Határozat – 2012.12.17.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012.
(XII.17.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012.
(X.04.) önkormányzati számú határozatával elfogadott Ady Endre
Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
I. Az alapító okiratban módosul:
I.

Az intézmény neve Ady Endre Általános Művelődési
Központról Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtárra módosul.

II.

Az intézmény rövid neve törlésre kerül.

III.

Az intézmény bankszámlaszáma törlésre kerül.

IV.

Az alábbi feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek így az
alapító okiratból a jogszabályban meghatározott közfeladat
törlésre kerül: köznevelési feladatok

V.

Az alábbi feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az
alapító okiratból a szakágazati besorolás törlésre kerül:
853100 Általános középfokú oktatás
853200 Szakmai középfokú oktatás
854100 Felsőszintű nem felsőfokú oktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

VI.

Az alábbi feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek így az
alapító okiratból a szakmai alaptevékenység szakfeladatai
törlésre kerülnek:

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos 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

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
OKJ: 31 215 02 Népi kézműves - elágazások:
0 1 0 0 21 01 Kosárfonó
0 0 1 0 31 01 Csipkekészítő
0 0 1 0 31 02 Fajátékkészítő
0 0 1 0 31 03 Faműves
0 0 1 0 31 04 Fazekas
0 0 1 0 31 05 Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő
0 0 1 0 31 06 Kézi és gépi hímző
0 0 1 0 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítő
0 0 1 0 31 08 Szőnyegszövő
0 0 1 0 31 09 Takács
0 0 1 0 31 10 Nemezkészítő
0 0 1 0 31 11 Népi bőrműves
OKJ: 54 211 18 Zománcműves
OKJ: 33 523 01 Számítógép-szerelő, -karbantartó
OKJ: 31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó elágazásai:
0 1 0 0 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony
0 1 0 0 21 01 Szállodai szobaasszony
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos 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
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
OKJ: 31 215 02 Népi kézműves - elágazások:
0 1 0 0 21 01 Kosárfonó
0 0 1 0 31 01 Csipkekészítő
0 0 1 0 31 02 Fajátékkészítő
0 0 1 0 31 03 Faműves
0 0 1 0 31 04 Fazekas
0 0 1 0 31 05 Gyékény-, szalma- és
csuhéjtárgykészítő
0 0 1 0 31 06 Kézi és gépi hímző
0 0 1 0 31 07 Kosárfonó és fonottbútorkészítő
0 0 1 0 31 08 Szőnyegszövő
0 0 1 0 31 09 Takács
0 0 1 0 31 10 Nemezkészítő
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0 0 1 0 31 11 Népi bőrműves
OKJ: 54 211 18 Zománcműves
OKJ: 33 523 01 Számítógép-szerelő, karbantartó
OKJ: 31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó elágazásai:
0 1 0 0 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony
0 1 0 0 21 01 Szállodai szobaasszony
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos 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
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos 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
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
VII.

Az alábbi feladatok átadásra kerülnek Nádudvar Város
Önkormányzatához így az alapító okiratból a szakmai
alaptevékenység szakfeladatai törlésre kerülnek:

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
VIII. Felvételre kerül szakmai alaptevékenység szakfeladatai
közzé:
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
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IX.

Az alábbi feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az
alapító okiratból a szabad kapacitás terhére végzett nem
haszonszerzési célú tevékenység szakfeladatai törlésre
kerülnek:

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás
A fent felsorolt OKJ-s szakmás képzése, továbbá:
-Népi játék és kismesterségek oktatója- a tevékenységi kör megjelölésével
OKJ 31215020001
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
A fent felsorolt OKJ-s szakmák képzése
551000 Szállodai szolgáltatás
855 932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
-Népi játék és kismesterségek oktatója- a tevékenységi kör megjelölésével
OKJ 31215020001
855 931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
X.

Az alábbi feladatellátási helyek átadásra kerülnek a KIK-nek,
így az alapító okiratból törlésre kerülnek:
4181 Nádudvar, Kossuth u. 7. sz.
4181 Nádudvar, Fő út 143 sz.

XI.

A feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az alapító
okiratból az többcélú intézmény típusából törlésre kerülnek:
Intézményegységek:
Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája
XII.

A feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az alapító
okiratból törlésre kerül az intézménybe felvehető maximális
tanulólétszám:

Szakiskola:
- 9-10. évfolyam 70 fő (1-1 osztály)
- szakképző évfolyamok: 180 fő
(szakmánként egy csoport)
férőhelyek száma: 50 fő
XIII. A feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az alapító
okiratból törlésre kerül az évfolyamok száma:
Szakiskola: 2+2 évfolyam
-2 évfolyam általános műveltséget megalapozó és szakmai előkészítő,
-2 évfolyam szakmai képzés
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XIV. A feladatok átadásra kerülnek a KIK-nek, így az alapító ok
iratból a feladatellátást szolgáló vagyonából törlésre kerül:
4181 Nádudvar, Kossuth u. 7. sz. alatti 2855/1 hrsz.-ú, 2405 m2 te
rületű ingatlan és felépítménye
XV.

Az Agy Endre Általános Művelődési Központ alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. mellékle
te szerint állapítja meg.

Az új alapító okirat 2013. január 01-én lép hatályba, mellyel egyidejű
leg az intézmény alapító okiratát szabályozó 174/2012. (X.04.) önkor
mányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szer
kezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazga
tósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban
foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény
SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

2013. január 1.
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

1.sz. melléklet a
hoz:

246/2012 (XII.17.) önkormányzati számú határozat
ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezet

Az intézmény neve:
Székhelye:
Intézmény
jogelődjének neve

Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár
4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
Ady Endre Általános Művelődési Központ

Intézmény
4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
jogelődjének székhelye
Intézmény adószáma:

16733314-2-09

Jogszabályban

Közművelődési feladatok
5

meghatározott
közfeladat:

Közgyűjteményi feladatok

OM azonosítója:

038276

Szakágazat szerinti
besorolása:

932900 máshova nem sorolható egyéb
szórakoztatás szabadidős tevékenység
910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai
alaptevékenység
2013.01.01-től:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilván
tartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501
Közművelődési
tevékenységek
és
támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
812000 Takarítás
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése
mozikban, filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken

Szabad kapacitás
terhére végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2013.01.01-től:
Technikai
szakfeladatok
(nem kötelező
tartalom)
Az 56/2011.
(XII.31)NGM rendelet
5/2012.(III.1.)NGM
rendelettel módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja

932919
Máshová
nem
sorolható
egyéb
szórakoztatási tevékenység
680002
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése

Működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe, Északalföldi régió területe

Alapító neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Fenntartó neve, címe:

841907 Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szerveikkel

Az alapítás éve: 1992
Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728733-8411-321-09
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Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselőtestülete
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, köz
intézmény.
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkor
mányzat Polgármesteri Hivatalának Közgaz
dasági és Pénzügyi Irodája látja el.

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város
Önkormányzatának képviselő-testülete
határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői
feladatok ellátásával.

A foglalkoztatottakra
Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására
vonatkozó foglalkozási a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
jogviszony:
XXXIII. törvény alapján kerül sor.
Vállalkozási
tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

Feladat ellátási helyek: 4181 Nádudvar Ady tér 10.
Típusa:

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

Többcélú intézmény:
- Általános művelődési központ
Közművelődési egység
Városi Könyvtár
4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz. alatti
2862/5 hrsz.-ú, 11882 m2 területű ingatlan
és felépítményei
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg
tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon
feletti rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkor
mányzatának vagyonáról és a vagyongazdálko
dás szabályairól szóló rendelet az irányadó.
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