
Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  
Alapító Okirata 

a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben  
 
1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  
  

1.1.  A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése: Gróf Esterházy Móric Grundschule 
 
1.2.  A költségvetési szerv rövid neve:  Esterházy Iskola Csákvár 

 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. 

 
2.1. A költségvetési szerv telephelye: 8082 Gánt, Béke tér 20. sz.. 
         

2.2. Az Iskola Magyar Államkincstárnál  
vezetett törzskönyvi száma:   365929 
 

2.3.  OM azonosító száma:    030136   
 
2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.  
 
2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156982-00100006 
 
2.6. Adóigazgatási száma: 15365927-2-07 

 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
       62/1992. (V.25.) számú határozata 
 
 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
      135/2012. (V.29.) számú határozata 

 
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 
 

A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 Közös fenntartója:                                               Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 
A költségvetési szerv közös fenntartásával kapcsolatos 
feladat és hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 

 
5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   
 
  Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 
 
 



6.  Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám meghatározása: 
 
6.1. székhelyintézmény általános iskolai évfolyamok száma: 8  – 1-8. évfolyamig 
6.2. székhelyintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám:  500 fő, 
 – mely az iskolaotthonos oktatásban részesülő, valamint az integráltan oktatott sajátos nevelési 

igényű tanulók létszámát is tartalmazza – „ 
6.3. székhelyintézménybe napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb tanulólétszám: 135 fő 
6.4. székhelyintézménybe felső tagozatos tanulószobai foglalkozásra felvehető legmagasabb 

tanulólétszám: 30 fő 
 

6.5. A költségvetési szerv tagintézménye: 
 

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatti telephelyen 1-4. 
évfolyamokon két összevont kihelyezett osztállyal Tagiskolát működtet: Gróf Esterházy Móric 
Általános Iskola Gánti Tagiskola elnevezéssel. 

 
6.5.1. Általános iskolai évfolyamok száma. 4 – 1-4. évfolyam –  
 
6.5.2. A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám:  56 tanuló. 
 

              6.5.3.    A tagiskolába napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb    
                           tanulólétszám:   15  fő 
         
6.6.       A költségvetési szerv tagintézményének német nyelvű elnevezése: 

 
                    Gant Teilgrundschule der Gróf Esterházy Móric Grundschule   
 
7. A költségvetési szerv működési területe: Csákvár és Gánt községek teljes közigazgatási 

területe 
     
8.    A költségvetési szerv gazdálkodási  

besorolása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt  
funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 
 
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár 
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
látja el. 

 
9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló 
1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott általános 
iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 

 
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     
  
 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  8520’08 Alapfokú oktatás 
   
 10.2. Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 
 



 A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola alapfeladata a Gánti Tagiskolai évfolyamok tekintetében 
az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai 
és tantervei alapján a német nemzetiségi oktatás. 

 
          10.3. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja. 

  
          10.4. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja. 
 

10.5.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. június 30-tól: 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.5.1. Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 85200-0 

10.5.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő 
foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, magatartási 
zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő oktatása, 
képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 

85201-1 

10.5.3. 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

10.5.4. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       ( 5-
8. évfolyam) 85202-1 

10.5.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs  
bizottság szakvéleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

85201-2 

10.5.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs  
bizottság szakvéleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

85202-2 

10.5.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

10.5.8. 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs  
bizottság szakvéleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

85591-2 



10.5.9. Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 85591-3 
10.5.10. Általános iskolai tanulószobai nevelés 85591-4 
10.5.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 
10.5.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
10.5.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 
10.5.14. Átmeneti segély 88212-2 
10.5.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 93120-4 

 
10.6. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 
 
10.7. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 
 

11. A költségvetési szerv vezetője: az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-
testülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések 
szerint – a munkáltatói jogokat. 

 
 A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati 

időtartamáig nem érinti.  
 
Az Intézményt az igazgató képviseli. 

 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az 
irányadók. 

 
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati 

jog illeti meg:  
 

13.1. A csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. alatt fekvő, a csákvári és a bejáró gánti 
általános iskolai 1-8. évfolyamos tanulók és az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók 
oktatására – nevelésére, képzésére – szolgáló ingatlan, valamint bennük lévő teljes felszerelés, 
berendezés és ingóságok. 

 Ezen ingatlan használati joga nem kizárólagos, a „Dallam” Alapítvány fenntartásában lévő 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére is szolgál.  

 
13.2.A gánti 7 hrsz-ú, - 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatt fekvő a gánti általános iskolai 1–4. évfolyamos  
       tanulók oktatására szolgáló ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt. 

 
 A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő berendezések, ingóságok 
felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.2. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések, 
ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot 
követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a 
Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a 
Társulás tagjait együttesen illeti meg. 
 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 

 A  Gróf Esterházy Móric Általános Iskola a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a 
társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben 
foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem 
idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 
 

  



15. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 56/2009.(III..26.) számú határozatával elfogadott 
Alapító Okiratát a 151/2009.(IX.15.), a 78/2010. (V.10.),  a 98/2011.(III.31.), a 262/2011.(VII.28.), az 52/ 
2012.(II.27.), valamint a 135/2012.(V.29.) számú határozatával módosította, s ezen 135/2012.(V.29.) határozattal 
foglalta a VI. számú módosítással  egységes szerkezetbe.  

 

Csákvár, 2012. május 29. 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  Tóth Jánosné  
 polgármester             jegyző  
 
 


