
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

A költségvetési szerv 
 
Neve: Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
 
Székhelye: 3593 Hejőbába, Fő u. 15. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Alaptevékenysége: 
 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
851020 Óvodai nevelés  
 

Kiegészítő tevékenysége: 
 
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 

Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: 
 
562900 Egyéb vendéglátás 

 
Működési köre: Hejőbába és Nemesbikk községek közigazgatási területe 
 
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hejőbába Községi Önkormányzat Jegyzője 
                    3593 Hejőbába, Fő u. 39. 
 
Típus szerinti besorolása:  
 
 A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő  
 
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban szereplő 
eljárási rend szerint a társult önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki és 
közösen gyakorolják felette a munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Hejőbába község polgármestere gyakorolja. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Közalkalmazotti jogviszony 
 
 
 
 



Az alapító neve és címe: 
 
Hejőbába Községi Önkormányzat 3593 Hejőbába, Fő u. 39. 
Nemesbikk Község Önkormányzata 3592 Nemesbikk, Petőfi u. 13. 
 
Fenntartó neve és címe: 
 
Hejőbába Községi Önkormányzat 3593 Hejőbába, Fő u. 39. 
 
Az intézmény típusa: 
 
Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosító: 029072 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
Az óvodai nevelés, az iskolai előkészítés, az általános műveltséget megalapozó 
alapfokú oktatás, integrációs nevelés. Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai-iskolai 
nevelés, oktatás – cigány kisebbségi oktatás. Az intézmény nevelésével, oktatásával 
lehetővé teszi a gyermekek, tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatása, integrált nevelése (beszédfogyatékos, 
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd,). 
 
Tagintézményei: 
 
Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Móra Ferenc Tagiskolája 
3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 16. 
Zrínyi Ilona Általános Iskola és  Napköziotthonos Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 
3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 20. 
 
Telephelye: 
 
Napköziotthonos Óvoda és Községi Konyha 
3593 Hejőbába, Iskola utca 9. 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A feladat ellátását szolgáló alapításkori - az alapító okirat jóváhagyásakor meglévő - 
ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona. A vagyontárgyak feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg. 
Hejőbába, Fő út 15. szám alatti iskolaépület, tornaterem és udvar (helyrajzi szám: 
98/1), valamint az abban leltár szerint nyilvántartott felszerelések és eszközök. 
Hejőbába, Iskola út 9. szám alatti óvodaépület, konyha és udvar (helyrajzi szám:59/1), 
valamint az abban leltár szerint nyilvántartott felszerelések és eszközök. 
 
 
 



Nemesbikk, Alkotmány tér 16. szám alatti iskolaépület, tornaterem és udvar (helyrajzi 
szám: 4), valamint az abban leltár szerint nyilvántartott felszerelések és eszközök. 
Nemesbikk, Alkotmány tér 20. szám alatti óvodaépület, és udvar (helyrajzi szám: 2), 
valamint az abban leltár szerint nyilvántartott felszerelések és eszközök. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
Azon önkormányzatot illeti meg a rendelkezés joga, amelyik tulajdonában áll az 
ingatlan. 
 
Maximális gyermek- és tanulólétszám és az évfolyamok száma: 
 
Óvodás gyermeklétszám: Hejőbába telephelyen 75 fő 
            Nemesbikk telephelyen 50 fő 
Iskolás tanulólétszám: Hejőbábán 1-4. évfolyamon 130 fő 
       5-8. évfolyamon 180 fő 
       Nemesbikken 1-4. évfolyamon 72 fő 
 
Záradék: 
 
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát Hejőbába 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete …/2009. (……) KT számú határozatával 
és Nemesbikk Község Önkormányzatának képviselő-testülete …/2009. (……) 
képviselő-testületi határozatával 2009. ………hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Hejőbába, 2009……………………………. 
 
 
 

   Juhász Barnabás                                                  Dr. Karsza István  
      polgármester                                                                jegyző 

 
 
 
     Bódogh Bertalan            Nagy Géza  
       Polgármester            körjegyző 
 


