ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
A költségvetési szerv neve:
NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
A költségvetési szerv rövidített neve:
NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR
A költségvetési szerv székhelye:
7694 HOSSZÚHETÉNY, VESENY U.9. Hrsz: 837/3.
OM azonosító száma:
027275
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata :
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott általános
iskolai nevelési és oktatási feladatok ellátása.
Alaptevékenységi szakágazata:
852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
A költségvetési intézmény besorolása típus szerint:
Tevékenység jellege alapján: KÖZSZOLGÁLTATÓ
Fajtája szerint: KÖZINTÉZMÉNY
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
Pénzügyi, gazdasági, feladatainak ellátására kijelölt gazdálkodó egységgel
rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve és
székhelye: HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
7694 HOSSZÚHETÉNY, FŐ U. 166.
Ellátott feladatok szakfeladatonként 2009.december 31-ig:
801214 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
nyelvoktató kisebbségi oktatás( német)
enyhe értelmi fogyatékosok oktatása (1-8. osztály)
középsúlyos értelmi fogyatékosok integrált oktatása
enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása
bejáró tanulók általános iskolai oktatása
integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
oktatása nevelése
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
b.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Oktatásuk integráltan és szegregáltan történik.
924036 Diáksport

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglakozás
801313 Alapfokú művészeti oktatás
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
(közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi)
A könyvtár alaptevékenységét a CXL/1997. törvény 55-56. paragrafusában
meghatározottak, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. számú
mellékletében előírtak alapján végzi.
Állományát az iskola nevelő és oktató tevékenységéhez szükséges, illetve a
község lakosainak művelődési igényinek kielégítését célzó dokumentumokból
állítja össze.
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti,feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja.
Biztosítja az iskola tanulóinak, nevelőinek és a helyi lakosoknak is megfelelő
nyitvatartási időt. Tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
Tanórai foglalkozások tartása, egyéni és csoportos helyben használat
biztosítása.
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
könyvtárlátogatás, kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az
állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtár és a könyvtári
rendszer szolgáltatásairól, nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
Tanulóink számára a beiratkozás ingyenes. Felnőtt könyvtárlátogatók
beiratkozásáért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető. Az
igénybe vehető szolgáltatásokról, az igénybevétel módjáról, a díjak mértékéről
a használót a könyvtárhasználati szabályzat tájékoztatja, melyet köteles
betartani, illetve kezdeményezésére a dokumentum módosítható.
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység (MOZI)
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége (MŰVELŐDÉSI HÁZ)
221214 Lapkiadás (ZENGŐ ÚJSÁG SZERKESZTÉSE)
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
Ellátott feladatok szakfeladatonként a 2010. január 1-től hatályos szabályok szerint:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
bejáró tanulók általános iskolai oktatása
integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 osztály) - enyhe értelmi fogyatékosok oktatása(1-4. osztály)
- középsúlyos értelmi fogyatékosok integrált oktatása
- enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.
b.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Oktatásuk integráltan és szegregáltan történik
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
bejáró tanulók általános iskolai oktatása
integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 osztály) - enyhe értelmi fogyatékosok oktatása (5-8. osztály)
- középsúlyos értelmi fogyatékosok integrált oktatása
- enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.
b.) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Oktatásuk integráltan és szegregáltan történik
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (MŰVELŐDÉSI HÁZ)
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (MOZI)
562913 Iskolai intézményi étkezés
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Működési köre:
HOSSZÚHETÉNY, ZOBÁKPUSZTA, KOMLÓ, HIRD, PÉCSVÁRAD, PÉCS,
MAGYAREGREGY
Alapítás dátuma:
1980. 01. 01.
Irányító szerv neve, székhelye:
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7694 HOSSZÚHETÉNY, FŐ U. 166.
Fenntartó neve, székhelye:
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
7694 HOSSZÚHETÉNY, FŐ U. 166.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
Az intézmény körbélyegzőjének felirata:
Nemes János Általános Művelődés Központ és Könyvtár, Hosszúhetény
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. alapján.
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokataz alapító önkormányzat határozata alapján – a jegyző köteles elvégezni.
A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában

közzé kell tenni.
Az intézményvezetői megbízást az alapító önkormányzat képviselő-testülete adja,
a mindenkori érvényben lévő törvény alapján.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az alapító önkormányzat
polgármestere gyakorolja.
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
közalkalmazotti jogviszony,
A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapjány
munkaviszony,
A PTK 1959. évi IV. törvény alapján
megbízásos jogviszony.
Az ellátott vállalakozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az intézmény típusa:
Közoktatási intézmény
Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
-nyelvoktató kisebbségi oktatás,
-hon- és népismeret
-hagyományápolás
Intézmény egységei:
Általános Iskola, Könyvtár (közoktatási, közművelődési,közgyűjteményi),
Művelődési ház, Mozi
Telephelyei és címei:
Művelődési ház:- 7694 Hosszúhetény, Fő u. 154. Hrsz.: 895.
Mozi - 7694 Hosszúhetény, Fő u. 170. Hrsz.: 904/2.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A 837/3. (ÁMK), 895 (MOZI) 904/2.(MŰVELŐDÉSI HÁZ) sz. helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanok, valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó
vagyon.
Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény székhelyét képező épület és telek, valamint Művelődési Ház
(Kézműves ház) és a Mozi épülete és telke vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
az önkormányzat gyakorolja.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett a tulajdonosi
jogokat az önkormányzat gyakorolja.
Felvezető maximális gyereklétszám:
350 fő
Évfolyamok száma:
8 évfolyam

Művészeti ágak, ezen belül tanszakok megnevezése:
Maximálisan felvehető tanulói létszám: 130fő, évfolyamszám: 12 évfolyam
Tanszakok a zeneművészeti ágon:
zongora
fuvola
furulya
trombita
kürt
tuba
harsona
szaxofon
klarinét
szolfézs
hegedű
Tanszakok a képző és iparművészeti ágon:
Vizuális alapismeret
Rajz
Festés
Mintázás
Műhelyek:
Grafika
Festészet

Záró rendelkezések:
A Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának
módosítását Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
75/2009.(V.25.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Hosszúhetény, 2009. május 25.

Faragóné Cseke Blanka
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

