MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
8500 Pápa, Árok u. 12.
OM azonosító: 200010

Módosításokkal egybeszerkesztett
ALAPÍTÓ OKIRAT
(megelőző módosítás: 2013. május 29.)

A Pápai Evangélikus Egyházközség (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc
Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a belső egyházi szabályok szerinti, az egyház intézményeiről szóló 2005. évi
VIII. törvény (a továbbiakban: egyházi törvény) rendelkezései szerint – módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva – a következők szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
2. Intézmény
OM azonosítója:

200010

3. Intézmény feladat-ellátási helye
8500 Pápa, Árok u. 12.
székhely:
telephely:
4. Intézmény alapítása
alapító neve,
székhelye:
alapítás éve:
alapításról szóló
határozat száma:
5. Fenntartó
neve:
székhelye:
6. Intézmény felügyelete
felügyeleti szerv:

Pápai Evangélikus Egyházközség
8500 Pápa Széchenyi u. 15.
2001.
1/2001.03.25.
Pápai Evangélikus Egyházközség
8500 Pápa Széchenyi u. 15.
Pápai Evangélikus Egyházközség
8500 Pápa Széchenyi u. 15.
A Pápai Evangélikus Egyházközség az intézmény feletti szakmai,
törvényességi és gazdasági felügyeletet az egyházi törvényben
meghatározottak szerint látja el.

Az intézmény felett hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol:
Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér. 1.
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7. Intézmény működési területe:
Pápa város és környéke
8. Intézmény típusa:
köznevelési intézmény, melyben általános iskola működik.
Az intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett
intézményként működik.
9. Intézmény jogállása:
Önálló jogi személyként működő egyházi fenntartású köznevelési
intézmény (Ehtv. 12. § (1) bekezdés szerinti belső egyházi jogi
személy), amely fenntartójától elkülönült költségvetéssel rendelkezik.
10. Intézmény munkarendje:
nappali
11. Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
256 fő
összesen:
12. Évfolyamok száma
általános iskola:

8 évfolyam
országosan egységes követelmények szerinti alapfokú nevelésoktatás

13. Intézmény alapfeladata
 általános iskolai nevelés-oktatás
 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása
Az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) - ezen belül: diszlexia,
diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia és diszpraxia, kevert
specifikus tanulási zavarok; hiperaktivitás és figyelemzavar;
szocio-adaptív folyamatok zavara - küzdő gyermekek, tanulók
nevelését, oktatását.
Ellátott tevékenységek TEAOR és szakfeladatrend szerint:
85.20 Alapfokú oktatás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
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)
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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)
85.59 Máshova nem sorolható egyéb oktatás
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
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
5629 Egyéb vendéglátás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
81.10 Építményüzemeltetés
811000 Építményüzemeltetés
85.51 Sport, szabadidős képzés
855100 Sport, szabadidős képzés
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
89.05 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
93.12 Sporttevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
94.91 Egyházi tevékenység
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A kötelező feladatokon túl szabad személyi és anyagi kapacitásokkal,
evangélikus hitvallással összeegyeztethető szolgáltatást nyújthat térítés
ellenében.
14. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok
az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény.
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15. Feladatellátást szolgáló vagyon
A feladat ellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon
Alapítói vagyon nem került átadásra.
az intézmény feladatellátásához külön megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott
vagyon:
ingatlan:
funkció: köznevelési intézmény – általános iskola
HRSZ: 3478/4
alapterület: 895 m2
tulajdonos: Pápai Evangélikus Egyházközség
Megállapodás szerinti eszközök térítés nélkül kerültek átadásra az
ingó vagyon:
alapítást követően.
16. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény a tulajdonában álló eszközökkel (ingatlan, ingó)
önállóan rendelkezik.
A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott eszközökkel (ingatlan,
ingó) az eszközátadásra vonatkozó megállapodás alapján, az abban
rögzített feltételekkel rendelkezik.
rendelkezés a vagyonról az intézmény megszűnése esetén:
Átalakulás során történő megszűnés esetén az átalakulásra vonatkozó
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően.
Egyéb esetben:
A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon – az erre
vonatkozó szerződésre is tekintettel - a tulajdonoshoz kerül vissza.
Az intézmény működése során megszerzett vagyon, a működés során
keletkezett követelések és kötelezettségek a fenntartóra száll át.
17. Intézmény képviseleti rendje
Az intézményt az intézmény vezetője képviseli.
18. Intézményvezető megbízásának rendje
Az intézmény vezetőjét az intézmény fenntartója választja a hatályos
jogszabályi előírások és a Magyarországi Evangélikus Egyház belső
szabályozása szerinti, az Egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.
törvényben meghatározott eljárás szerint öt évre és gyakorolja felette
az egyéb munkáltatói jogkört.
19. Intézményvezető jogállása
Az intézmény vezetője az intézmény pedagógus munkakörben,
határozatlan időre, teljes munkaidőre foglalkoztatott alkalmazottja.
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó
gyakorolja.
4/4

;

MacylRoRszÁcr Evnncplrrus EcyuÁz

;

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
8500 Pápa, Árok u. 12.

oM

azonosító: 200010

szőIő 2011. évi CXC. törvény, a pedagógus-munkakörben, a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a nem pedagógusmunkakörben foglalk oztatottak esetében a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelés i intézményekben történő végrehaj tásáról
szőlő 32612013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezései,
továbbá az egyházi törvényben meghatározott szabályok iranyadóak.
Egyéb fo glalkoztatásra irányuló j o gviszo rIyía a Polgári törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései az iránvadóak.

Pápa,2014. április 23.

,f

X^*ak

**no.rn*r'dd|§1.

venczel csaba

Polgárdi Sándor
esperes-lelkész

felügyelő

A

Pápai Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a módosításokkal egysóges szerkezetben

I4l

20 l 4. Q V.

23

.

)

szémúhatár o zatáv aI hagyta j őv á.

\_

5l5

