Okirat száma: II/3289-1/2021/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom
Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános
Iskola
1.1.2. rövidített neve: KEM Gyermekvédelmi Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Komáromi 1. számú gyermekotthon

2900 Komárom, Csillag lakótelep 62/A.

2

Komáromi 2. számú gyermekotthon

2900 Komárom, Csillag lakótelep 62/B.

3

Komáromi 3. számú gyermekotthon

2900 Komárom, Csillag lakótelep 62/C.

4

Komáromi 4. számú gyermekotthon

2900 Komárom, Csillag lakótelep 62/D.

5

Tatai különleges gyermekotthon

2890 Tata, Új út 21.

6

Gyermeküdülő

8621 Zamárdi, Mókus utca 2.

7

Kömlődi különleges gyermekotthon

2853 Kömlőd, Szabadság utca 23.

8

Külső férőhely

2840 Oroszlány, Népek barátsága utca 23.
IV. em. 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 02. 15.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
2.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
3.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

3.3.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c), g)
és i) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök.
3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

3.4.

1

A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az irányítási hatáskör
átruházásáról
rendelkező törvény,
kormányrendelet
megjelölése

az irányítási hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye

ügycsoportok

az átruházott
irányítási
hatáskörök

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, 1132
Budapest, Visegrádi
utca 49.

a Gyvt.-ben
meghatározott
ügycsoportok

az Áht. 9. § e) és f)
pontja

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
4.1.1. A Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) – b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás,
valamint a 92. §-ban előírt utógondozás biztosítása.
4.1.2. A Gyvt. 156. § (5) bekezdésében foglaltak alapján közös igazgatású többcélú
gyermekvédelmi intézmény köznevelési feladatot ellátó önálló szakmai egységében
nappali rendszerű általános iskolai nevelés – oktatás. OM azonosító: 035214

4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

879040

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
2

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a
gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont
nyújtó ellátása
4.3.2. különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli
gyermekek számára
4.3.3. speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket
mutató, illetve pszichoaktív szert használó, illetve a kettős szükségletű gyermekek
számára
4.3.4. ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről
önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak
4.3.5. a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a
gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az
intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének
befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése
4.3.6. a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása
4.3.7. általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon
4.3.8. különleges bánásmódot igénylő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő; szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján sajátos
nevelési igényű – enyhefokban értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő – tanulók, nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése – oktatása,
1-8. évfolyamon

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

091211

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.
évfolyamon

4

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.
évfolyamon

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok

6

092111

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.
évfolyamon

7

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.
évfolyamon

8

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok

9

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

3

11

104011

Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

12

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. A költségvetési szerv telephelyei tekintetében: Komárom-Esztergom megye
4.5.2. A költségvetési szerv székhelye tekintetében: Budapest és Komárom-Esztergom
megye

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló
316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középirányítói hatáskörében eljárva a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi,
felmenti, megbízását visszavonja, az egyéb munkáltatói jogokat a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a
Kirendeltség igazgatója gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: közös igazgatású többcélú gyermekvédelmi intézmény
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: általános iskolai nevelés-oktatás,
a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a középirányító szerv látja el

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
feladatellátási hely
megnevezése

1

székhelyen

alapfeladat
megnevezése

munkarend
megjelölése

a) általános iskolai
nevelés-oktatás

nappali

b) a többi
tanulóval együtt
oktatható
4

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
96 fő

nappali

ebből sajátos
nevelési
igényű 16 fő

sajátos nevelési
igényű tanulók
iskolai oktatása
6.3.

1
6.4.

1

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:
iskolatípus

évfolyamok száma

általános iskola

1-8.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc
út 53.

523 hrsz.

használati jog

gyermekotthon és
általános iskola

5

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021. június 21. napján kelt, 2021. július 01.
napjától alkalmazandó II/3289/2021/PKF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 25.
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