F.M. Közgyőlése 102/2007. (III.21.) K.h.sz. határozata

a József Attila Általános Iskola (Bicske) alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése a bicskei József Attila Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta.

Fejér Megye Közgyőlése – mint alapító szerv – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény végrehajtására a Pénzügyminisztérium által kiadott tervezési
útmutató 4. és 5. mellékletében foglaltakra a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás
ellátása céljából a József Attila Általános Iskola Fejér Megye Közgyőlésének
90/2005. (IV. 28.) K. h. számú határozatával módosított és a 21/2004. (II. 19.) K. h.
számú határozatával elfogadott alapító okiratát 2007. április 1-jei hatállyal az
intézmény tevékenységébe tartozó alábbi feladatok tekintetében módosítja:

„Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:

55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget
megalapozó iskolai oktatása, nemzeti, etnikai kisebbség felzárkóztató oktatása,
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás
85191-2 Anya, gyermek és csecsemıvédelem
92403-6 Diáksport

Kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenység:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek

Az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott
kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére
folytathat az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet (szolgáltatás,
bérbeadás, termékértékesítés stb.).
E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı összes
kiadást.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény a felügyeleti szerv elızetes engedélyével végezheti.”

az alábbiakra módosítja:

„Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:

55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai) gondozás
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget
megalapozó iskolai oktatása, nemzeti, etnikai kisebbség felzárkóztató oktatása,
iskolai nevelése, oktatása
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben)
85191-2 Anya, gyermek és csecsemıvédelem
92403-6 Diáksport

Kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenység:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek
Az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott
kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére
folytathat az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet (szolgáltatás,
bérbeadás, termékértékesítés stb.).
E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı összes
kiadást.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény a felügyeleti szerv elızetes engedélyével végezheti.”

A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy az alapító okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága, valamint – a módosult
rendelkezések intézményi SZMSZ-ben történı átvezetése érdekében – az intézmény
részére küldje meg.

Felelıs: Dr. Varjú Mihály fıjegyzı

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

Székesfehérvár, 2007. április 5.
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