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ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. június 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Kunadacs–Ladánybene Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2009. május 18-án tárgyalta az alapító okiratok módosítását. 39/2009. (V.18.) 
Kt. határozatával elfogadta a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola alapító okiratának módosítását 
és egységes szerkezetben történő kiadását. Az alapító okiratot a gesztor feladatokat ellátó Kunadacs 
Község Önkormányzata készítette el. 
A törvényi  szabályozás  szerint  ezen  alapító  okirat  (törzskönyvi  nyilvántartás  bejegyzése  miatt) 
megküldésre került  a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságához. 

A Kunadacs-Ladánybene  Általános  Iskola  és  Óvoda  alapító  okiratában  a  felülvizsgálat  során 
megállapításra került, hogy a szakágazati besorolás hiányos, ezért a 39/2009.(V.18.) Kt. határozat 
12. pontja „Intézményi szakágazati számjele: 85.20” helyébe 
Fő tevékenység:

„TEÁOR:  851.01 Óvodai nevelés
85.20 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

Szakágazat száma:  851020 Óvodai nevelés
        852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)”

elnevezés lép.

Fentiek  miatt  szükséges  az alapító  okirat  módosítása.  Kérem a T.  Képviselő-testületet,  hogy az 
alapító okiratot módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el.

Ladánybene, 2009. június 29.

Kardos Attila sk.
   polgármester



H A T Á R O Z A T I  J AVA S L A T

 ______/2009. (VI. 29.) Kt. határozata
Kunadacs -Ladánybene Általános Iskola és Óvoda okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetben történő kiadásáról

H a t á r o z a t

Ladánybene  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kunadacs-Ladánybene  Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése 
és  4.  §-a,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.  §  (5)  bekezdése,  valamint  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  10.  §-a  alapján  az 
alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat  12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Fő tevékenység:

„TEÁOR:  851.01 Óvodai nevelés
85.20 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

Szakágazat száma:  851020 Óvodai nevelés
        852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Jelen alapító okirat módosítás 2009. július 1-jén lép hatályba.
A Kunadacs-Ladánybene  Általános  Iskola  és  Óvoda  alapító  okiratának  módosítását  követően  a 
Képviselő-testület  –  2009.  július  1-jei  hatállyal  –  az  alábbi  egységes  szerkezetű  „ALAPÍTÓ 
OKIRAT” –ot adja ki.

               A L A P Í T Ó  O K I R AT

Ladánybene  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kunadacs-Ladánybene  Általános 
Iskola  és  Óvoda  számára  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.  §-a,  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése 
és  4.  §-a,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.  §  (5)  bekezdése,  valamint  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  10.  §-a  alapján  az 
alábbi alapító okiratot adja ki:

1.   Az  intézmény  neve: Kunadacs–Ladánybene Általános Iskola és Óvoda 
               székhelye: 6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 1.
                     típusa: többcélú közös-igazgatású közoktatási intézmény

      Költségvetési törzsszáma: 543107
      Adószáma: 15543103-2-03
      OM azonosítója: 201141

2.   Az alapító és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója: 

      Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
        6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.

        Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete



        6045 Ladánybene, Fő u. 66.

3.   Irányító és felügyeleti szerve: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
       6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.

4.    Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, 
       bérgazdálkodási jogkörrel, teljes szakmai önállósággal

5.   Az alapítás éve: 2007

6.  Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye, alapításuk éve:

IV. Béla Általános Iskola  (alapítva: 1993.)
      6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1.

Napközi Otthonos Óvoda (alapítva: 1999.)
      6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 3.

      Ladánybenei Általános Alapfokú, Művészeti Iskola és Óvoda (alapítva: 1994.)
      6045 Ladánybene, Fő u. 72.

Alapító szerv neve, címe:

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő u. 66.

Fenntartó neve, címe:

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6045 Ladánybene, Fő u. 66.

7. Intézményegységei / telephelye:

IV. Béla Általános Iskola  
(Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1.)
Iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam
Felvehető maximális tanuló létszáma:  192 fő

Napközi Otthonos Óvoda 
(Kunadacs, Petőfi Sándor u. 3.)
Óvodai csoportok száma: 2
Felvehető maximális gyermeklétszám: 50fő

Ladánybenei Általános Iskola 
(6045 Ladánybene, Fő u. 72.)
Iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam
Felvehető maximális tanuló létszáma:  192 fő



Ladánybenei Napközi Otthonos Óvoda
(6045 Ladánybene, Rákóczi u. 6.)
Óvodai csoportok száma: 3
Felvehető maximális gyermeklétszám: 75fő

Telephelye: 6045 Ladánybene, Fő u. 75.

8.  Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik az óvodai és iskolai 
ellátásról. 

9.  Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
    közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatottak”

10. Intézmény működési köre:

Kunadacs község közigazgatási területe
Ladánybene község közigazgatási területe

Az intézmény működési területén kívüli településről is vehet fel tanulókat:
- nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás keretein belül
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai 
oktatásra;

11. Alapfeladata:
  

-  Általános  iskolában  általános  műveltséget  megalapozó  alapfokú nevelés  és  oktatás,  óvodában 
óvodai nevelés, iskolába lépéshez szükséges fejlettség biztosítása.
- Gyógypedagógiai  ellátás:  sajátos nevelési  igényű (tanulásban akadályozott  enyhe fokú értelmi, 
érzékszervi és részképesség sérült) gyermekek, tanulók integrált nevelése oktatása, valamint sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
-   Általános iskolai tanulók tankönyvellátása
-   Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás
-   Napközi és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben
-   A gyermek,  tanuló  óvodai  nevelésével,  iskolai  oktatásával  összefüggő minden  olyan  feladat, 
amelynek ellátása pedagógiai  szakértelmet  igényel,  továbbá minden, a  nevelő és  oktató munkát 
segítő, a gyermek, tanuló szociális és egészségügyi ellátásával összefüggő feladat.
-   Tehetséggondozás
-   Szakköri tevékenység
-   Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
-  Logopédiai  ellátás,  különleges  (hátrányos)  helyzetben  lévő  tanulók  fejlesztése,  gyermek  és 
ifjúságvédelem
-    Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
-   Óvodai intézményi közétkeztetés
-    Iskolai intézményi közétkeztetés
-    Munkahelyi étkeztetés
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs vagy  képesség kibontakoztató felkészítése, 
illetve óvodai fejlesztő program szerinti foglalkoztatás biztosítása



-   Diáksportkör működtetése  

12. Fő tevékenység:

TEÁOR:  851.01 Óvodai nevelés
85.20 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

Szakágazat száma:  851020 Óvodai nevelés
 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

Alaptevékenysége, szakfeladat szerinti besorolásban:

552312 Óvodai intézményi közétkezés 
552323 Iskolai intézményi közétkezés 
552411   Munkahelyi vendéglátás 
801115 Óvodai nevelés
801126   Sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek ellátása 
801126  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti 
       foglalkoztatás biztosítása
801126     Sajátos  nevelési  igényű  (beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  viselkedés 

fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethetően  tartós  és  súlyos  rendellenessége 
miatt)  gyermekek  különleges  gondozás  keretében  történő  ellátása.  Fejlesztő 
foglalkozásra  jogosult  (a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  vissza  nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű) gyermekek 
ellátása.
A logopédiai fejlesztés.                               

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
801225 fogyatékos  tanulók  nappali  rendszerű  általános  műveltséget  megalapozó   iskolai 

oktatáson belül: integrált oktatás biztosítása fejlesztő pedagógia keretében,  valamint a 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  integrációs-  vagy képesség  kibontakoztató 
felkészítése

801225     Sajátos  nevelési  igényű  (beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  viselkedés 
fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethetően  tartós  és  súlyos  rendellenessége 
miatt) tanulók különleges gondozás keretében történő ellátása. Fejlesztő foglalkozásra 
jogosult (a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű) tanulók ellátása.

(A logopédiai fejlesztést mindkét településen a többcélú kistérségi feladatellátás keretében látják el. 
Kunadacson Szabadszállás mikrotérség központ megállapodása alapján, Ladánybenén a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás keretében látják el)

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
805212 Pedagógiai szakszolgálat
853255  Szociális étkeztetés 
924036 Diáksport 

13. Feladatellátását szolgáló vagyon : 

Ladánybene Községi Önkormányzat tulajdonát képezi a ladánybenei ingatlan nyilvántartásba 
felvett 3, 334 és 397 hrsz-ú ingatlana, valamint mindaz a leltár szerinti ingóvagyon, amely leltár 
szerint az általános iskola és az óvoda használatába van adva.



Kunadacs  Községi  Önkormányzat  tulajdonát  képezi  a  kunadacsi  ingatlan  nyilvántartásba  felvett 
193. és 194. hrsz-ú ingatlana, valamint mindaz a leltár szerinti ingóvagyon, amely leltár szerint az 
óvoda és az általános iskola használatába van adva.

A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli  nyilvántartások alapján 
elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza.

14.  Vagyon feletti rendelkezési joga:

A  tulajdonjog  Kunadacs  és  Ladánybene  Község  Önkormányzatait,  a  használati  jog  az 
intézményegységeket  illeti  meg.  A gazdálkodási  jogot  az  intézmény a  jóváhagyott  költségvetés 
erejéig gyakorolja a társulási megállapodásban megfogalmazottak szerint.

15. Az intézmény besorolása:

- a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
- a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény,
- a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv. 
Az  intézmény  az  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság  szempontjából  részjogkörrel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Az 
intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Kunadacs Község Polgármesteri Hivatala látja el. 
A tervezésben,  költségvetési  beszámolásban  és  könyvviteli  elszámolásban  Ladánybene  község 
önkormányzata a Kunadacsi  Polgármesteri  Hivatal  útján és az általa meghatározott  módon vesz 
részt.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

16.  Az intézmény irányítása, vezetése:
Az  intézmény  igazgatóját  Kunadacs  és  Ladánybene  községek  képviselő-testületei  –  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – pályázat útján határozott 
időre – öt évre - bízzák meg. Munkaviszonyának megszüntetése, fegyelmi eljárás megindítása a 
képviselő-testületek  hatáskörébe  tartozik.  Az  egyéb  munkáltatói  jogokat  Kunadacs  község 
polgármestere gyakorolja, a társulási megállapodásban meghatározott esetekben Ladánybene község 
polgármesterének egyetértésével.

A közös  intézmény  igazgatója  egyben  a  ladánybenei  intézményegység  vezetője  is.  Munkáját 
intézményegység-vezetők,  és  az  igazgatótanács  segíti.  Az  igazgatótanács  -  jogszabályban 
meghatározottak  szerint  –  részt   vesz  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlásában:   a  munkáltatói  jog 
gyakorlóját megillető jogosítványok közül az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás 
visszavonásáról az igazgatótanács dönt.

A közös intézmény igazgatójának székhelye: 6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 1. szám alatti IV. Béla 
Általános Iskola intézményegység.

Az  intézmény  képviseletére  az  igazgató  jogosult.  Képviseleti  jogát  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja.

A  közös  igazgatású  intézmény  vezetési  szerkezetét,  a  vezetők  közötti  feladatmegosztást,  az 
igazgatótanács  létrehozásának  és  működésének  szabályait  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
tartalmazza.



Ezen ALAPÍTÓ OKIRAT 2009. július elsejével történő hatályba lépésével egyidejűleg a 39/2009. 
(V. 18.) Kt. számú határozattal elfogadott intézmény alapító okirata hatályát veszti. 

 
Felelős:   polgármester

       jegyző

Határidő: azonnal
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