Iktatószám: 3446/2011.
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Alapító Okirata
- egységes szerkezetben a módosításokkal Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 66. §-a alapján valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények szerint az alábbi
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.
1.

A költségvetési szerv neve:
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
OM azonosító szám: 200885
Adószáma: 15454560-1-12
Bankszámla száma: 10402142-50485351-55541005

2.

Az intézmény intézményegységei:
2.1. Szécsény óvoda és bölcsőde
- 3170 Szécsény, Magyar utca 13.
Nagylóc óvoda
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 137.
Nógrádszakál óvoda
- 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13.
2.2. Szécsény 1-8 évfolyamos általános iskola,
- 3170 Szécsény, Magyar utca 15.
Nagylóc, 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.
5-14. évfolyamokon gimnázium és szakközépiskola
- 3170 Szécsény Rákóczi út 90.”
- Az intézmény telephelyei:
Nagylóc óvoda
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 137.
Nógrádszakál óvoda
- 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13.

Nagylóc, 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
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Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.
3. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2007.(VI.14.) számú, Nagylóc
Község Önkormányzata a 49/2007.(V.21.) számú, Nógrádszakál Község Önkormányzata
a 22/2007.(V.22.) számú határozata
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében rögzített feladatok ellátása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján.
5. Alaptevékenysége:
Bölcsődei ellátást 20 hetes kortól 3 éves korig egészséges gyermekek részére biztosítja.
Óvoda:
Óvodai ellátás, óvodai integrált nevelés, az alábbi fogyatékossági körben történik:
- Tanulásban akadályozott, megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége
(figyelem, magatartás, részképesség zavar, enyhe mozgáskorlátozottság).
- Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége,
illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése.
- Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok elvégzése.
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése.
Általános iskola:
Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre.
Kínálatában életmód-életvitel, testnevelés, matematika-informatika-kommunikáció
oktatása szerepel.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátása;
- értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
- Etnikai kisebbségi iskolai nevelési feladatok elvégzése.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az integrációs- és képességkibontakoztató program alapján.
Középiskola:
A középiskolában középfokú nevelés, oktatás folyik, a tanuló felkészül a felsőfokú
tanulmányokra, illetve középiskolai végzettséghez kapcsolódó szakmatanulásra.
Kínálatában szerepel az angol és német nyelv és az informatika, valamint a második
idegen nyelv emelt szintű oktatása, és a szakmai alapozó oktatás (informatika és
ügyvitel).
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű középiskolai tanulók ellátása;
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az integrációs- és képességkibontakoztató program alapján.
Szakfeladatainak száma és megnevezése 2010. január 1-jétől:
Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás
kivételével).
TEAOR

Megnevezés

56.29
56.29
56.29

Óvodai intézményi étkezés
Iskolai intézményi étkezés
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tornaterem, tantermek bérbeadása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
Logopédiai ellátás, gyógytestnevelési feladatok, különleges
gondozás keretében nyújtott gyógyped.ellátás, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés,
Konduktív pedagógiai feladatok
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
Logopédiai ellátás, gyógytestnevelési feladatok, különleges
gondozás keretében nyújtott gyógyped.ellátás, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés,
Konduktív pedagógiai feladatok
Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók neveléseoktatása:
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben
résztvevő nappali tanulók oktatása
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
gimnázium oktatása (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

68.20
85.10
85.10
85.10
85.20

85.20

85.20
85.20

85.20

85.31
85.31
85.31

Szakfeladat
száma
562912
562913
562917
682002
851011
851012
851013
852011

852012

852013
852021

852022

853111
853112
853122

4

85.32

85.32

85.51
85.59
85.59
85.59
85.59
85.59
85.59

85.60
88.91
89.04
89.04
89.04
91.01
93.11
94.99

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Szakközépiskolai osztályban a középiskolai évfolyamon a
nevelés és az oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12.
évfolyamon fejeződik be (informatikai, ügyviteli
szakmacsoport.
Szakmai, elméleti és gyakorlati képzés iskolai
szaktanteremben
Üzemi szaktanteremben és műhelyben
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás
Dolgozók gimnáziumának működtetése levelező, esti
tagozaton
Sport, szabadidős képzés
Diáksport
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Napközi otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli költségtérítéses tanfolyam,
továbbképzés szervezése
M.n.s egyéb felnőttoktatás
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli szakképzés (TEÁOR szám: 85.59)
Informatikai alkalmazásfejlesztő (OKJ 5448102 0000 00 00)
Internetes alkalmazásfejlesztő (OKJ 5448102 0010 54 03)
Fejlesztő felkészítés
Továbbtanulásra való felkészítés, korrepetálás
Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Iskolai könyvtári szolgáltatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Szakkörök működtetése
Tanulmányi kirándulások és szabadidős tevékenységek
szervezése

6. Működési kör:
Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál települések közigazgatási területe.

853211

853214
855100
855911
855914
855931
855932
855937
855937

856013
889101
890441
890442
890443
910123
931102
949900
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7.

Alapító és fenntartó szervek:
Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Nagylóc Község Önkormányzata
3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.
Nógrádszakál Község Önkormányzata
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

8.

Irányító szervek:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.
Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
Megállapodás alapján pályázatok tekintetében Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a gesztor önkormányzat.

9. Gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Szécsény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján – Nagylóc és Nógrádszakál
Községi Önkormányzatok Polgármestereinek véleményét kikérve – jogszabályban
meghatározott, de legfeljebb öt évig terjedő határozott időre bíz meg. Az igazgató felett
a munkáltatói jogkört kinevezési, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a székhely önkormányzat
polgármestere gyakorolja.
Az intézményegységek vezetői és helyettesei felett a kinevezési, megbízási, felmentési
jogkört a székhely intézmény vezetője gyakorolja, az érintett önkormányzatok
polgármesterének véleményét kikérve.
Az intézményt az igazgató képviseli.
11.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (külön
megbízási jogviszony) az irányadó.
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12. Az intézmény jellege:

Iskolai évfolyamok száma:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (összetett iskolatípusú)
(bölcsőde és óvoda intézményegység és 1-13.
évfolyamos középiskola intézményegység )
intézmény intézményfenntartó társulásban
1-8. évfolyamig általános iskola
8 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos szakközépiskola + 2 év szakképző
évfolyam
5 évfolyamos gimnázium nyelvi előkészítő
évfolyammal

Felvehető maximális óvodai és bölcsődei csoportlétszám, osztálylétszám:
Bölcsőde
26 fő
Óvoda
25 fő
1-4. évfolyamon
26 fő
5-8. évfolyamon
30 fő
8-13 évfolyamon
35 fő
Osztályok száma gimnázium és szakközépiskolában.
- gimnáziumi oktatás 5-8. évfolyamon 2 osztály
- a 9. évfolyamtól 1 gimnáziumi és 1 szakközépiskolai osztály
- a 9. évfolyamon 1 – a gimnáziumi képzés keretében – nyelvi előkészítő osztály
Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám:
200 fő óvoda
600 fő Szécsény általános iskola,
500 fő Szécsény gimnázium, és szakközépiskola
52 fő Nagylóc általános iskola,
50 fő óvoda
52 fő Nógrádszakál általános iskola, 33 fő óvoda (OKÉV engedély szerint)
Az évente indítható csoportok számát a képviselő-testület állapítja meg.
Bölcsődei ellátás önálló szakmai egységként működik 2 csoporttal.
Az intézménybe felvehető legmagasabb létszám:
- egy csoportba két éves korig: 12 fő
- egy csoportba két éves kor fölött 14 fő.
13. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
14.1.

Szécsény, Magyar utca 15. sz. alatt fekvő általános iskola
Szécsény, Rákóczi út 90. sz. alatti gimnázium és szakközépiskola
Szécsény, Magyar utca 13. sz. alatti óvoda

14.2.

Nagylóc, Rákóczi út 117. sz. alatti általános iskola
Nagylóc, Rákóczi út 137 sz. alatti óvoda

14.3.

Nógrádszakál Palóc út 32. sz. alatti általános iskola
Nógrádszakál, Dózsa György út 13. sz. alatti óvoda
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A közoktatási intézmény által használt, 15.1. ingatlanok s a bennük lévő felszerelések,
berendezések, ingóságok Szécsény Város Önkormányzata jogosult rendelkezni, míg a
15.2. pontban foglalt ingatlan felett – a benne lévő berendezési, felszerelései tárgyakkal
együtt – Nagylóc Község Önkormányzata, a 15.3. pontban foglalt ingatlan felett – a
benne lévő berendezési, felszerelései tárgyakkal együtt – Nógrádszakál Község
Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2007. szeptember 1-jei időpontot követően a
még
Önkormányzat
általi
közös
beruházásból,
beszerzésből
származó
vagyonnövekmény (külön megállapodás alapján ) Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a
rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.
A közoktatási intézmény használatában lévő vagyonra s a vagyontárgyak feletti
használati jogra az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzat vagyonáról s a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben
foglaltak az irányadók.
15.

Ingóvagyon leltár szerint

16.

Az intézmény általános jogutódja a szécsényi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és
Szakközépiskolának (3170 Szécsény, Rákóczi út 90.), a szécsényi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolának, Óvodának és Bölcsődének (3170 Szécsény, Magyar u. 15.), a
nagylóci Fekete István Tagiskolának és Óvodának (3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.), a
Nógrádszakáli Tagiskolának és Óvodának (3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.).

Az alapító okirat módosítását (így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Szécsény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2009.(V.26.) számú határozatával, Nagylóc Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2009.(VI.03.), Nógrádszakál Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 31/2009.(VII.20.) számú határozatával fogadta el. Az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1-jétől hatályos.
Módosító határozatok:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2009.(VIII.18.), 66/2010.(V.25.),
107/2010.(VIII.31.), 37/2011.(II.08.), 55/2011.(II.22.) és 126/2011.(IV.21.) számú határozata.
Egységes szerkezetbe foglalt, 2011. május 1. napjától hatályos szöveg.
Szécsény, 2011. április 21.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

