
 

Okirat száma: 82/2018. (VIII. 15.) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Perkátai Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Perkátai Általános Művelődési Központ 

1.1.2. rövidített neve: Perkátai ÁMK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

4. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 
Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

5. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 
Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 

6. 
Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi 
Könyvtár és Művelődési Ház 

2431 Perkáta, Dózsa György utca 41. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10. 

2 Örökzöld Napközi-otthonos Óvoda 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. 

3 Aba Sámuel Általános Iskola 8127 Aba, Szent István király tér 7. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Perkáta Nagyközség Önkormányzata  

3.2.2. székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
4. § 1.1. pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési feladatok, illetve 4. § 1.21. pontja alapján a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggő feladatok ellátása.  

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) - 42. § - 42/A. § és 43. § szerinti bölcsődei ellátás, 
valamint a 21. § szerinti gyermekétkeztetési, a 21/A. § - 21/B. § szerinti intézményi 
gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, valamint az 
intézmény dolgozói részére munkahelyi étkeztetés biztosítása.  

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 53. § és 64. § által 
előírt kötelező önkormányzati feladatra (települési könyvtári ellátás biztosítása), valamint 
a 73. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődés feltételeinek biztosítására, helyi 
közművelődési tevékenység támogatására, ellátására. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
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a, Napközi Otthonos Óvoda 
Alapfeladata: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig – Nkt. 45. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint – történő nevelése. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül 
betölti, - feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozás keretében folyik, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint. 
Az óvoda a gyermek 2,5 illetve 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 
Az óvoda az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján ellátja a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók közül a különleges bánásmódot igénylő sajátos neveltetési igényű gyermekek integrált 
nevelését, a következő vonatkozások szerint: 

 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos (F80), kevert specifikus 
zavarral küzd (F83). 

 
 
b, Könyvtár és Művelődési Ház 
 
Alapfeladata: a Kult. tv. 55. §-ában, és 64-65. §-ában meghatározott feladatok ellátása; nyilvános 
könyvtári ellátás. 
A Könyvtár és Művelődési Ház rendeltetése a helyi helytörténeti hagyományok és helytörténeti 
eszközök, tárgyak, rendszerezése, a létrehozott gyűjtemény gondozása, gyarapítása és 
bemutatása. 
Megszervezi a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeket, ideértve a kapcsolódó 
rendezvények szervezését is, különös tekintettel a település hagyományos és rendszeres 
rendezvényeire.  
Könyvtár ellátja a közművelődési könyvtári feladatokat, gondozza a meglévő könyv és egyéb 
információs állományt, gondoskodik gyarapításukról és megőrzésükről. Egyenlő esélyű, korlátlan 
hozzáférést biztosít a látogatóknak a kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz. 

 
Ellátja közművelődési és kulturális feladatokat, színes kulturális programokat kínál.  
 

c, Bölcsőde 

Alapfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, 
valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése. A 3 éven aluli gyermekek időszakos 
gyermekfelügyelete, továbbá az intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés; 
intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 
biztosításáról. 

A bölcsődében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 46. §-a szerint egy csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
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5 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

8 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

9 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

10 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

14 
 
104035 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Perkáta Nagyközség közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint előkészített 
pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza 
megbízatását, továbbá gyakorolja tekintetében – az Mötv.-ben foglalt rendelkezések szerint – 
a munkáltatói jogokat. 

 
Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői feladatokat 
is ellát.  
 
Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.  
 
Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
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6. köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény – általános művelődési központ 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

A Nkt 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, a 8. §-a, a 20. § (5) és (6) bekezdése, a Gyvt.  42. § - 42/A. § 
és 43. §-ai, illetve a Kult. tv. 53. § és 64. §, 73. §-ai szerint: 

- óvodai nevelés, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, 

- gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás, 
- nyilvános könyvtári ellátás, helyi közművelődés ellátása. 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy. Önállóan működő, 
az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló 
bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a 
Perkátai Polgármesteri Hivatal (2431 Perkáta, Szabadság tér 1.) látja el.  

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

2. Perkátai ÁMK Bölcsőde 2431 Perkáta, Bocskai utca 1. 

3. Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
felvehető, maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 
Perkáta, Bocskai u. 1.) 

- 75 (3 csoport) 

2. 
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda (2431 
Perkáta, Bocskai u. 2.) 

- 72 (3 csoport) 

3. 
Perkátai ÁMK Bölcsőde (2431 Perkáta, 
Bocskai u. 1.) 

- 14 (1 csoport) 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2431 Perkáta, Bocskai utca 1.  667/2; 667/3 térítésmentes 

használat 
óvoda, bölcsőde 

2 
2431 Perkáta, Bocskai utca 2. 1122/1 térítésmentes 

használat 
óvoda 

3 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 
15. 

1104 térítésmentes 
használat 

művelődési ház, 
könyvtár 

4 
2431 Perkáta, Szabadság tér 11. 180 térítésmentes 

használat 
művelődési ház 
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5 
2431 Perkáta, Dózsa György utca 
41. 

700/6 térítésmentes 
használat 

művelődési ház, 
könyvtár 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  PERKÁTAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT 2018. augusztus 15. napján kelt, 2018. augusztus 28. napjától alkalmazandó 81/2018. (VIII.15.)
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. augusztus 28.

10730950_zaradek_v1_20180828





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Szabó Krisztina


Egyedi azonosítója: KT07028


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2018.08.28 09:37:30


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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