben az önkormányzati
hivatalban is alkalmazhatók – a teljes költségvetési szervre, így az igazgatási feladat
ellátásánál is – a törvényi feltételek megléte esetén a közszolgáltató költségvetési szerv
gazdálkodási a közhatalminál „rugalmasabb” (éppen a meghatározó súlyú közszolgáltatási
funkció gyakorlásra tekintettel lehetővé tett) szabályai.

Az irányító szerv döntésével jogi személyiségű szervezeti egység is létrehozható az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerven belül (Kt. 14. §).
Ez a szervezeti megoldás alkalmas a jogi személyiséget igénylő közszolgáltatási feladatok
önálló költségvetési szervezete helyett egy más szervezeten belüli feladatellátás
megszervezésére. Nem javasoljuk ilyen szervezeti egység létrehozását.

A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint a költségvetési szervek önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek lehetnek.
Az elhatárolásuk lényege, hogy az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban a szakmai
alapfeladata ellátását végző szervezeti egységekkel rendelkezik.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik,
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, rendelkezhet pénzügyi és számviteli
szervezeti egységgel (ld. erről a 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. §-át), amennyiben
nem rendelkezik pénzügyi feladatai ellátásához önálló szervezeti egységgel, a költségvetési
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szerv vezetőjének a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős
alkalmazottat/alkalmazottakat kell kijelölni.

A költségvetési szervek megváltozott gazdálkodási szabályai
A költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai eltérőek az egyes szervtípusoknál. Ezeket
2010. január 1-jétől kell alkalmazni (Kt. 44. § (3) bekezdés). A közfeladatok ellátási
módjának felülvizsgálatánál, a költségvetési szervek besorolásánál azonban ezekre már
célszerű figyelemmel lenni.

A 2009. május 15-éig végzett felülvizsgálatot követően a költségvetési szervek besorolását az
intézmény ténylegesen végzett tevékenységének szakágazati besorolást alapul véve kell
elvégezni.
Lényeges annak áttekintése, hogy a költségvetési szerv ténylegesen végzett tevékenysége
megfelel-e szakágazati besorolásának. Amennyiben egyszerre több különböző tevékenységet
is ellát alaptevékenységként, akkor a költségvetési szerv létrehozásának célját, illetve a
legjellemzőbb tevékenységet kell figyelembe venni.

A költségvetési szervek gazdasági vezetőjének kinevezése
A Kt. 8. § (7) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerv gazdasági vezetőjének
kinevezése, megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása
az irányító szerv vezetőjének, esetünkben a polgármesternek a hatásköre, más törvény eltérő
rendelkezése hiányában. A polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben (Ötv.) foglaltak figyelembevételével ezen hatáskörét átruházhatja.

Fontos tisztázni, hogy a Kt. hatálybalépését követő kinevezéseknél, megbízásoknál kerül az
irányító szerv vezetője hatáskörébe a gazdasági vezetőt érintő munkáltatói jogkör. Ebből az
következik, hogy a jelenlegi gazdasági vezetőt nem kell újból kineveznie az irányító szerv
vezetőjének a költségvetési szerv besorolásakor.
A gazdasági vezető díjazásának megállapítása azonban már a Kt. hatálybalépésétől az irányító
szerv vezetőjének a hatásköre. Tehát az előmeneteli rendszerben a gazdasági vezetőre
vonatkozó átsorolás az irányító szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

Új szabályok a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozóan
A költségvetési szerv vezetője

 egyidejűleg csak egy költségvetési szerv vezetője, vezető testületi tagja lehet (kivéve a
helyettesítést),

 felelős különösen a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség
követelményeinek (e fogalmak most részletesen is definiálásra kerültek, ld. Áht. 87. §
(2) bekezdés) érvényesítéséért,

 külön jogszabályban, ennek hiányában a képviselő-testület által meghatározott
felsőfokú végzettséggel, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy
képesítéssel, továbbá szakmai vagy vezetői gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen. Ezen
követelményeket a pályáztatás (kiválasztás) előtt kell meghatározni a konkrét vezetői
teljesítménykövetelményekkel párhuzamosan.

 jutalmazásáról, premizálásáról a képviselő-testület a költségvetés (költségvetési keret)
végrehajtásáról szóló, kormányrendeletben foglaltak szerinti beszámolási kötelezettség
teljesítése során dönt.
Ez alapján jutalmazásra, premizálásra csak a vezető munkájának évente történő
értékelését követően kerül sor. Törvény – pl. foglalkoztatási jogviszonytörvény – ettől
eltérően rendelkezhet.
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Szintén új, általános szabály, hogy a képviselő-testület köteles megtenni a külön törvényben
foglalt intézkedéseket, amennyiben a költségvetési szerv vezetője az általa vezetett
költségvetési szerv tevékenységét jogszabálysértően, nem az alapító okiratban, megvalósítási
tervben, teljesítménytervben foglaltaknak, vagy az irányító szerv utasításainak megfelelően
látja el.

Irányítási, felügyeleti jogosítvány az önkormányzati költségvetési szerveknél
A helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén a képviselő-testület az
irányítási, felügyeleti szerv.

Az irányítási jogok teljessége magában foglalja az alapítói és a – korlátozott irányítás esetére
külön nevesített – felügyeleti jogokat. Lehetséges, hogy elkülönül egymástól az alapítói
jogokkal rendelkező szerv és az irányításra (fenntartásra), illetve felügyeletre jogosult szerv;
amennyiben az irányítói jogok alapítói jogokon kívüli része átadásra kerül.

Helyi önkormányzati költségvetési szervre vonatkozóan irányítási jogot törvény korlátozhatja.

Az irányítási jogok részét képezik az ún. alapítói jogok is. A „fenntartói jog” fogalmát
ugyanakkor a Kt. nem ismeri, így az azzal kapcsolatos rendelkezések csak a fogalmat
használó szaktörvény szabályaival együtt értelmezhetők.

A költségvetési szerv alapító okiratában meg kell jelölni az alapítói jogokkal felruházott
irányító szervet. Amennyiben az – irányítási jogok részét képező – alapítói jogok [Kt. 8. § (2)
bekezdésének a) pontja] és az egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult személye eltér,
akkor mindkét irányításra jogosult szervet (személyt) meg kell jelölni az alapító okiratban.
Amennyiben a költségvetési szervnek csak felügyeleti szerve van [Kt. 8. § (3) bekezdése],
abban az esetben ezt a szervet (személyt) kell (felügyeleti szerv elnevezéssel) megjelölni az
okiratban.

Alapítói jogok a Kt. szerint a költségvetési szerv alapítása, alapítói okirat kiadás; átalakítása;
egyesítés; szétválasztás; megszüntetés. Helyi önkormányzati költségvetési szerv
vonatkozásában alapítói jog továbbá a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása.

A Kt. 2. § (2) bekezdése szerint az „alapító okiratot az alapító szerv adja ki”. A 8. § (1) bek.
b) pont szerint az alapító szerv az irányítási jogokkal felruházott szerv. Az irányítási, ezen
belül az alapítói jogokat a Kt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja határozza meg:

alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a
továbbiakban együtt: alapítói jogok)”

Az egyéb irányítási jogokat a Kt. 8. § (2) bekezdésének további pontjai részletezik:

„b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,

d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-
ellenőrzése,
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e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása,

f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy

utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.”

A Kt. 8. § (8) bekezdése szerint a közszolgáltató költségvetési szervre vonatkozó 8. § (2)
bekezdése szerinti irányítói jogok az ilyen szerv alapítására jogosult más szerv részére
adhatók át, az alapító okirat egyidejű módosításával, a jogátadás további feltétele az alapító
szervvel történő megállapodás megkötése.

Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata fenntartásában és
alapításával működő közoktatási költségvetési szerv:
Tapolcai Óvoda
Tapolcai Általános Iskola.

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában és alapításával működő közgyűjteményi
költségvetési szerv:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum.

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában, de a Veszprém Megyei Önkormányzat által
alapított és szerződéssel átadott alapítói jogokkal működő közoktatási költségvetési szerv:
Széchenyi István Szakképző Iskola.
A megállapodást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2009. (IV. 24.) Kt.,
határozattal, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2009. (IV.23.) MÖK
határozattal hagyta jóvá.

Tapolca Város Önkormányzata általa fenntartott közoktatási intézményekben a 2009/2010-es
tanévtől szükséges lenne bevezetni az integrált oktatást. Az integrált oktatás elindításához
azonban a dokumentumok átdolgozásán túl szükséges egyfajta személyi és tárgyi feltétel
megléte. Az oktatási intézmények jelen alapító okirataiba belekerült az integrált oktatás is.
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot Veszprém Megye Önkormányzatával egy
megállapodás megkötésére, a megye jelezte, hogy támogatja a megállapodás megkötését. A
Közgyűlés a 2009. júniusi ülésén fogja tárgyalni. A megállapodásról még folynak az
egyeztetések, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szintén a 2009. júniusi
ülésén tudja megtárgyalni.

A testületi anyagot megküldtük Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Alapító okiratok:
Mellékletek:
1. számú: Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2. számú: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
3. számú: Tapolcai Óvoda
4. számú Tapolcai Általános Iskola.
5. számú: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
6. számú: Széchenyi István Szakképző Iskola.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tapolca Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2009.
július 1. hatállyal, jóváhagyja, és az 1. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okirat elfogadását
követően, legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratát 2009. július 1.
hatállyal, jóváhagyja, és a 2. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okirat elfogadását
követően, legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tapolcai
Óvoda alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal, jóváhagyja, és a 3.
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, az alapító okiratot legkésőbb a
hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és
az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző
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IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tapolcai
Általános Iskola alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal, jóváhagyja,
és a 4. 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, az alapító okiratot legkésőbb a
hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és
az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal,
jóváhagyja, és az 5. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okirat elfogadását
követően, legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző

VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Széchenyi
István Szakképző Iskola alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal,
jóváhagyja, és a 6. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okirat elfogadását
követően, legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő:
Felelős: jegyző

Tapolca, 2009. május 8.
Császár László sk.

polgármester



9

1. számú melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERI HIVATALA

ALAPÍTÓ OKIRATA

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény alapján az önkormányzat működtetésével, valamint a államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
egységes hivatalt hozott létre, mely helyi önkormányzati költségvetési szerv (a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
valamint tekintettel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV tv. 2. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményekre az alábbi alapító okiratot adja
ki :

1. Költségvetési szerv:

Neve:Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testületének) Polgármesteri
Hivatala

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

Székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 429344

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: ---

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Városi Tanács Vb.
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott
létre, mely helyi önkormányzati költségvetési szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése alapján.

5. Alaptevékenysége:

 8411 Általános közigazgatás

 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
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5.1. Az alaptevékenységen belüli szakfeladatok:
2009. december 31-ig hatályos:

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
55231-2 Óvodai intézményi közétkezés
55232-3 Iskolai intézményi közétkezés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
63321-5 Utazásszervezés, idegenvezetés
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
75114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási

tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
75167-0 Polgári védelmi tevékenység
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
75183-4 Vízkárelhárítás
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6 Települési vízellátás és vízminőségvédelem
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok
75187-8 Közvilágítási feladatok
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem

tervezhető elszámolása
75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
85325-5 Szociális étkeztetés
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
92602-9 Máshova nem sorolt sporttevékenység
93093-2 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
92402-5 Verseny- és élsport
92404-7 Sportcélok és feladatok
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93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás”

2010. január 1-től hatályos:

181300 Nyomdai előkészítő tevékenység

182000 Egyéb sokszorosítás

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése

411000 Épületépítési projekt szervezése

412000 Lakó- és nem lakó épület építése

421100 Út, autópálya építése

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

431100 Bontás

431200 Építési terület előkészítése

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

494200 Költöztetés

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés
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581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

591111 Filmgyártás

591112 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása

591113 Egyéb televízióműsor-készítés

592011 Hangfelvétel készítése

661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

683200 Ingatlankezelés

702100 PR, kommunikáció

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

711100 Építészmérnöki tevékenység

711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

731100 Reklámügynöki tevékenység

731200 Médiareklám

732000 Piac-, közvélemény-kutatás

743000 Fordítás, tolmácsolás

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

783000 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

791200 Utazásszervezés

812100 Általános épülettakarítás

813000 Zöldterület-kezelés

821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

822000 Telefoninformáció

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

841111 Törvényhozás

841112 Önkormányzati jogalkotás

841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841132 Adóigazgatás

841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása

841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és
szabályozása

841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása

841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és
szabályozása

841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842421 Közterület rendjének fenntartása

842429 Balesetmegelőzés

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból
kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka
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882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk

890301 Civil szervezetek működési támogatása

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 foglalkoztatás

890443 Közmunka

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Az itt meghatározott tevékenységeket Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Műszaki
Szabályzata részletezi, a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése alapján.

Alaptevékenységén túl az intézmény a szabad kapacitásának hasznosítása érdekében
vállalkozási tevékenységet folytathat, amennyiben nem veszélyezteti az alaptevékenységből
fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A költségvetési évre vonatkozóan a részletezett
feladatokat a hatályos költségvetési rendelet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, melyeket
jogszabályok Tapolca város illetékességi és működési körébe utalnak.



15

6. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
--

7. Működési köre:
Tapolca város közigazgatási valamint a körzetközponti településhez tartozó

települések közigazgatási területe.

8. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. A tevékenység jellege alapján:

Közhatalmi szerv
11. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el kormányrendeletben
foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról,
rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A Polgármesteri Hivatal irányítója a Polgármester, kinevezése a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 1990. évi
LXIV. törvény szerint történik.
A Polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
gyakorolja.

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt pályázat útján a
Képviselő-testület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 8. §. szerint.

A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a Képviselő-
testület – a Polgármester javaslata alapján – tiszteletdíjas
alpolgármestereket választ.

13. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
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A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi. XXIII. törvény és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

14. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Alapítás dátuma: 1990.

15. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

16. Az intézmény típusa: Közhatalmi, helyi közigazgatási szerv

Telephelyei: ---

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó, immateriális javak,
vagyon értékű jogok és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített éves beszámoló, a vagyoni állapotot és az éves leltár tartalmazza.

18. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és helyi jogszabályoknak megfelelően.

20. Tapolca Város Önkormányzatánál az alábbi bankszámlákat vezetik:

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt. Tapolcai fiókjánál:

11748052-15429348 KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZLA.
11748052-15429348-00310000 TAPOLCA ÖNK.BÉRLAKÉP.ÉRT.LEB.SZLA.

11748052-15429348-02130000 TAPOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÁRTYA

11748052-15429348-02200000 TP.ÖNK. SZÉCH.T.BÉRLAK.VÁRÁSR.SZLA.
11748052-15429348-02440000 ÉPÍTMÉNYADÓ SZLA.

11748052-15429348-02820000 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM.ADÓJA SZLA.
11748052-15429348-03090000 TARTÓZKODÁSI IDŐ ÚT.ID.FORG.ADÓ SZLA.

11748052-15429348-03470000 TAPOLCA VÁROS ILLETÉKBESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-03540000 IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZLA.

11748052-15429348-03610000 BÍRSÁG SZLA.

11748052-15429348-03780000 KÉSEDELMI PÓTLÉK SZLA.
11748052-15429348-03850000 LUXUSADÓ BESZEDÉSI SZLA.

11748052-15429348-03920000 TAPOLCA TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-04260000 CIGÁNY-ROMA HELYI KISEBBS.SZLA.

11748052-15429348-04330000 TAPOLCA NÉMET HELYI KISEBBS.SZLA.
11748052-15429348-04400000 TAPOLCA VÁROS IDEGEN BEVÉTELEK SZLA.

11748052-15429348-05120000 ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZLA.
11748052-15429348-06080000 BÉRLAK.ÉRT.LEBONY.SZLA.

11748052-15429348-08110000 POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFEJEZETT

KÖZMŰBER.
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11748052-15429348-08660000 TERMŐFÖLD BÉRBAD.SZÁRM.JÖVADÓ BESZ.SZLA.

11748052-15429348-08800000 EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZLA.

11748052-15429348-08970000 GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZLA.
11748052-15429348-10040007 TP.VÁROS ÖNK.VEGYES ELK.SZLA.

11748052-15429348-10050006 TP.VÁROS VEGYES ELK.SZLA.
11748052-15429348-10080003 TP.ÖNK.SZÉCH.T.ÁTAL.BÉRLAK.LEB.

11748052-15429348-32520002 SZOC.ÉS EÜ.ALAPELLÁTÓ INTÉZET
11748052-15429348-32530001 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

11748052-15429348-80110004 ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓSZÁMLA
11748052-24855110 MUNKÁLTATÓI KÖLCSÖN SZLA.

11748052-15429348-10130005 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP CÉLELŐIR.

11748052-15429348-10150003 ÖNKORMÁNYZATI CÉLÚ KÖRNYEZETVÉDELMI SZL
11748052-15429348-10160002 ISPA SZÁMLA

11748052-15429348-10190009 TAPOLCA VÁROS ÖNK. PARKOLÓHELYEINEK
MEGVÁLTÁSA SZLA

11748052-15429348-10200005 TAPOLCA VÁROS ÖNK. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
11748052-15429348-10230002 DISZEL VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZ SZLA

11748052-15429348-10270008 TAPOLCA ÉS TAPOLCA-DISZEL VÁ.
11748052-15429348-10260009 TAPOLCA VÁROS ÖNK. ELJÁRÁSI KTG. SZLA

11748052-15429348-10280007 SZISZI SZAKKÉPZÉSI SZLA

11748052-15429348-10290006 SZISZI PÁLYÁZATOK ALSZLA.
11748052-15429348-10300002 PANELPROGRAM ALSZLA.

11748052-15429348-10310001 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KEOP SZLA
11748052-15429348-10320000 TAPOLCAI ÓVODA

11748052-15429348-10330009 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
11748052-15429348-10340008 ÁCS JÁNOS POLGÁRMESTER EMLÉKÉRE

11748052-15429348-30010002 TAPOLCA VÁROS ÖNK. SZISZI
11748052-11751487-35546885 SZISZI DEVIZASZÁMLA

11751487-19270885 DEVIZASZÁMLA

A Raiffeisen Bank ZRt-nél vezetett számlák:

12083002-00115597-00100009 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF

12083002-00115597-00200006 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF
12083002-00115597-00300003 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CHF

12083002-00115597-00400000 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EUR

21. A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adónak alanya.
Adószám: 1-5429348-2-19

Záradék:
Tapolca Város Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatalának alapító
okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. határozatával 2009.
július 1. hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg a 2008. június 27-én 172/2008.(VI.27.) Kt.
határozatával jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2009. június 1.
P.H.

Császár László
polgármester
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2. szám melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 2. § (2) bekezdése, 4. §-a, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. Tv. 41.§-a, 42.§-a, 93.§-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 86. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Tv.94. §-ában foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv:

Neve: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

Székhelye: 8300 Tapolca, Kossuth u.2.

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: ---

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: ---

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Egészségügyi alapellátás biztosítása az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV.tv.
Szociális szolgáltatások biztosítása a ., a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. §-a,

. Gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 94. §-ában
foglaltak alapján

5. Alaptevékenysége:
Szakfeladatok száma és megnevezése
2009. december 31-ig hatályos:

75177 Szakmai tevékenységet irányító és segítő szolgáltatás

85120 Járóbetegek orvosi ellátása
851219 Háziorvosi szolgálat
851297 Védőnői szolgálat

85310 Szociális ellátás szállásnyújtással
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

85320 Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül
853211 Bölcsődei ellátás
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853233 Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853266 Nappali szociális ellátás
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

2010. január 01-től hatályos:

8621 Általános járóbeteg-ellátás
8629 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

8790 Egyéb bentlakásos ellátás
87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88101Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

881011 Idősek nappali ellátása

8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés

6. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv
kiadásaiban:

---

7.Működési köre:
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Tapolca város és a tapolcai kistérség (32 település) közigazgatási területe
881011 Idősek nappali ellátása

Tapolca város és Raposka község közigazgatási területe
889922 Házi segítségnyújtás

Tapolca város és Raposka község közigazgatási területe

8.Irányító szerv neve, székhelye:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9.Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, hősök tere 15.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. A tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató, költségvetési szerv
11. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
11. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, – e
célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény
pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtárásól szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói
felett munkáltatói joggal rendelkezik.

13. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról és a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény alapján.

14. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
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8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Alapítás dátuma: 1997.01.01.

15. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

16. Az intézmény típusa: közintézmény

17. Telephelyei:
 Központi orvosi ügyelet Tapolca, Ady E.u.1-3.

 Gyermekorvosi rendelő Tapolca, Batsányi u.7.

 Anyasági Tanácsadó Tapolca, Berzsenyi u.7.

 Védőnői szolgálat Tapolca, Kazinczy tér 1.

 Hajléktalanok Átmeneti Szállása Tapolca, Arany J.u.16.

 Idősek Klubja Tapolca, Szt. István u.12.

 Bölcsőde Tapolca, Nagyköz u.1-3.

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Tapolca, Hősök tere 15.
18. 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.

19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

Záradék:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. határozatával
2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
A jelen Alapító okirat hatálybalépésével:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2009. (II. 13.) Kt. határozatával kiadott
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okirata 2009. július 1-jével hatályát
veszti.

Tapolca, 2009. június 01. P.H.

Császár László
Polgármester
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3. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzata Képviselő-
testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. §

(1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján az
alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv neve:

Tapolcai Óvoda

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

OM azonosító: 201169

Székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.

MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2008. (II. 15.) Kt.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 14.) Kt.
határozataival 2008. július 02. hatállyal hagyta jóvá.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi u. 4.

Szivárvány Óvoda
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Kötelező feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8.
§ (1), illetve (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5. Alaptevékenysége:
8510 Iskolai előkészítő oktatás

85101 Óvodai nevelés
A Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleményével rendelkező gyógypedagógiai oktatásban, és sajátos
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nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása integrált formában,
összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § 29. a) és b)
pontjával, az abban foglalt sajátos nevelési igényű tanulók
meghatározásával.

Az ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek típusai, integrációra alkalmas fokon:
- Testi sérült, látássérült, hallássérült, középsúlyos értelmi fogyatékos
gyerekek, tanulók.
- A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek,
tanulók.

5.1.Szakfeladatok száma és megnevezése:

2009. december 31-ig hatályos:

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
80111-5 Óvodai nevelés
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

2010. január 1-től hatályos:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

6. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
---

7. Működési köre:
Tapolca város és Raposka község közigazgatási területén lakhellyel illetve
tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek.

8. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, hősök tere 15.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
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8300 Raposka, Fő u. 51.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató
11. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
11. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca
Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az
intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.

13. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján,
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

14. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

15. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

16. Az intézmény típusa: óvoda

17. Tagintézményei:
Intézményegység Tapolcai Óvoda

Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
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Tagintézmény: Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tagintézmény: Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Tagintézmény: Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.

18. 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.

19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

20. Maximális gyermek- tanuló létszám: 551 fő

Záradék:
Tapolcai Óvoda alapító okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. () Kt. határozataival
2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
A jelen Alapító okirat hatálybalépésével:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 174 /2008. (VI. 27.) Kt. és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2008. (VI. 26.)Kt. határozataival kiadott
Tapolcai Óvoda alapító okirata 2009. július 1-jével hatályát veszti.

Tapolca, 2009. június 1. P.H.

Császár László
polgármester
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4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzata Képviselő-
testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. §

(1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján az
alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv neve:
Tapolcai Általános Iskola

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

OM azonosító: 201170

Székhelye: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764388

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2008. (II. 15.) Kt.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 14.) Kt.
határozataival 2008. július 02. hatállyal hagyta jóvá.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Sport Iskola Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School
and Sports School
8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Bárdos Lajos Általános Iskola
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

4.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Kötelező feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8.
§ (1), illetve (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5.Alaptevékenysége:
8520 Alapfokú oktatás
(két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás)
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(közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja)

A Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleményével rendelkező gyógypedagógiai oktatásban, és sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése és oktatása integrált formában, összhangban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 121. § 29. a) és b) pontjával, az abban foglalt sajátos nevelési
igényű tanulók meghatározásával.

Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusai:
- Tanulmányi kötelezettségüket magántanulóként teljesítő tanulók, valamint azok a

nem sajátos nevelési igényű tanulók, akik az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
1.§ (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat
magántanulóként folytatják.

- Azok a tanulók, akiknél a rehabilitációs bizottság megállapítása alapján a sajátos
nevelési igény, az áthelyezés indokoltsága megszűnt, és a tanévet a kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskolában kezdi meg. Idetartoznak azok a
tanulók is, akiknek folyamatos figyelemmel kisérését a rehabilitációs bizottság
rendelte el.

- Integrációra alkalmas fokon testi sérült, látássérült, hallássérült, középsúlyos
értelmi fogyatékos gyerekek, tanulók.

- A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.

5.1.Szakfeladatok száma és megnevezése:
2009. december 31-ig hatályos:

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
92403-6 Diáksport

2010. január 1-től hatályos:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

(1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

(5-8. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és

támogatása

6.Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv
kiadásaiban:

--

7.Működési köre:
Tapolca város és Raposka község közigazgatási területén lakhellyel illetve
tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles korú gyermekek (17 éves korig).

8.Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9.Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, hősök tere 15.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
8300 Raposka, Fő u. 51.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató
11. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
11. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca
Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.
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12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az
intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.

13. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján.
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

14. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

15. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

16. Az intézmény típusa: általános iskola

17. Tagintézményei:
Intézményegység: Tapolcai Általános Iskola

Bárdos Lajos Intézményegysége
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

Tagintézmény: Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School, Member
School of Tapolca Primary School
8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Tagintézmény: Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

18. 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.
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19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

20. Maximális gyermek- tanuló létszám: 1440 fő

21. Évfolyamok száma: általános műveltség megalapozása:
8 évfolyam

Záradék:
Tapolcai Általános Iskola alapító okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (V. )Kt. határozataival
2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
A jelen Alapító okirat hatálybalépésével:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 175 /2008. (VI. 27.) Kt. és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2008. (VI. 26.) Kt. határozataival kiadott
Tapolcai Általános Iskola alapító okirata 2009. július 1-jével hatályát veszti.

Tapolca, 2009. június 01. P.H.

Császár László
polgármester
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5. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 2. § (2) bekezdése, 4. §-a és a muzeális

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 64-68. §-ában foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv:

Neve: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

MÁK- nál nyilvántartott törzsszám: 665692

2.Létrehozásáról rendelkező határozatok: ---

3.Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: ---

4.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53 §. (2) illetve a 64. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint.

.
5.Alaptevékenysége:

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
5. a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, és a helyi
igényeknek megfelelően alakítja

5. b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

5. c) biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését,

5. d) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében.

5.1 Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos:

92320 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelem
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Működési engedély száma, kelte: M/d/57 (1997. IV. 5./1997.
04. 09.)

2010. január 1-től hatályos:
91020 Múzeumi tevékenység

Működési engedély száma, kelte: M/d/57 (1997. IV. 5./1997.
04. 09.)

5.2. Szakfeladatok száma és megnevezése:
2009. december 31-ig hatályos:

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
92321-5 Múzeumi tevékenység

2010. január 1-től hatályos:
91012 Könyvtári tevékenység
910121 Könyvári állomány gyarapítása, nyilvántartása.
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.
910123 Könyvtári szolgáltatások.
91020 Múzeumi tevékenység
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Az intézmény alaptevékenységén túl az alábbi pontokban felsorolt kiegészítő tevékenységeket
is folytathat a szabad kapacitásának hasznosítása érdekében, amelyekben nem veszélyezteti az
alaptevékenységből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

181300 Nyomdai előkészítő tevékenység
182000 Egyéb sokszorosítás
476100 Könyv-kiskereskedelem
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
592011 Hangfelvétel készítése
620100 Számítógépes programozás
620300 Számítógép-üzemeltetés
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

6. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv
kiadásaiban:

---
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7.Működési köre:
Tapolca város közigazgatási területe.

8.Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9.Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, hősök tere 15.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. A tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató
11. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
11. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
feltételekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca
Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezése tárgyában kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm r. alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói
felett munkáltatói joggal rendelkezik.

13. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
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kérdések rendezése tárgyában kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm r. és a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

14. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

Alapítás dátuma: 1956. 01. 01.

15. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

16. Az intézmény típusa: Közgyűjtemény; nyilvános közkönyvtár

17. Telephelyei: Városi Múzeum
8300 Tapolca, Templomdomb 8.

Múzeum raktár

8300 Tapolca, Mónus Illés u. 7.
18. 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.

19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

Záradék:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. határozatával
2009. július 1. hatállyal hagyta jóvá.
A jelen Alapító okirat hatálybalépésével:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 176/2008. (VI. 27.) Kt. határozatával
kiadott Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okirata 2009. július 1-jével hatályát veszti.

Tapolca, 2009. június 01. P.H.

Császár László
polgármester
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6. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.

37. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv neve:

Széchenyi István Szakképző Iskola

Idegen neve: ---
Rövid név: Széchenyi SZKI
Rövidített név: Széchenyi SZKI

OM azonosító: 037224

Székhelye: 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.

MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 567617

2.Létrehozásáról rendelkező határozatok: ---

3.Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: ---

4.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Önként vállalt feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV.
törvény 70. § (1), illetve 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

5.Alaptevékenysége:
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás

A Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleményével rendelkező gyógypedagógiai oktatásban, és sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése és oktatása integrált formában, összhangban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 121. § 29. a) és b) pontjával, az abban foglalt sajátos nevelési
igényű tanulók meghatározásával.

Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusai:
- Tanulmányi kötelezettségüket magántanulóként teljesítő tanulók, valamint azok a

nem sajátos nevelési igényű tanulók, akik az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
1.§ (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat
magántanulóként folytatják.

- Azok a tanulók, akiknél a rehabilitációs bizottság megállapítása alapján a sajátos
nevelési igény, az áthelyezés indokoltsága megszűnt, és a tanévet a kötelező
felvételt biztosító vagy a választott iskolában kezdi meg. Idetartoznak azok a
tanulók is, akiknek folyamatos figyelemmel kisérését a rehabilitációs bizottság
rendelte el.
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- Integrációra alkalmas fokon testi sérült, látássérült, hallássérült, középsúlyos
értelmi fogyatékos gyerekek, tanulók.

- A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.

5.1.Szakfeladatok száma és megnevezése:
2009. december 31-ig hatályos:

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, nyelvi előkészítő

évfolyam
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás: nappali, esti és levelező munkarend szerint
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő, ruházati kereskedő, vasműszaki
kereskedő, pincér, szakács, asztalos, kőműves, vízvezeték- és központifűtés-
szerelő, gázvezeték- és készülék szerelő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos
Bolti eladó:

Elágazásai:
élelmiszer- és vegyi árú eladó, ruházati eladó, vasműszaki eladó,

Épületasztalos
Épületlakatos
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő:

Elágazásai:
vízvezeték- és vízkészülék- szerelő, központifűtés- csőhálózat
szerelő, gázfogyasztó- berendezés-és csőhálózat szerelő,
energiahasznosító berendezés szerelője

Középfokú végzettséghez kötött szakképzés:
kereskedelmi technikus, vendéglátó technikus, számítástechnikai szoftver
üzemeltető, gazdasági informatikus II, marketing- és reklámügyintéző
kereskedő, kereskedelmi ügyintéző, vendéglős,
Informatikai rendszergazda:

Elágazásai:
webmester számítógép-rendszerkarbantartó, G „IT kereskedő”, G
„Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető”

Informatikus
Elágazása: gazdasági informatikus

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
92403-6 Diáksport

2010. január 1-től hatályos:
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
85312 Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű

szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

nappali, esti és levelező munkarend szerint
85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű

szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő, ruházati kereskedő, vasműszaki kereskedő, pincér,
szakács, asztalos, kőműves, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, gázvezeték- és készülék
szerelő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos Bolti eladó:

Elágazásai:
élelmiszer- és vegyi árú eladó, ruházati eladó, vasműszaki eladó,

Épületasztalos
Épületlakatos
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő:

Elágazásai:
vízvezeték- és vízkészülék- szerelő, központifűtés- csőhálózat
szerelő, gázfogyasztó- berendezés-és csőhálózat szerelő, energiahasznosító berendezés
szerelője

Középfokú végzettséghez kötött szakképzés:
kereskedelmi technikus, vendéglátó technikus, számítástechnikai szoftver
üzemeltető, gazdasági informatikus II, marketing- és reklámügyintéző
kereskedő, kereskedelmi ügyintéző, vendéglős,
Informatikai rendszergazda:

Elágazásai:
webmester számítógép-rendszerkarbantartó, G „IT kereskedő”, G „Informatikai

hálózattelepítő és üzemeltető”
Informatikus

Elágazása: gazdasági informatikus
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
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855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelése

85593 Egyéb felnőtt oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és

támogatása
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás

6.Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv
kiadásaiban:

--
7.Működési köre:

Veszprém megye közigazgatási területe.

8.Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

9.Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, hősök tere 15.

11. Típus szerinti besorolása:
11. 1. Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató
11. 2. Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
12. 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója:

Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el kormányrendeletben
foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról,
rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X. 8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az
intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.

14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján.
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

15. Alapító neve, címe: Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

16. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

17. Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény
(összetett iskola):
szakközépiskola és szakiskola

18. Telephelye, címe: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.

19. 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.

20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

21. Maximális gyermek- tanuló létszám: 700 fő

22. Évfolyamok száma: általános műveltség megalapozása:
2, 3, 4, 5, évfolyamok

szakképzés: 1, 2, 3, évfolyamok
Záradék:
Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratát
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2009. (V. ) Kt. határozatával 2009.
július 1. hatállyal hagyta jóvá.
A jelen Alapító okirat hatálybalépésével:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 121/2008. (V. 13.) Kt. határozatával
kiadott Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okirata 2009. július 1-jével hatályát veszti.

Tapolca, 2009. június 01. P.H.
Császár László

polgármester


