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ALAPÍTÓ OKIRAT 
egységes szerkezetben 

 
 
 
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola 
és Óvoda  Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
 
 

1. A költségvetési szerve neve:  
 

Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és 
Óvoda 

 Székhelye: 
Telephelye: 

3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 14. 
3235 Mátraszentimre, Eötvös utca 5-7. 

 Törzsszám: 647283 
 OM azonosító: 031546 
 Típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási 

intézmény 
 Szakágazati besorolása:    852010  Alapfokú oktatás 
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 71/2001. (VIII.22.)  sz Kt. határozat 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

24.§ (1) és 25.§ (1) bekezdésben megfogalmazott 
feladatok. 

4. Alaptevékenysége:    852010  Alapfokú oktatás  (Alapfokú művészeti 
oktatás kivételével) 
   851020 Óvodai nevelés 
    

 Szakfeladatok száma, megnevezése 
 

852011-Általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021-Általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű   nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
851000-Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
851011-Óvodai nevelés, ellátása 
851012-Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 
851013-Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés, ellátás 
852000-Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
852012-Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852013-Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013-Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852022-Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
852023-Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855100-Sport, szabadidős képzés 
855911-Általános iskolai napközi otthoni 
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nevelés 
855912-Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók napközi otthoni nevelése 
855913-Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók napközi otthoni nevelése 
855914-Általános iskolai tanulószobai 
nevelés 
855915-Sajátos nevelési igényű tanulók 
általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916-Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
910123-Könyvtári szolgáltatások 
931204-Iskolai diáksport tevékenység 
támogatása 
562912-Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-Iskolai intézményi étkeztetés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 
nem végez. 

  Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121.§ 29. pontja alá tartozó 
gyermek. 
 
 

„az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd;” 

 
 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
121.§ 29. pontja alá tartozó gyermek. 
 
(2011. szeptember 01-től) 
 

„az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;” 

 
5.  Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más 

feladatai: 
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 
otthoni nevelése. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése. 
Könyvtári szolgáltatások. 
Iskolai diáksport tevékenység támogatása. 
 

6.  Maximális gyermek, tanulólétszám: Óvoda: 25 fő 
Iskola: 50 fő 

7. Tagozat megnevezése: Nappali tagozatos oktatás, nevelés 

8. Évfolyamok száma:  Általános iskola 8 évfolyam, 5 tanulócsoporttal 
Napközi-otthonos óvoda 2,5-7 éves korig, 1 csoport 
Iskolai napközi otthon 1-8 évfolyam, 1 csoport 
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9.  Működési köre Mátraszentimre település közigazgatási területe 

10. Irányító, (fenntartó, alapító, felügyeleti ) 
szerve, székhelye: 

Mátraszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
(törzsszám: 729369)  
3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 16. 

11.  Gazdálkodási jogköre Önállóan működő költségvetési szerv 
Az alapító (irányító, felügyeleti) szerv döntése 
értelmében, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjére vonatkozó 
együttműködési megállapodás szerint pénzügyi, 
gazdasági feladatait Mátraszentimre Polgármesteri 
Hivatala látja el. 
A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatok 
ellátásához a költségvetési szerv használatába adott 
vagyon rendeltetésszerű használatáért és az Alapító 
Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeinek megfelelő 
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a 
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért. 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon:  
-      Mátraszentimre, Rákóczi út 14.  
- Mátraszentimre, Eötvös út 5-7. alatti 
forgalomképtelen ingatlanok és a leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszköz állomány, valamint a 
készletek. 
A vagyonnal kapcsolatos jogokat az önkormányzat 
polgármestere és a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Vezetőjének kinevezési rendje: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
(Közokt. Tv.) 102.§ (2) e./ pontja értelmében  
fenntartóként – pályázat alapján - a Képviselő-
testület bízza meg az intézmény vezetőjét, és 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A 
138/1992.(X.8.) Korm. r. magasabb vezetői 
megbízásnak minősíti a Képviselő-testület által 
adott intézményvezetői megbízást, mely határozott 
időre szól.  
 
 

13. A foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony: 
 

A foglalkoztatottakra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv 
rendelkezései az irányadók, a munkáltatói jogokat 
az intézményvezető gyakorolja. 
 
 

14. Az alapító okiratot módosító határozat 
számok: 

  163/2001. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
106/2003. (IX.11.)  sz. Kt. határozat 
  76/2004. (VIII.24.) sz. Kt. határozat 
  26/2006. (IV.05.) sz. Kt. határozat 
     3/2008. (II.13)  sz. Kt. határozat 
   60/2009. (VI.02) sz. Kt. határozat 
175/2009. (XI.26.) sz. Kt. határozat  
202/2009. (XII.21.) sz. Kt. határozat 
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Záradék: 
 
Ezen alapító okiratot Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  71/2001. (VIII.22.) 
számú Kt. határozatával fogadta el, és  54. /2011. (VI. 07.) sz. Kt. határozatával módosítva foglalta 
egységes szerkezetbe.  
 
Mátraszentimre, 2011. június 07. 
 

      dr. Bekecs Andrea 
       címzetes főjegyző 

       


