
Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása: 
 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gecse Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ihász Gábor 
Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 5. pont „Az intézmény a 852012 1, 852022 1 szakfeladaton a sajátos 

nevelési igényű tanuló(k) oktatását látja el, aki(k) a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés tartós és súlyos 
rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” szövegrész helyébe  
„Az intézmény a 852012 1, 852022 1 szakfeladaton a sajátos nevelési igényű tanuló(k) 
oktatását látja el, aki(k) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján  egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd1 
 

2. Az Alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 
„Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 185 fő 
Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 
 

3. Az alapító okirat módosításának 1. pontja 2012. szeptember 1-jétől, míg a 2. pont 2012. 
augusztus 1-jétől lép hatályba. 

 
 

Vaszar, 2012. június  
 
 
 
 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester körjegyző 
 
 

                                                
1 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 4.§ 23. pontja 
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Alapító okirat egységes szerkezetben: 
 
2Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gecse Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. § (1) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 66. §-a alapján az alábbi - egységes szerkezetbe foglalt – 
alapító okiratot adja ki.  

 
  ALAPÍTÓ OKIRAT 

Ihász Gábor Általános Iskola 
Vaszar, Fő u. 9. 

 
 

1. Az intézmény megnevezése: Ihász Gábor Általános Iskola 
Nyilvántartási száma: 665724 
Az intézmény OM azonosítója:  037100 
 

2. Székhelye: Vaszar, Fő u. 9. 
Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 
 

3. Az iskola alapítószerve: Vaszar község Önkormányzata / Vaszar, Fő u. 29./ 
Az alapító okirat kelte: 1995. 09. 01.  
Az alapítás ideje: 1995. 09. 01. 
 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az iskola feladata biztosítani az általános 
iskolai nevelést és oktatást, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzésére, lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének és tehetségének megfelelő 
középiskolai, szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 
Az iskola nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást, valamint 
fejlesztő és felzárkóztató oktatást biztosít. Biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelését, oktatását is. 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola 8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási 
intézmény – szakágazati besorolás: 852010.  
Az iskolához tartozó szakfeladatok:  
  
3Államháztartási szakfeladatok rendje szerinti szakfeladatai  

 
 szakfeladat száma: 852011 1 

szakfeladat megnevezése: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 

 szakfeladat száma: 852021 1 
szakfeladat megnevezése: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 
 szakfeladat száma: 855911 1 

szakfeladat megnevezése: Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
 szakfeladat száma: 852012 1 

szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyam) 
szakfeladat száma: 852022 1 

                                                
2 Hatályos 2011. június 1-től 
3 Hatályos 2010. január 1-jétől 
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 szakfeladat megnevezése: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése,   
oktatása (5-8.évfolyam) 
4 Az intézmény a 852012 1, 852022 1 szakfeladaton a sajátos nevelési igényű tanuló(k) 
oktatását látja el, aki(k) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján  egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd5 

 szakfeladat száma: 855912 1  
szakfeladat megnevezése: sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

 szakfeladat száma: 856011 1  
Szakfeladat megnevezése: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás 

 szakfeladat száma: 562913 1  
szakfeladat megnevezése: Iskolai intézményi étkeztetés 

 szakfeladat száma: 562917 1  
szakfeladat megnevezése: Munkahelyi étkeztetés 

 Szakfeladat száma: 9312041 
szakfeladat megnevezése: Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 Szakfeladat száma: 890441  
szakfeladat megnevezése: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 Szakfeladat száma: 890442  
szakfeladat megnevezése: Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
foglalkoztatása 

 Szakfeladat száma: 890443  
szakfeladat megnevezése: Egyéb közfoglalkoztatás  

Az iskola ellátja a bejáró gyermekek oktatását. A bejáró gyermekek iskolába szállítását 
iskolabusszal oldja meg az önkormányzat. 
 

6. 6Az intézmény csak alaptevékenységhez sorolható feladatot lát el. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 
Az iskolában diákönkormányzat működik. 
 

7. Működési területe: Vaszar, Gecse és Takácsi község közigazgatási területe. 
 

8. Az iskola fenntartója: 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Gecse és Takácsi Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeivel társultan  
Fenntartó címe: 8542 Vaszar, Fő u. 29. 
 

 
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szervek neve, székhelye: 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29.  
 Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 
Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 
figyelemmel a Vaszar, Gecse, Takácsi Községi Önkormányzatok Általános Iskolai 
Intézményi Társulása társulási megállapodás vonatkozó rendelkezéseire  
 

10. 7Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 185 fő 
Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 
 

11. Az intézmény felügyeleti szerve: Vaszar község Önkormányzata (Vaszar, Fő u. 29.) 
 

                                                
4 hatályos 2012. szeptember 1-től 
5 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 4.§ 23. pontja 
6 Hatályos 2011. június 1-től 
7 Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


12. Az intézmény jogállása:  
Az iskola önálló jogi személy, felelős vezetője az iskolaigazgató. E minőségében felel az 
intézmény szakmai munkájáért és gazdálkodásáért. Az igazgató munkáltatói jogkörrel 
rendelkezik az iskola pedagógusai és fizikai állományú dolgozói tekintetében. Az 
intézmény képviseletére az iskola vezetője jogosult. E jogkört esetenként az intézmény 
általa megbízott alkalmazottjára átruházhatja. 
 

13. Típus szerinti besorolása:  
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő. Az intézmény költségvetési előirányzatát Vaszar 
község Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza. 
A gazdálkodást Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége végzi. A Körjegyzőség és az 
Iskola közötti munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét külön megállapodás 
tartalmazza. 
8Az iskola bankszámlája 11748045-16880519 az OTP RT Pápai Fiókjának kezelésében 
van. 
9Az intézmény formája feladatellátás szerint: általános iskola. 

 
14. Az intézmény vezetőjének kinevezési / megbízási rendje: 

  
Nyilvános pályázati eljárás útján bízzák meg, - határozott időre - Vaszar Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, figyelemmel Vaszar, Gecse 
Takácsi Községi Önkormányzatok Általános Iskolai Intézményi Társulása társulási 
megállapodás vonatkozó rendelkezésére  
 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
- közalkalmazott (melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó) 
- Munkavállaló: melyekre a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó 
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó 
 

16. Az intézmény jogállása:  
Az iskola önálló jogi személy, felelős vezetője az iskolaigazgató. E minőségében felel az 
intézmény szakmai munkájáért és gazdálkodásáért. Az igazgató munkáltatói jogkörrel 
rendelkezik az iskola pedagógusai és fizikai állományú dolgozói tekintetében. Az 
intézmény képviseletére az iskola vezetője jogosult. E jogkört esetenként az intézmény 
általa megbízott alkalmazottjára átruházhatja. 

 
17. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: a támogatás és a 

saját bevétel: Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének adott évi 
költségvetési rendelete szerint.  
 

18. A működés alapját képező jogszabály: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
 

19. Az iskola: 
statisztikai számjele: 15429692 8011 321 19 
10adóigazgatási azonosító száma: 16880519-2-19 
társadalombiztosítási folyószámlaszáma: 154516  
 

                                                
8 Hatályos 2012. április 15-től 
9 Hatályos 2011. június 1-től 
10 Hatályos 2012. január 1-jétől     
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20. A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő ingatlan a rajta 
található általános iskolai épülettel (Vaszar, Fő u. 9.). A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. Az intézményvezető az intézmény használati jogából fakadóan, amennyiben 
az alapfeladatok ellátását nem akadályozza, a vagyoni eszközöket bérbeadhatja. 
 
Az iskola ingatlana és a vagyontárgyak Vaszar Község Önkormányzatának tulajdonát 
képezik. A vagyon feletti rendelkezés joga a fenntartó önkormányzatot illeti meg 
(figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletre). 
 
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 

 
Vaszar, 2012.  

 
 ........................................... ................................................. 
 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 
 polgármester körjegyző 
 
 

Az alapító okirat módosítását, - az egységes szerkezetű alapító okiratot - Vaszar Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2012.(VI..) határozatával, Gecse Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2012.(VI..) határozatával, Takácsi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2012.(VI..) határozatával fogadta el. 

 

 
Vaszar, 2012.  
 

  …………………………………… 
          Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

