
Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata 
 
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény /Közokt. tv./ 33 §. /1/ c./ pontban meghatározott közoktatási 
intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
 Intézmény  
1/ Neve: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled 
 
2/ Székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 122. 
 
3/ Törzsszám: 579449 
 
4/ Adószám: 15579443-2-08 
 
5/ Eredeti alapító szerv neve és címe: Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
 
6./ Alapítói jogkör gyakorlók neve és címe: 
     Beled Város Önkormányzata 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
     Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa, Fő u. 11. 
     Edve Község Önkormányzata 9343 Edve, Petőfi u. 60. 
     Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró, Fő u. 7. 
     Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
     Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38 
 
7/ Intézmény fenntartók és neve: 
    Beled Város Önkormányzata 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
    Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa, Fő u. 11. 
    Edve Község Önkormányzata 9343 Edve, Petőfi u. 60. 
    Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró, Fő u. 7. 
    Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
    Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. 
 
8/ Alapítói joggal felruházott irányító szerv neve és címe: 
 Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled, Rákóczi u 137. 
 
9/ Az intézmény önálló jogi személy 
 
10/ Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 
 
11/ Közszolgáltató fajtája: közintézmény 
 
12./ Intézmény típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ 
 
13/ Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van.  
Költségvetését Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente hagyja jóvá.  



14/ Intézmény egységei: 
 

- általános iskola 
- napközi-otthonos óvoda 
- művelődési ház és könyvtár 

 
15/ Tagintézményei: 
 

- Általános Iskola 1-4 tagozat 93444 Rábakecöl, Kossuth u. 51. 
- Napközi-otthonos Óvoda 9343 Rábakecöl, Kossuth u. 23/a. 
- Napközi-otthonos Óvoda 9365 Dénesfa, Fő u. 13. 

 
16/ Telephelyei: 
 

- Általános Iskola 9343 Beled, Rákóczi utca 111. 
- Városi és iskolai könyvtár 9343 Beled, Vásártér utca 2/1. 
- Művelődési Ház 9343 Beled, Vásártér utca 2/1. 
- Napközi-otthonos Óvoda 9343 Beled, Vásártér utca 6. 
- Pedagógiai Szakszolgáltat 9343 Beled, Vásártér utca 6. 
- Általános Iskola 1-4. tagozat 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 51. 
- Napközi-otthonos Óvoda 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 23/a 
- Napközi-otthonos Óvoda 9365 Dénesfa, Fő u. 13. 

 
17/ Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás 
 
18./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:   

- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig 
- alapfokú általános iskolai oktatás 
- közművelődés, művelődési ház, könyvtári feladatok ellátása 

 
19/ Az intézmény alaptevékenységei:  
 
2009 december 31-ig: 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
801115 Óvodai nevelés 
801126 Sajános nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének  organikus okokra visszavezethetően vagy nem 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás. 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,,     
 enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési  
 zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus  
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 okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessé- 
 ge miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott  
 gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. 
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
805113 Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás /szorgalmi időben/ 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
924036 Diáksport 
 
2010 január 1-től:  
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562913 iskolai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
562920 egyéb vendéglátás 
851011 óvodai nevelés, ellátás 
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének  organikus okokra visszavezethetően vagy nem 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

852011 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4. 
852012 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4. 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési 
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus 
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 
miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

852021 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8. 
852022 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8. 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési 
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus 
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 
miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855937 máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856011 pedagógiai szakszolgálati tevékenység 
910121könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 könyvtári állomány leltározása, megőrzése, védelme 
910123 könyvtári szolgáltatások 
910501 közművelődési tevékenységek és támogatások 
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
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931204 iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
 
20/ Az intézmény az alábbi kiegészítő tevékenységeket látja el: 

- az intézmény tulajdonában lévő tárgyi eszközök bérbeadása a kapacitás kihasználása 
érdekében, 

- felnőttoktatás, képzés, 
- művészeti-, nyelvi- és számítógépes oktatás, tanfolyamok szervezése, 
- magánvizsgáztatás, 
- szakkörök, sportkörök, felzárkóztatási feladatok ellátása, 
- középiskolai előkészítők biztosítása, 
- képesség-kibontakoztató felkészítés. 
- külső személy, intézmény részére értékesített ételszolgáltatás 
 

21/ Az intézmény kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
22/ Az intézmény működési területe: 
 
Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl és Vásárosfalu községek közigazgatási területe. 
 
23/ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 
Az intézmény vezetőjét az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992 /X.8./ Korm. rendelet 
alapján nyilvános pályázat útján Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza 
meg a társult községi önkormányzatok képviselőtestülete véleményének kikérését követően. 
Munkáltatói jogokat az intézményvezető felett Beled Város Polgármestere gyakorolja.  
 
24/ Foglalkoztatottak alkalmazása:  
 
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatottakra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
25/ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A társulási megállapodás tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak körét.   
 
26/  Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon 
hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a 
rendelkezésére álló helyiségeket, tantermeket és tornatermet bérletbe adhatja a jobb 
kihasználtság érdekében. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a 
nevelési-oktatási intézményben folyó nevelési-oktatói munkát. Az intézmény a rendelkezésére 
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
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27/ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, és évfolyamok száma: 
 
 

Megnevezés Maximális 
Tanuló/gyermeklétszám 

Évfolyamok/csoportok 
száma 

Általános Iskola Beled 415 1-8 évf. 

Tagiskola Rábakecöl 32 1-4 évf. 

Napközi-otthonos Óvoda 
Beled 100 4 csop. 

Tagóvoda Rábakecöl 25 1 csop. 
Tagóvoda Dénesfa 25 1 csop. 

 
 
 
 
Záradék: 

Jelen alapító okirat 2009. ………….. lép hatályba. 

Az alapító okirat módosítását elfogadták:  

 

Beled Város Képviselő-testülete       ……………………Tompáné Balogh Mária polgármester 

 

Dénesfa Község Képviselő-testülete  ………………….  Takács Lajos polgármester 

 

Edve Község Képviselő-testülete ………………….   Imre László polgármester 

 

Gyóró Község Képviselő-testülete       …………………  Ötvös László polgármester 

 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete   …………………  Tuba Erik polgármester 

 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete   ………………..  Molnár Sándor polgármester 
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Módosító okirat 

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Általános Művelődési 
Központ 43/2009. /V.28./ határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1./ Az alapító okiratban Beled Nagyközség Önkormányzata szövegrészek Beled Város 
Önkormányzata szövegrészre módosulnak. 
 
2./ Az alapító okirat az alábbi új 5 és 6 ponttal egészül ki: 

- 5. pont:  
Eredeti alapító szerv neve és címe:  
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled, Rákóczi u. 
137. 

- 6. pont: 
Alapítói jogkör gyakorlók neve és címe: 
Beled Város Önkormányzata 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa, Fő u. 11. 
Edve Község Önkormányzata 9343 Edve, Petőfi u. 60. 
Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró, Fő u. 7. 
Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. 

 
3./ Az alapító okirat 14 pontja 7 pontra változik  
 
4./ Az alapító okirat 15 pontja az alábbiak szerint módosul 
Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás 
 
5/  Az alapító okirat 13 pont 2 bekezdésében a községi szövegrész városi szövegrészre 
módosul. 
 
6./ Az alapító okirat 5 – 13 pontja 8-16 pontra, a 15-24 pontja 17 – 27 pontra változott. 
 
Beled, 2009. október 12. 
 
Az alapító okirat módosítását elfogadták:  

 

Beled Város Képviselő-testülete      …………………… Tompáné Balogh Mária polgármester 

Dénesfa Község Képviselő-testülete  ………………….  Takács Lajos polgármester 

Edve Község Képviselő-testülete ………………….   Imre László polgármester 

Gyóró Község Képviselő-testülete       …………………  Ötvös László polgármester 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete   …………………  Tuba Erik polgármester 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete   ………………..  Molnár Sándor polgármester 


