
Okirat száma: TNNÖ/173-74/2020. 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tarjáni Német Nemzetiségi 
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: Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

1.1.2. rövidített neve: Tarjáni Általános Iskola 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Grundschule Tarian 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2831 Tarján, Rákóczi út 13. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Héregi Telephelye 

2832 Héreg, Iskola út 1. 

2 
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Vértestolnai Telephelye 

2833 Vértestolna, Petőfi utca 52. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. szeptember 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2831 Tarján, Rákóczi út 39. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Tatabányai Tankerületi Központ 2800 Tatabánya, Győri út 29. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2831 Tarján, Rákóczi út 39. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2831 Tarján, Rákóczi út 39. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-
oktatása, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: mindhárom feladatellátási helyen (székhelyen és a 
2 telephelyen) általános iskolai nevelés-oktatás; nemzetiséghez tartozók általános iskolai 
nevelése-oktatása a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve alapján: kétnyelvű 
nemzetiségi nevelés-oktatás és nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás; a többi tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű – mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
hallási), autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy 
enyhe értelmi fogyatékos – gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása; 
gyermekétkeztetés; napközbeni gyermekfelügyelet; iskolai diáksport; könyvtári 
szolgáltatás. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

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 

5 
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

6 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
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7 
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

8 
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

9 
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

10 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai 

14 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai 

15 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Elsősorban Tarján, Héreg és 
Vértestolna települések közigazgatási területe, másodsorban szabad kapacitás terhére – a 
szükséges tárgyi és személyi feltételek együttes megléte esetén – Komárom-Esztergom 
megye, illetve bármely magyarországi település. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv közalkalmazotti 
jogviszonyban álló vezetőjét a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete nyilvános pályázati eljárásban, 5 éves, határozott időtartamra bízza meg. A 
vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke gyakorolja. A vezető felmentésére a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogosult. A vezető megbízásával és felmentésével kapcsolatban Tarján 
Község Önkormányzata képviseletében Tarján község polgármesterét véleményezési jog 
illeti meg. A vezető megbízásával kapcsolatos vonatkozó jogszabályok: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet. 

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, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 
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2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb (megbízásos) 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: általános iskola 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Mindhárom feladatellátási helyen 
(székhelyen és a 2 telephelyen) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Tv1.) 4.§ 14a. pontja szerint: általános iskolai nevelés-oktatás; nemzetiséghez 
tartozók általános iskolai nevelése-oktatása a nemzetiség iskolai nevelés-
oktatásának irányelve alapján: kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás és 
nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás; a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű – mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy 
enyhe értelmi fogyatékos – gyermekek, tanulók iskola nevelése-oktatása. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Tv2.) 21.§-a és 21/A.-21/B.§-ai szerinti gyermekétkeztetés, a Tv2. 44/B.§-a szerinti 
napközbeni gyermekfelügyelet. Iskolai diáksport tevékenység. Nevelő, oktató 
munkához kapcsolódó könyvtári tevékenység. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önállóan gazdálkodik a 
fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésének előirányzatain belül a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően. Az intézmény 
gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja az intézmény pénzügyi-
gazdálkodási feladatait. A gazdasági szervezet székhelye az intézmény székhelyével 
azonos (2831 Tarján, Rákóczi út 13.). 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó és felső 

tagozat 
300 fő 

2 
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Héregi Telephelye 

alsó tagozat 50 fő 

3 
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Vértestolnai Telephelye 

alsó tagozat 26 fő 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola (székhelyen) 1-8. évfolyam 

2 általános iskola (telephelyeken) 1-4. évfolyam 



5 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2831 Tarján, Rákóczi út 13. 22/A, 22/B vagyonkezelői jog általános iskola 

2 2832 Héreg, Iskola út 1. 790 vagyonkezelői jog általános iskola 

3 2833 Vértestolna, Petőfi utca 52. 26 vagyonkezelői jog általános iskola 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bodnárné Desics Tünde


Egyedi azonosítója: KT11003


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.12.16 12:45:53


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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