
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

8/2011.(II.2.) Ökt. számú 
határozata 

 
a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

 
A Képviselő-testület: 

 
1. A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca költségvetési szerv Alapító Okiratát  2011. január 1- ei hatállyal – jelen határozat  
melléklete szerint – módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
 
2. Megbízza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Észak-
Alföldi Regionális Igazgatóságához – az  1. pontban hozott döntésről a határozat és az alapító 
okiratok megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  
 
 
Határidő: azonnal                                               Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Melléklet a 8/2011. (II.2.) )Ökt. számú határozathoz 
                                                                     
 
a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
 
 
A Képviselő-testület: 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi  XXXVIII.. törvény , valamint a közoktatásról szóló 
többször módosított  1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján, figyelemmel a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. b) 
pontjában foglaltakra figyelemmel,  a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  
Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca költségvetési szerv 100/2009. 
(VII.29.) Ökt. számú határozatával kibocsátott Alapító Okiratát 2011. január 1 -ei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:   
 
1./ Az Alapító Okirat 15./ pontja  
 
- „Az intézmény alaptevékenysége” a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 
oktatása - és a költségvetési normatíva igénylése – az alábbi fogyatékossági típusok 
egyikének való megfelelés alapján történhet” szövegrészt követően az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„15./ Az intézmény alaptevékenysége 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása – és a költségvetési 
normatíva igénylése - az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való megfelelés alapján 
történhet: 
 

- akik kötelezettségüket az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem 
sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § 
(1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított - orvosi igazolás 
alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az 
iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

 
- akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM 

rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése 
alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) 
megszűnt, és a 2011/2012. tanévet, illetve a 2010/2011. tanévtől visszahelyezett 
tanuló a 2011/2012. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik 
meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos 
figyelemmel kísérését az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság - 4/2010. (I. 
19.) OKM rendelet 17. §-a alapján - rendelte el.  

 
 
- a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a 

halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók  

 
- a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók  
 

- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 

 
 
- „Az intézmény alaptevékenysége” a magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatásra 
vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az intézmény székhelyintézménye általános iskolájában, valamint a mezőladányi 
tagintézménye általános iskolájában az 1993. évi LXXIX. tv. 86.§. /5/ bekezdése alapján – 
felmenő rendszerben – magyar nyelven kiegészítő roma kisebbségi oktatást biztosít a 
kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint.”  
 
 
2./ Az Alapító Okirat 23./ pontja  
A feladat ellátást szolgáló vagyon 
Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 
 
                     Mándoki utca 3.         gyakorlókert  809 hrsz-ú ingatlan (csak kertrész) 
törlésre kerül. 
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Záradék:  Az Alapító Okiratot Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
8/2011.(II.2.) Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Tornyospálca, 2011. február 2. 
                                                                                                    Lukácsi Attila sk. 
                                                                                                      polgármester     
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 7/2011. /II.2./ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Mezőladány, 2011. február 2. 
 
                                                                                                     Bartha Attila sk. 
                                                                                                       polgármester       
 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
46/2011. (II.15.) határozatával jóváhagyta 
 
Anarcs, 2011. február 15. 
 
                                                                                                      Kalinák József  sk. 
                                                                                                         polgármester 
 
 
 
 
 
 

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca 

 
Alapító Okirata 

egységes szerkezetben 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1)-(3) bekezdésében, az egyes 
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében 
foglaltak alapján az intézmény fenntartására társult önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
 
1./ Az intézmény neve: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 
és Könyvtár  Tornyospálca 
Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény 
Tornyospálca” 
 
2./ OM azonosítója:  201231 
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3./ Székhelye: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca  4-6. 
 
4./ Telephelyei és azok megnevezése:  
 
4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14.  -  Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  
       Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca   (könyvtár, faluház) 
4642 Tornyospálca, Ady köz 1.       -   Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  
       Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 
4642 Tornyospálca, Kossuth utca  94. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  
       Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 
4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13.  - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  
       Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány 
(iskola,   
      alapfokú művészetoktatás  és könyvtár) 
4641Mezőladány, Dózsa György utca  27. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  
       Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 
4546 Anarcs, Iskola utca 2. - Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú  

   Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs 
(iskola,   óvoda,   alapfokú művészetoktatás  és könyvtár  

 
5./ Tagintézményei:  
- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány 
- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  
Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs” 
 
6./ Az intézmény típusa:        
Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33. § (1) bekezdés    
      b) pont), 
Alapfokú művészetoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 31. § 
 
7./ Alapítás éve: 2008. július 31. 
     Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

- Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2008. (VII.9.) Ökt. 
számú határozata 

- Mezőladány Község Önkormányzat Képvisel-őtestületének  43/2008. (VII.9.) Ökt. 
számú határozata 

- Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  126/2008. (VII.09.) határozata 
 
8./ Alapító szervei: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
9./ Fenntartó szerv neve és székhelye: Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
Tornyospálca 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
Az intézményt az alábbi önkormányzatok tartják fenn:  
                                 Tornyospálca Község Önkormányzata  
                                 Mezőladány Község Önkormányzata 
                                 Anarcs Község Önkormányzata  
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10./ Irányító szerve és címe:  
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa 4642 
Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 
Az alábbi önkormányzatokkal:  
                                 Tornyospálca Község Önkormányzata  
                                 Mezőladány Község Önkormányzata 
                                 Anarcs Község Önkormányzata 
 
11./ Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás 
A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az óvodáról, 
az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás (Ötv. 8. § (1) bek.. 
 
12./ Az intézmény besorolása: 
Az intézmény a  módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint önállóan 
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
13./ Működési köre (területe) : Tornyospálca,  Mezőladány és  Anarcs községek 
Önkormányzatai közigazgatási területe 
 
14./ Felvételi körzete: Tornyospálca,  Mezőladány és  Anarcs községek Önkormányzatai 
közigazgatási területe 
 
15./ Az intézmény alaptevékenysége: 
 
A tagönkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben meghatározottak alapján a bölcsődei, óvodai nevelés, az általános 
iskolai és az alapfokú művészetoktatás feladatainak megvalósítására terjed ki az 
Intézmény közös fenntartása révén.  
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelése és oktatása integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus igénybevételével.         
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása – és a költségvetési 
normatíva igénylése - az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való megfelelés alapján 
történhet: 

 
 

- akik kötelezettségüket az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem 
sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § 
(1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított - orvosi igazolás 
alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az 
iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

 
- akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM 

rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése 
alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) 
megszűnt, és a 2011/2012. tanévet, illetve a 2010/2011. tanévtől visszahelyezett 
tanuló a 2011/2012. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az 
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oktatásért felelős miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik 
meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos 
figyelemmel kísérését az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság - 4/2010. 
(I. 19.) OKM rendelet 17. §-a alapján - rendelte el.  

 
- a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a 

halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók  

 
- a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók  
 

- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 

 
Az intézmény székhelyintézménye általános iskolájában, valamint a mezőladányi 
tagintézménye általános iskolájában az 1993. évi LXXIX. tv. 86.§. /5/ bekezdése alapján – 
felmenő rendszerben – magyar nyelven kiegészítő roma kisebbségi oktatást biztosít a 
kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 
 
 
Az óvodának feladata biztosítani a 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek 
óvodai nevelését, ennek keretében iskolára való felkészítését az ötödik életévtől. 
A gyerekek részére napközis ellátást nyújt. 
A szülők igényei alapján az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 
tehetséggondozása terén önkéntes foglalkozások formájában. 
A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 
fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program szerinti 
foglalkoztatást biztosít. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, oktatása óvodai fejlesztő 
program alapján. 
 
Az intézmény biztosítja az általános iskolai oktatást és nevelést,  az iskolaotthonos oktatást, 
ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, melynek 
érdekében korrepetáló-felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet is folytat. 
A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából 
integrációs program szerint foglalkoztatást biztosít. 
Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is ellát. 
Alapfokú művészeti nevelés és oktatás a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az 
alapfokú oktatást kiegészítő, iskolarendszerű képzés. 
 
15.1. Az intézmény alaptevékenysége 2009. december 31-ig: 
 
Szakágazati besorolás: 852010  Alapfokú oktatás 
 
      80120 Általános Iskolai oktatás  
                 80121-4             Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
                                           Iskolaotthonos oktatás 2009. szeptember 1-jétől 
 
                 80122-5             Sajátos nevelési  igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
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                                            nevelése, oktatása:  
       
      80110 Óvodai nevelés 
                 80111-5              Óvodai nevelés 
                 80112-6              Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 
      801313 Alapfokú művészet-oktatás  2009. szeptember 1-jétől 
                                                              - a zeneművészet tanszakjai 
                                                                 népi citera, 
                                                                 népi furulya, 
                                                                 népi kórus, 
                                                                 népzene,  
                                                                 szolfézs,  
                                                                 zongora, 
                                                                 furulya, 
                                                                 szintetizátor, 
                                                                 gitár, 
                                                                 rézfúvóshangszerek 
 
                                                            - a képző- és iparművészet tanszakjai 
                                                                 festészet,  
                                                                 grafika 
 
                                                            - a táncművészet tanszakjai 
                                                               néptánc, 
                                                               társastánc, 
                                                               modern kortárstánc 
 
                                                            - dráma tanszak 
                                                               szín- és bábművészet              
 
      80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek 
                 80511-3        Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
       
      80590 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
 
                 80591-5         Oktatási célok és egyéb feladatok 
                 integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés 
                 iskolai és nyilvános könyvtári szolgáltatás 
                 továbbtanulásra való felkészítés, korrepetálás 
                 gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások (tankönyvtámogatás) 
                 fakultációk és szakkörök működtetése, diáksport szervezése 
                 tanulmányi kirándulások, kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése 
                 iskolai diákönkormányzat 
                 nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi program szerinti               
                 nevelése, 
                 cigány kisebbségi nevelés-oktatás 
 
                 Neveléshez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 
                 Integrációs nevelés 
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                 Pedagógusok, óvodapedagógusok képzése, továbbképzése 
                 Szülői munkaközösség 
 
55230      Intézményi közétkeztetés 
                55231-2         Óvodai intézményi közétkeztetés 
                55232-3         Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
55240      Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 
                55241-1          Munkahelyi vendéglátás 
 
92310      Könyvtári tevékenység   
                92312-7           Közművelődési könyvtári tevékenység   
92400      Sporttevékenység 
                92403-6           Diáksport 
 
93090      Máshová nem sorolt egyébszolgáltatás 
                93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
 
70100 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 
            70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 
15.2. Az intézmény alaptevékenysége 2010. január 1-jétől: 
 
Szakágazati besorolás: 851020  Óvodai nevelés 
 
851 Iskolai előkészítő oktatás 
        851000              Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex            
                                   támogatása 
8510 Iskolai előkészítő oktatás 
        85101 Óvodai nevelés 
                    851011 Óvodai nevelés, ellátás 
                    851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
   
852 Alapfokú oktatás 
         852000              Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex            
                                    támogatása 
8520 Alapfokú oktatás 
          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) 
                     852013     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános  
                                      iskolai nevelés, oktatása (1-4. évfolyam) 
         85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton        
                     852021    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
                                      (5-8. évfolyam) 
                     852022     Sajátos nevelési  igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                               
                                      nevelése, oktatása  (5-8. évfolyam) 
                     852023     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános  
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                                      iskolai nevelés, oktatása (5-8. évfolyam) 
         85203  Alapfokú művészetoktatás 
                      852031    Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
                      852032    Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,  
                                      szín-és bábművészeti ágban 
 
                                                                      - a zeneművészet tanszakjai 
                                                                 népi citera, 
                                                                 népi furulya, 
                                                                 népi kórus, 
                                                                 népzene,  
                                                                 szolfézs,  
                                                                 zongora, 
                                                                 furulya, 
                                                                 szintetizátor, 
                                                                 gitár, 
                                                                 rézfúvóshangszerek 
 
                                                            - a képző- és iparművészet tanszakjai 
                                                                 festészet,  
                                                                 grafika 
 
                                                            - a táncművészet tanszakjai 
                                                               néptánc, 
                                                              társastánc  
                                                              modern kortárstánc 
 
                                                            - dráma tanszak    
                                                               szín- és bábművészet            
            8559  M.n.s. egyéb oktatás 
                85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
                           855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
                           855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
                           855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
                           855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  
                                          nevelése 
 
      856   Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
                856000   Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül  2010. szeptember 1-jétől 
8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
          889101   Bölcsődei ellátás 
          889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
          889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 
5529 Egyéb vendéglátás 

56291  Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült  
             étkeztetése 

                562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
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                562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
                562917  Munkahelyi étkeztetés 
                562919  Egyéb étkeztetés 
 
 

931 Sporttevékenység 
 9312 Sporttevékenység és támogatása 

                931204  Iskolai,  diáksport-tevékenység és támogatása 
 
      910   Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 
                91012 Könyvtári tevékenység 
                            910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
                            910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
                            910123 Könyvtári szolgáltatások 
                9105  Közművelődési tevékenységek  

  910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
   910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
        6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
                 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
         
16./ Tagozata: nincs 
 
17./ Az intézmény évfolyamainak száma: 
 
Tornyospálca:  
 
3 évfolyamos óvoda 
8 évfolyamos általános iskola 
8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  2009. szeptember 1-jétől 
Évfolyamos bölcsőde 2010. szeptember 1-jétől 
 
Mezőladány:  
 
3 évfolyamos óvoda 
8 évfolyamos általános iskola 
8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől 
Évfolyamos bölcsőde 2010. szeptember 1-jétől 
 
Anarcs: 
 
3 évfolyamos óvoda 
8 évfolyamos általános iskola 
8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől 
Évfolyamos bölcsőde 2010. szeptember 1-jétől 
 
18./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
 
Tornyospálca: 
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Iskola : 320 fő 
Óvoda: 102 fő 
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 320 fő  2009. szeptember 1-jétől 
Bölcsőde: 20 fő  2010. szeptember 1-jétől 
 
Mezőladány:  
 
Iskola: 170 fő 
Óvoda:  50 fő 
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 170 fő 2009. szeptember 1-jétől 
Bölcsőde: 20 fő 2010. szeptember 1-jétől 
 
Anarcs: 
 
Iskola: 210 fő 2009. szeptember 1-jétől 
Óvoda: 75 fő 2009. szeptember 1-jétől 
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 210 fő  2009. szeptember 1-jétől 
Bölcsőde:10 fő  2010. szeptember 1-jétől 
 
19./ Az intézménynek  vállalkozási tevékenysége nincs.   
 
20./ Az intézmény jogállása: 
Az intézmény önálló jogi személy. 
 
21./ Az intézményvezető kinevezésének rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét, aki egyben a székhely intézmény iskolájának igazgatója, a 
mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint nyilvános pályázat útján, 
határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa bízza 
meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól.  
 
22./ Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatásuk a közalkalmazotti 
törvény, a munka törvénykönyve és a polgári törvénykönyv (megbízási jogviszony) 
előírásainak figyelembevételével történik. 
 
23./ A feladat ellátást szolgáló vagyon 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 
 
Tornyospálca,    Mándoki utca 4-6    iskola                      1247/2     hrsz-ú ingatlan 
                                                                                            
                         Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház      1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1208     hrsz-ú ingatlan 
                                                        sport pálya                  1211    hrsz-ú ingatlan 
                        Ady  köz 1.             óvoda                          1255/3  hrsz-ú ingatlan 
                        Kossuth utca 94.     óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 
Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 
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Mezőladány, Kossuth Lajos utca 13. szám    iskola, könyvtár            410 hrsz-ú ingatlan 
                      Dózsa György utca 27. szám         óvoda                       209 hrsz-ú ingatlan 
- A testnevelési órák biztosítására az intézmény rendelkezésére áll a mezőladányi 194 hrsz-on 
szereplő a valóságban Mezőladány, Kossuth Lajos utca 11. szám alatt lévő Kultúrházként 
nyilvántartott épület.  
 
Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 
 
Anarcs, Iskola utca 2. szám           általános iskola és óvoda       276 hrsz-ú ingatlan 
 
24./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
Az intézmény és tagintézményei által használt ingatlan, ingó és egyéb vagyonra, a vagyon 
feletti rendelkezés jogára a Tornyospálca , Mezőladány és Anarcs Községek Önkormányzatai 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletei az irányadók. 
A vagyoni állapot értékét a mindenkori mérlegek tartalmazzák. 
 
25.) Ez az alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 
Fenntartású Általános  Iskola  és Óvoda Tornyospálca alapító okiratáról szóló Tornyospálca 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 111/2008.(VII.9.) Ökt. számú határozata, a 
Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  43/2008.(VII.9.) Ökt. számú 
határozata, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 126/2008. (VII.09.) 
számú határozata, és az alapító okirat módosításáról szóló Tornyospálca Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2009. (IV.29.) Ökt. számú határozata, a 
Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. /V.4./ Ökt. számú 
határozata, az Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  65/2009. (IV.29.) 
határozata hatályát veszti. 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
100/2009.(VII.29.) Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Tornyospálca, 2009. július 29. 
                                                                                                    Lukácsi Attila sk. 
                                                                                                      polgármester     
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  
 51/2009./VIII.13./ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Mezőladány, 2009. augusztus 13. 
                                                                                                     Bakó Ferenc sk. 
                                                                                                       polgármester       
 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
131/2009. (VIII.12.) számú határozatával jóváhagyta 
 
Anarcs, 2009. augusztus 12. 
 
                                                                                                      Kalinák József  sk. 
                                                                                                         polgármester  
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Záradék:  Az Alapító Okiratot Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
229/2010.(VIII.30.) Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Tornyospálca, 2010. augusztus 30. 
                                                                                                     Lukácsi Attila sk. 
                                                                                                        polgármester     
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 123/2010./VIII.30./ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Mezőladány, 2010. augusztus 30. 
                                                                                                       Bakó Ferenc sk. 
                                                                                                         polgármester       
 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
220/2010. (VIII.26.) számú határozatával jóváhagyta 
 
Anarcs, 2010. augusztus 26. 
 
                                                                                                       Kalinák József  sk. 
                                                                                                           polgármester  
 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2011.(II.2.) 
Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Tornyospálca, 2011. február 2. 
                                                                                                     Lukácsi Attila sk. 
                                                                                                        polgármester     
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 7/2011./II.2./ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 
 
Mezőladány, 2011.  február 2. 
 
                                                                                                       Bartha Attila sk. 
                                                                                                         polgármester       
 
 
Záradék:  Az Alapító Okiratot Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
46//2011. (II.15.) határozatával jóváhagyta 
 
Anarcs, 2011.  február  15. 
 
 
                                                                                                       Kalinák József  sk. 
                                                                                                           polgármester  
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