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Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
 A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban részt vevő 

Önkormányzatok: 

- Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2009.07.01-ig), 

- Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

- Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

- Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (mint a Társuláshoz 2009. 

július 1-jével csatlakozó Önkormányzat), 

- Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint székhely Önkormányzat 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 102.§.(2) bekezdés 

a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 93. § (1) bekezdés a) pontja által megállapított hatáskörében és a Kotv. 37.§.(5) 

bekezdésének megfelelő tartalommal adja ki a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ 

2011. július 1-jétől hatályos (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratát:” 

 

1. A költségvetési szerv neve, székhelye, törzsazonosító adatai:  

- Vak Bottyán Általános Művelődési Központ - 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 

- A költségvetési szerv rövidített neve: Vak Bottyán ÁMK. 

- A költségvetési szerv, mint közoktatási közintézmény OM azonosítója: 036 371 

- A költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ 

- Törzskönyvi azonosító szám: 414566 

- Adószám: 15414564-2-17 

- Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1978.11.23. 

- KSH területi számjel: 1720783 

- KSH statisztikai számjel: 15414564-8520-322-17 

- Az alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

kivételével) 

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységei és megnevezésük: 

- Vak Bottyán ÁMK Óvodája 7081 Simontornya, Mátyás király utca 7. 

- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskolája - 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15.  

- Vak Bottyán ÁMK SNI Általános Iskolai Tagozata - 7081 Simontornya, Petőfi utca 1. 

- Vak Bottyán ÁMK Szakiskolája - 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15. (Az 

intézményegység a szakképzés, szakiskolai oktatás 2014/2015-ös tanév végével 

történő felmenő rendszerű megszüntetése miatt a 2014/2015-ös tanév végével 

megszűnik.) 

- Vak Bottyán ÁMK Gimnáziuma - 7081 Simontornya, Gyár utca 1-5.  

- Vak Bottyán ÁMK Sportcsarnoka - 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15/A. 

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ tagintézményeinek megnevezése: 

- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Tolnanémedi 

7083 Tolnanémedi, Fő utca 8. / 37-39. 

- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Pálfa  

7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 16. 

- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Sárszentlőrinc 

      7047 Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 49-51. 

- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda – Nagyszékely 
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      7085 Nagyszékely, Rákóczi Ferenc utca 12. 

- Vak Bottyán ÁMK - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda – Pincehely 

7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály tér 8. (2009. július 1-jétől) 

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ telephelyei: 

- 7085 Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 13. (óvoda) 

- 7042 Pálfa, Kossuth utca 19. (óvoda) 

- 7042 Pálfa, Kossuth utca 35. (alsó tagozat) 

- 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi utca 39. (óvoda) 

- 7081 Simontornya, Szent István király utca 4. (napközis konyha) 

- 7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15. (tanműhely) – a 2014/2015-ös tanév 

végéig 

- 7081 Simontornya, Beszédes Ferenc utca – (tankert) – a 2014/2015-ös tanév végéig 

- 7081 Simontornya, Petőfi utca 1. (alsó tagozat) 

- 7083 Tolnanémedi, Fő utca 6. (óvoda)  

- 7084 Pincehely Vörösmarty Mihály utca 3. (alsó tagozat) (2009. július 1-jétől) 

- 7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály tér 7. (napközi) (2009. július 1-jétől) 

- 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 67. (óvoda) (2009. július 1-jétől) 

 

2. A létrehozásról rendelkező határozat:  

- Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2008.(VIII.28.) ÖK számú 

határozata (2009.07.01.-el Társulási Megállapodást felmondta), 

- Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2008.(VII.15.) ÖK 

számú határozata, 

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 80/2008.(VII.28.) számú 

határozata, 

- Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testülte 39/2008.(VII.24.) Ökh számú 

határozata, 

- Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2008.(VI.18.) ÖK számú 

határozata, 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2009.(VI.11.) számú 

képviseleti határozata (2009. július 1-jétől), 

- Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint székhely 

Önkormányzat) 113/2008.(VII.21.) számú KT határozata. 

-  

3. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a Vak Bottyán Általános 

Művelődési Központ, mint költségvetési szerv Magyar Államkincstár által történt 

nyilvántartásba vételétől, 2011. július 1-jétől hatályos.”  

 

 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szervként a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény szerint alapfokú oktatás, különösen az óvodai ellátás, általános iskolai 

nevelés-oktatás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakmai középfokú oktatás (felmenő 

rendszerű megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig), képesség kibontakoztató 

felkészítés, személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozás, 

integrációs nevelés, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás, 

sporttevékenység és egyéb intézményi szolgáltatások ellátása.” 

 

 



 3 

5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: főtevékenységként alapfokú oktatás. Az 

Általános Művelődési Központ a nevelési, valamint nevelési és oktatási tevékenységet a 

Közoktatási törvény előírásai, a nevelési-oktatási tervek, programok, illetve az intézmény 

Pedagógiai és Művelődési programja, Minőségirányítási Programja, valamint a Szervezeti 

és Működési Szabályzat előírásai szerint végzi. Az intézmény fenntartója a Közoktatási 

Törvény által előírt, kötelezően adandó órakeretet biztosítja.  

 

2009. december 31-ig 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

55231-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

55240 Egyéb korlátozottan igénybevehető vendéglátás 

55241-1 Munkahelyi vendéglátás 

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

75192 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai  

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

80110 Óvodai nevelés 

80111-5 Óvodai nevelés  

80112- 6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai ellátása.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Cigány kisebbségi kultúra magyar nyelven történő közvetítése, cigányhagyomány 

ápolása Pálfán és Sárszentlőrincen. 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő gyermekek fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

80120 Általános iskolai oktatás 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése,   

   oktatása.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Iskolaotthonos oktatás Tolnanémedin és Simontornyán 1-4. osztályban. 

- Cigány kisebbségi kultúra magyar nyelven történő közvetítése, cigányhagyomány 

ápolása Sárszentlőrincen. 
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- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 

 

80210 Általános középfokú oktatás  

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás  

80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, gimnáziumi integrált 

nevelése, oktatása.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

- Emelt szintű oktatás: informatika 

80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 

80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés  

80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 

oktatása 

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás: 

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

A szakképző évfolyamokon oktatott szakmák: 

31 6203 05 Lótenyésztő szakképesítés 

31 621 04 0000 00 00 Lótartó szakképesítés 

            31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő szakképesítés 

31 622 01 0010 31 04 Kertész, zöldségtermesztő szakképesítés 

33 5276 05 Nőiruha-készítő szakképesítés 

33 542 05 0010 33 03 Szabó, női szabó szakképesítés 
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80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)  

80520 Pedagógiai szakszolgálat 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, gyógytestnevelés)  

 

80540 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (továbbképzések) 

92400 Sporttevékenységek 

92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése  

92403-6 Diáksport  

 

2010. január 1-től: 
 

56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült 

étkeztetése 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 

562917 Munkahelyi vendéglátás 

8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

85101 Óvodai nevelés 

851011 Óvodai nevelés, ellátás  

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai ellátása.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás. Cigány kisebbségi 

kultúra magyar nyelven történő közvetítése, cigányhagyomány ápolása Pálfán és 

Sárszentlőrincen. 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő gyermekek fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

 

8520 Alapfokú oktatás 

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása  (1-4. évfolyamon) 

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
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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.) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon). Cigány kisebbségi kultúra magyar nyelven 

történő közvetítése, cigányhagyomány ápolása Sárszentlőrincen. 

- Iskolaotthonos oktatás Tolnanémedin és Simontornyán 1-4. osztályban. 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyamon) 

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyamon) 

 

8531 Általános középfokú oktatás  

85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása (9-12/13. évfolyam)  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 
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853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12. évfolyam) 

 

85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) felmenő rendszerű megszüntetéssel a 

2014/2015-ös tanév végéig. 

853131 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam) felmenő 

rendszerű megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) felmenő rendszerű megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig 

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató nevelés, oktatás (9-10. évfolyam) 

felmenő rendszerű megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások. 

 

8532 Szakmai középfokú oktatás felmenő rendszerű megszüntetéssel a 2014/2015-ös 

tanév végéig. 

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés felmenő  

rendszerű megszüntetéssel a 2014-2015-ös tanév végéig 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon (11-12-13. évfolyam) felmenő rendszerű 

megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (11-12-13. 

évfolyam) felmenő rendszerű megszüntetéssel a 2014-2015-ös tanév végéig.  

(Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 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.) 

- Képesség kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás különleges 

helyzetben lévő tanulók fejlesztése az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

programja szerint. Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 

foglalkozások.) 

 

A szakképző évfolyamokon oktatott szakmák felmenő rendszerű megszüntetéssel a 

2014/2015-ös tanév végéig: 

31 621 04 0000 00 00 Lótartó szakképesítés 

31 622 01 0010 31 04 Kertész, zöldségtermesztő szakképesítés 



 8 

31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő rész-szakképesítés 

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő rész-szakképesítés 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő rész-szakképesítés 

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás rész-szakképesítés 

33 542 05 0010 33 03 Szabó, női szabó szakképesítés 

33 542 05 0010 33 01 Csecsemő- és gyermekruha-készítő elágazás 

33 542 05 0100 21 02 Lakástextil-készítő rész-szakképesítés 

33 621 02 1000 00 00 Gazda szakképesítés 

  

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés  

 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytestnevelés)  

856012 Korai fejlesztés, gondozás (prevenció) 

856013 Fejlesztő felkészítés  

85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (továbbképzések) 

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások (felmenő rendszerű 

megszüntetéssel a 2014/2015-ös tanév végéig) 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő támogatások 

 

9311 Sportlétesítmény működtetése  

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 

9312 Sporttevékenység és támogatása 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

 

9313 Szabadidős sport támogatása 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása 

- Iskola egészségügyi ellátása 

- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

- Iskolai évfolyamok száma: 

általános iskola 1-4. évfolyam (Nagyszékely, Sárszentlőrinc, Tolnanémedi) 

általános iskola 1-8. évfolyam (Pálfa, Pincehely, Simontornya) 

gimnázium 7-9-12. illetve 7-9-13. évfolyam (Simontornya) 

szakiskola 9-10. évfolyam (Simontornya) felmenő rendszerű megszüntetéssel a 

2014/2015-ös tanév végéig 

szakképzés 11-12-13. évfolyam (Simontornya) felmenő rendszerű megszüntetéssel 

a 2014/2015-ös tanév végéig 

- Az oktatás munkarendje: minden intézményegységben nappali rendszerű, kivéve a 

gimnázium esti tagozata. 
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6. A költségvetési szerv működési köre: Kisszékely (2009.07.01.-ig), Nagyszékely, Pálfa, 

Pincehely, Sárszentlőrinc, Tolnanémedi és Simontornya (székhelyönkormányzat) 

közigazgatási területe, ellátási körzete.  

A közintézmény Társulási Megállapodás által meghatározott – a társult 

Önkormányzatok közigazgatási (ellátási) területére kiterjedő - működési körzete 

keretei között kötelező felvételt biztosító óvoda, illetőleg kötelező felvételt biztosító 

általános iskola. A közintézmény szabad kapacitása terhére más – az 

intézményfenntartó társulásban részt nem vevő – önkormányzatok közigazgatási 

(ellátási) területéről is fogadhat gyermeket, illetőleg tanulókat.  

 

7. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

 

- Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2009.07.01.-ig),  

   7082 Kisszékely, Szabadság utca 409. 

- Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  

   7085 Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 11. 

- Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  

   7042 Pálfa, Alkotmány utca 5. 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (2009.07.01-től),  

   7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81.  

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  

   7047 Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 22.  

- Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  

   7083 Tolnanémedi, Fő utca 29. 

- Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  

   7081 Simontornya, Szent István király utca 1.  

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ, mint költségvetési szerv felett az 

irányítói jogkört - a Társulási Megállapodás II. fejezet 1.) f) pontja alapján, a Társulási 

Megállapodás II. fejezet 1.) a)-b) pontjában felsorolt alapítói és felügyeleti irányítói 

jogosítványok kivételével – az intézmény székhelye szerinti önkormányzatként 

Simontornya Város Önkormányzata gyakorolja. Az irányítói jogosítványokat a székhely 

szerinti önkormányzat nevében – az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló – 

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. 

Az irányítói jogok gyakorlásával megbízott Képviselő-testület székhelye: 7081 

Simontornya, Szent István király utca 1.  

 

A fenntartó neve és címe: 

- Kisszékely Község Önkormányzata (2009.07.01.-ig) 7082 Kisszékely, Szabadság utca 

409. 

- Nagyszékely Község Önkormányzata 7085 Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 11. 

- Pálfa Község Önkormányzata 7042 Pálfa, Alkotmány utca 5. 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. 

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 22. 

- Tolnanémedi Község Önkormányzata 7083 Tolnanémedi, Fő utca 29. 

- Simontornya Város Önkormányzata 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. 

 

A közoktatási közintézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: 

- Simontornya 

Óvoda                                                                                 150 fő 
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Általános iskola 1-4. évfolyam                                           200 fő 

Általános iskola 5-8. évfolyam                                           180 fő  

Sajátos nevelési igényűek                                                     10 fő 

6 osztályos gimnázium 7-8. évfolyam                                  60 fő 

6 osztályos gimnázium 9-13. évfolyam                              150 fő  

Nappali tanrendű felnőttek gimnáziuma                             105 fő felmenő rendszerű 

megszüntetéssel a 2011/2012-es tanév végéig 

Szakiskola 9-10. évfolyam                                                    70 fő a 2014/2015-ös tanév 

végéig 

Szakiskola 11-12-13. évfolyam elméleti képzés                   70 fő a 2014/2015-ös tanév 

végéig 

Szakiskola 11-12-13. évfolyam gyakorlati képzés                72 fő a 2014/2015-ös tanév 

végéig 

- Tolnanémedi Tagintézmény 

Óvoda                                                                                    50 fő 

Általános iskola 1-4. évfolyam 1-2, 3-4 összevont               52 fő  

- Nagyszékelyi Tagintézmény 

Óvoda                                                                                    25 fő 

Általános iskola 1-4. évfolyam 1-2, 3-4 összevont               52 fő 

- Pálfa Tagintézmény 

Óvoda                                                                                     50 fő 

Általános iskola 1-4. évfolyam                                            100 fő 

Általános iskola 5-8. évfolyam                                            120 fő   

- Sárszentlőrinc Tagintézmény 

Óvoda                                                                                    50 fő 

Általános iskola 1-4. évfolyam 1-2, 3-4 összevont               52 fő 

- Pincehely Tagintézmény 

Óvoda                                                                                     75 fő 

Általános iskola 1-4. évfolyam                                              100 fő 

Általános iskola 5-8. évfolyam                                              110 fő 

 

                             

8. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:  

- A költségvetési szerv tevékenysége alapján: közintézményként működő közoktatási 

közszolgáltató költségvetési szerv. 

- A költségvetési szerv feladathoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, mely szakmailag önálló jogi személy, költségvetési 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 

rendelkezik.  

- A közoktatási intézmény típusa: a Közoktatási Törvény 33.§.(1) bekezdés c) pontja 

szerinti Általános Művelődési Központ (ÁMK), ellátja a Közoktatási Törvény 33.§.(5) 

bekezdésében meghatározott feladatokat, kiemelten a Közoktatási Törvény 20.§.(1) 

bekezdés a), b) c) d) pontja, valamint a Közoktatási Törvény 21.§.-a szerinti – 

Társulási Megállapodásban nevesített – pedagógiai szakszolgálati intézményi és a 

22.§.-a szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatói intézményi feladatokat.  

 

9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a Kotv. 18. § (1), (5)-(8) 

bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 

5. §-a, 18. § (4)-(6) bekezdése szerint és a Társulási Megállapodás II. fejezet 1.) f) 
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pontja első franciabekezdése alapján – székhelyönkormányzatként -  Simontornyai 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a költségvetési szerv 

(közoktatási intézmény) vezetőjét a Társult Önkormányzatok véleményének előzetes 

kikérésével és a hozott döntésről történő tájékoztatással.”  

 

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályok megjelölése: a 

közintézményként működő, közoktatási közszolgáltató költségvetési szervvel 

közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak jogállására, jogaira, 

kötelezettségeire, közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozóan a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet  

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

Az intézmény egyéb foglalkoztatottjaira vonatkozóan a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás) szabályait kell alkalmazni.” 

 

11.  A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet, illetőleg vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 

 

12.  A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

13.  A költségvetési szerv vagyona 
 

A költségvetési szerv ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A társulásban részt vevő 

Önkormányzatok tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon 

használatára az önkormányzati tulajdonnal rendelkező önkormányzat vagyonhasznosítása 

rendjéről szóló hatályos rendelete rendelkezései, előírásai az irányadóak.  

 

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ a térítésmentesen használatába adott 

önkormányzati vagyont a Társulási Megállapodás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezései szerint hasznosítja, a Társulási Megállapodásban és az 

Alapítói Okiratban meghatározott feladatainak ellátásra. 

 

A közös fenntartású költségvetési szerv tagozatait, tagintézményeit, intézményegységeit, 

telephelyeit befogadó ingatlanokat, az ingatlan tulajdonjogát birtokló társult 

Önkormányzatok, az ingatlanokat rendeltetésének megfelelően az Alapító Okirat szerinti 

tevékenység céljára, a közös fenntartású költségvetési szerv térítésmentes használatába 

adják, és gondoskodnak a pótlásáról, karbantartásáról, felújításáról. 

 

A közös fenntartású költségvetési szerv által, az intézmény tagozatainál, 

tagintézményeinél, intézményegységeinél, telephelyein nevelési-oktatási célra használt 

gépek, berendezések, felszerelések esetében, a tulajdonost megillető jogokat és 

kötelezettségeket a társulásban résztvevő Önkormányzatok egyénileg gyakorolják, azokat 

a közös fenntartású közoktatási közintézmény térítésmentes használatába adják, és 

gondoskodnak pótlásukról.  

 

A közoktatási közintézmény által használt ingatlanok tulajdonjoga: 

 

- Simontornya Város Önkormányzata tulajdonában lévő: 



 12 

az 1353/1. helyrajzi számú 8.065.- m2 területű, Simontornya, Hunyadi utca 15. szám 

alatti ingatlan, 

az 1496/2. helyrajzi számú 4.958.- m2 területű, Simontornya, Széchenyi utca 60. szám 

alatti ingatlan, 

az 1494/3. helyrajzi számú 675.- m2 területű, Simontornya, Széchenyi utca 60. szám 

alatti ingatlan, 

az 1441. helyrajzi számú 2.596.- m2 területű, Simontornya, Petőfi utca 1-2. szám alatti 

ingatlan, 

az 1442. helyrajzi számú 2.745.- m2 területű, Simontornya, Petőfi utca 1-2. szám alatti 

ingatlan, 

a 135/4/4/1. helyrajzi számú 1.087.- m2 területű, Simontornya, Gyár utca 1-5. szám 

alatti ingatlan, 

a 29/2. helyrajzi számú 2.706.- m2 területű, Simontornya, Szent István király 4. szám 

alatti ingatlan, 

az 1352/1 helyrajzi számú 27.650.- m2 területű, Simontornya, Hunyadi utca 16. szám 

alatti ingatlan, 

az 1686 helyrajzi számú 8.898.- m2 területű, Simontornya, Hunyadi utca 16. szám 

alatti ingatlan, 

 

- Nagyszékely Község Önkormányzata tulajdonában lévő: 

az 587/4. helyrajzi számú 1341.- m2 területű, Nagyszékely, Rákóczi utca 12. szám 

alatti ingatlan, 

a 811. helyrajzi számú 3.964.- m2 területű, Nagyszékely, Táncsics utca 11. szám alatti 

ingatlan, 

 

- Tolnanémedi Község Önkormányzata tulajdonában lévő: 

a 127. helyrajzi számú 1.342.- m2 területű, Tolnanémedi, Fő utca 6. szám alatti 

ingatlan,  

a 25. helyrajzi számú 2.269.- m2 területű, Tolnanémedi, Fő utca 8. szám alatti 

ingatlan, ????????? 

a 435/436. helyrajzi számú 2.903/791.- m2 területű, Tolnanémedi, Fő utca 36-39. 

szám alatti ingatlan, 

 

- Pálfa Község Önkormányzata tulajdonában lévő: 

a 2. helyrajzi számú 1.027.- m2 területű, Pálfa, Kossuth utca 19. szám alatti ingatlan, 

a 17. helyrajzi számú 6.132.- m2 területű, Pálfa, Kossuth utca 35. szám alatti ingatlan, 

a 285. helyrajzi számú 8.181.- m2 területű, Pálfa, Deák Ferenc utca 16. szám alatti 

ingatlan, 

 

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata tulajdonában lévő: 

a 128. helyrajzi számú 4.767.- m2 területű, Sárszentlőrinc, Petőfi utca 39. szám alatti 

ingatlan, 

a 124. helyrajzi számú 9.775.- m2 területű, Sárszentlőrinc, Petőfi utca 49. szám alatti 

ingatlan, 

 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő: 

a 2 helyrajzi számú 2.219.- m2 területű, Pincehely, Vörösmarty tér 8. szám alatti 

ingatlan, 

a 1172 helyrajzi számú 1.791.- m2 területű, Pincehely, Vörösmarty Mihály utca 3. 

szám alatti ingatlan, 
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a 1004 helyrajzi számú 1.757.- m2 területű, Pincehely, Vörösmarty Mihály tér 7. szám 

alatti ingatlan, 

            a 11 helyrajzi számú 932.- m2 területű, 13 helyrajzi számú 86.- m2 területű, és 21 

            helyrajzi számú 432.- m2 területű, Pincehely, Kossuth Lajos utca 67.   

            szám alatti ingatlan, illetőleg a leltár szerinti ingóvagyon, az érték szerinti és a  

            mennyiségi nyilvántartások alapján. 

 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében 

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 

- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény, 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 

- valamint a Társulási Megállapodás a közintézményként működő közoktatási 

költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata, Minőségirányítási Programja, 

Pedagógiai és Művelődési Programja rendelkezései, előírásai az irányadóak.  

 

Simontornya, 2009. május 13. 

 

 

 

(Keresztes László)                                                                         (Várkonyi Zoltán) 

     polgármester                                                                                  polgármester 

 

 

 

 (________)                                                                                 (Demény Károly) 

polgármester                                                                                   polgármester 

 

 

 

(Kosár Jánosné)                                                                                   (Herdics Béla) 

  polgármester                                                                                        polgármester 

 

 

(Csőszné Kacz Edit) 

polgármester 

 

 

Záradék 

 

 

Az Alapító Okirat módosítását – és ezzel az egységes szerkezetű Alapító Okiratot – a tárult 

Önkormányzatok képviselő-testületei 

- Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a __/2009.(___.___.) ÖK 

számú határozatával, 

- Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(___.___.) ÖK 

számú határozatával, 

- Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(___.___.) 

számú önkormányzatai határozatával, 
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- Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(___.___.) Ökh. számú 

határozatával, 

- Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(___.___.) ÖK 

számú határozatával, 

- Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(___.___.) 

számú képviselőtestületi határozatával, 

- Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ___/2009.(IV.27.) számú 

KT határozatával  

fogadta el. 

 

Simontornya, 2009. április 16. 

 

                                                                                                           (Bárdos László) 

                                                                                                        címzetes főjegyző    

 

 

 


