
ALAPíTó oKtRAT
- módosításokka| egységes szerkezetbe fog|alt -

A Neumann János Egyetem, mint pedagógusképzést is fo|}tató fe|sőoktatási intézínény, a nemzeti
fe|sóoktatásról szóló 2011. éVi cclv' törvény 103. 5 (4) bekezdés a|apján, a kö,neve|ésrő| szó|ó 2o!L, évi
cxc. törvény 21' s (3) bekezdésben meghatározott tarta|mi követe|ményekre figye|emme|, az a|ábbiÁ|apító
okiratot adja ki a Neuíiann János E8yetem P€tófi sándor Gyakor|ó ÁltaláÍros |sko|a és óvoda .

továbbiakban: intézmény - aIapÍtásáró|-

1.) Az intézménY á lapÍtás., álapítója

Az intézmény aIapításának idópontja:
. 2016' jú|ius 1.
- intézménytóÍténeti szempontbó| az iskoIa Vonatkozásában 1881', az óVoda Vonatkozásában 1959.

Az intézmény alapítója a Pa||aszAthéné Egyeiem (6000 K€cskemét, |zsákiút 10')

2') Az intézményf€nntartóia'szakmai íe|ügYeIete

Az;ntézmény fenntartója és működtetője a Neumann János EgYeiem (6000 Kecskemél |zsáki Út 10').

A funntartó szervezetén be|ül, a pedagógusképzés és az ehhez kapcsok'dó gyakor|ati kép,es
összehango|ását, és erre tekintette| az intézmény szakmai fe|ügye|etét a N€umann János Egyetem
Pedagógusképző Kara ]átja e|.

3.)Az intézmény neve, s!ékhe|ye

Az intézmény hivata|os neve: Neumann]ános Egyetem PetőfisándoÍ Gyakor|ó Áha|ános |sko|a és ivoda
Az intézmény röVidített neve: NJE Petóí sándoÍ GYakor|óintézmény
Az intézmény idegen nYelvű megnevezése
ango| nye|ven: Petőfi sándor Practice Primary schoo| and Kindergarten of]ohn Von Neumann University

székhelye| 6000 Ke€skemét, lvlészöly Gyula tér 1.3'

4.) Az intézményio8á||ásá, típusa

Az intézmény jogi szemé|' me|y a közneve|ésrőI 5zó|ó 2011' éVi cxc' törvénY szeÍintikózfe|adatokat e||átva,
a nemzeti fe|sőoktatásÍó| szó|ó 2011. évi cc|V' töNény 103' 5 (4) bekezdés alapján, a NeumannJános
E8Y€tem gyakorló közneve|é5i intézményeként működik'

Az Íntézmény többcé|Ú, közós igazgatású közneve|ési intézmény, ame|y szervezeti és szakmaitekintetben
óná||ó á|ta|áno5 iskoIaj és óVodai intézményegységek keÍetében Iátja eI feIadatait.

5.)Az inté'mény m{lköd ési teÍü|ete

Az intézmény működési terü]ete Kecskemét és Von2áskörzete'

5') A!inté'ménya,on05ítói

oM a zonosÍtó: 027751
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Tő|zskönyvi szám, me|Y egyezó a Neumann János Égyetem, mint fenntartó köhséwetési szerv törzskónyvi
számáVa|:834478

Adószám, me|y egyező a NeL]mann János Egyetem, mint fenntartó kő|tségvetési szerv ádószárnáva|:
1s834474-2-03
7.) lntézményegYségek és a hozráju k ta Éozó öná ||ó Íeladatel|átási helyek

7'1' Á|talános iskoIai intézménye8Ység

A Neumann ]ános Egyetem Petőfi sándor Gyakor|ó Áha|ános |sko|a és Tvod. A|ta|ános |skolája -

továbbiakban: |skola ' iniézményegység a2 intézmény székhe|yén, 6000 Kecskemét, Més,ó|y GYula tér 1.3.

szám a|att működik. A, isko |ái fe|adate||átáÍ, az ingat|anon |éVő oktatási főép ü |et e|ső és második eme|etén
|éVő, a7 iskoIa öná||ó has,nálatára rendeIt heIyiségek szoIgá|ják.

7.2. Tvoda i intézményegység

A Neumann János Egyetem Petőfi sándor Gyakor|ó Álta|ános ]sko|a és óVoda Tvodája _ továbbiákban:

Tvoda: intézménYegysé8 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6 14. szám a|att múködik. Az óvodai feladate||átást

az ingat|anon |évő, az óvoda öná||ó haszná atárá rendelt óvodaépü|et é5 he|yiségei szo|gá|ják.

Tová bbi óvodai feladate||átási he|y címe:6000 KeEskemét, Bocskai u' 19'

8.) Az intézmény aIapfeIadatának, szaKeladatának Iogsza bá|y s' €rinti megnev€zés€

A kóznevelésÍő| szó|ó 2o11. éVicxc' törvénY 4- 5 1' pontban meghatározott a|apfeIadatok kóztil;
. óVodaineve|és,
- á|ta|án05iskoIainevelés.oklatá5,
. a tóbbj gyermekkel, tanu|óVa| egyijtt neve|hető, oktatható sajátos neve|ési igényű. a szakértői

bizottság szakértői Vé|eménYe a|apján mozgásszeÍVi, beszédfogyatékos, VagY egyéb pszichés
fejlődési zava rral kűzdő . gye|mekek, tanu|ók óVodaineve|ése és isko1ai neve|ése.oktaiása,

A nemzeii felsőoktatásról szó|ó 2011. éVi cclv' töNény 1o3' 0 (4) bekezdés sze|int:
Részvéte|á pedagógusképzést fo|}tató Neumann János Egyetem h a ||gatóina k gya korlati képzésében '

AJaptevékenysé8ek szakfeIadatai

0911 ovodai neve|és
091110 óVodai neve|és, ellátás szakmai feladatai
091120 sajátos neve|ési jgényű gyermekek óVodai neve|ésének, eIlátásának szakmai feIadatai
o91140 Tvodai nevelés, e|látás m űködtetési fe|adatai

o9t2 lskotai neve}és, oktátás á21-4. évfolyamokon
o91211Közneve{ésiintézményben tanulók náppaIirendszerű neve|é5ének, oktatásának

szakmai feIadata i 1-4. éVfoIyamon
091212 sajátos neve|ési igényű tanu|ók nappaIi rendszerű neve|éséne|! oktatásának szakmái

feIadata j 1.4. évfoIyamon
09122o Közneve|ési intézmény 1-4. é!'foIyamán tanu|ók neve|é5éVel, oktatá5áva| ös5zefÜggő

m űködtetési feIadátok
0921 |sko|ai nev€|és, oktatás a2 5.€. évfo|yamokon

092111 Kózneve|ési jntézménYben tanu|ók nappaIi rendszerű neve|ésének, oktatásának
szakmai fe|adatai 5-8. éVfo|yamon

o92112 sajátos neveiési igényű tanu|ók nappaIi rendszeÍű neve|ésének, oktatásának s2akmai
f€|adataj 5-8. évfoIyamon

o9212o Köznevelésj inté2mény 5-8' évfoIyamán tanu|ók neve|éséve|, oktatásáVa| összefüggő
m ű ködtetési feIadatok

0960 oktatást kie8észítő szoItá|tatások



096015 Gyermekétkeztetés köznevelési jntézr.ényben
096025 MunkaheIyi étkeztetés közneve|é5i intézményben

0810 szabadidős és sportszo1gá|tatások
081043 |sko]ai' diáksport.tevékenYség és támogatása

0820 KuIturális slolgáltatások
082042 Könyvtári á||omány gyarapítása, nyi|Vántartása
082043 Könyvtári á||omány feItárása, megőr2ése, VédeIme

0412 Á|ta|áno5 munkaügYek
041231 RöVid időtartamú közfog|alkoztátás
041233 Hosszabb időianamÚ közfogIaIkoztátás?

Lakás., ingatIan-és Helylség.gazdálkodás
680002 Nem IakóingaiIan bérbeadása, űzeme|tetése

9.) N€ve|ési.oktatási feIadatot eIlátó fe|édate]|átásihelYenként fe|vehető maximá|is gye.mek é5tanuló
|éts'ám

\* Az i'ltézménybe Íe|veheió m.\iírá||s
. óvoda i gyeím ek|elszá Ír I l30 Íó, ebbő|

o a Kecskemét Kaszap U- 6 14' szám alatt i fe|adate||átásihe|yen 110 fó
o a Kecskemét, Bocskai u' 19' szám a|atti fe|adatel|átási he|yen 220fő

. á|ta|ános Ísko|ai tanu|ó|étszám. 42o f ő'

Az intézménYben működő c5oportok maximá|is 5zéma
. az óVodai intézménYegységben: 12 gyermekcsoport, ebbő|

o a KecskeÍnét, Kaszap u' 6 14. szám aIatti fe|adate|]átási he|yen 4 csoport
o a Kecskernét, Bocskai U. 19. szám a |atti felad ate||átási he|yen 8 csopoÍt

. az á|talános iskoIai intézményegységben éVfo|Y3monként Iegfeljebb 3 tanu|ócsopoÍt.

10.) Az isko|a i évfo|yamok s'áma

Az álta|ános isko|ai éVfo|yamok 5záína: 1 - 8 évfo|yam.

11.) FeIadate||átást s20|gáló vagyon

\' 11'1' Fe |adate||átást szo|gá |ó ingat|anvagyon

Áhajános iskolai intézí]ényegységfeIadáte||átá5át s2oIgáÜaI

. A MagYar Á||am tu|ajdonában és a Neumann János Egyetem VagYonkeze|ésében |éVó Kecskemét,
Mészö|y Gyu|a té| 1.3. szám a|atti (Kecskemét 5415 hrsz.) ingatjan arra kije|ö|t he|yisé8ei.

Övod a i intézményegysé8 fe ladateIIáiását sro Igá |ja i

- Magyar Á||am tu|ajdonában és a Neumann János Egyetem vagyonkeze|éséb€n |éVő Kecskemét,
Kászap u' 6.14.5zánr a|atti (Kecskemét, be|ter(j|et 4342 hr.sz.) ingat|an arra kije|ö|t he|yisege,

' Kecskemét Megyei Jo8Ú Város onkoÍmányzat. tu|ajdonában á||ó Kecskemét, Bocskai u' 19. szám
alatti (Kecskemét, be|terü|et 4126 h|s,') ingatlan,

Magyar Á]|am tUlajdonáb.n és aNeumann János Egyetem Va8yonkezelésében ]éVő Kecskemét,
be]terü|et 412711 hrsz ú ]ngat|an'

11'2' Fe adateIlátását 5zoIgá|ó egyéb Vagyon
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Az intézmény íeladatel|átását szo|gálják még a Neumann ]ános EgYetem vagyon|e|táÍában elkúlönitve

nyiIVántartott, az intézmény feIadate||átáshoz rendeIt tárgyi eszközök.

12.) A vagYon fe|etti rendelkezés

A Kecskemét Megyei ]ogÚ Város inkormányzata tu]ajdonát képező ingat|an tekÍntetében Kecskemét

MegYei logú VáÍos KözgYű|ésének az ónkornrányzat va8yonáró| és 3 Vagyon8azdá|kodásÍó| 5zó|ó

tgizptz. tvl'zl ') rendelet;ben fog|a|tak, Va|amint a fenntartó joge|ődjéVel, a Kecskeméti Főisko|áVaI a

haszná|atba adásrólkötöttmegálIepodásszerint ke|| e|jáÍni'

A Neumann Ján05 Egyetem Vagyonke2e|ésében |éVő ingat|anok, Valamint tárgyi eszközök tekintetében a

Neumánn János Egyetemre Vonatkozó jogszábá|yok és beIső szabá|yzatok szerint ke|| e|járni'

Az intézmény, a feladate||átást szo|gáIó vagYont nem jo8osu|t 5€m eljdegenÍleni' sem megterhe|ni, azt

kizáÍó|ag a vonatkozó jogszabáIyok szeÍint, a2 a|aptevékenységge| öss2hangban, a rende|tetésszerű

működés cé|jára, i||etve aÍ nem veszé|yeztetve haszná|hatja'

13.) Az inté'mény ga'dá|kodása

Az intézménv önálló gazdálkodási jogköíeI nem rendelkezik.

A z i n tézményk ö z neve |és i f e | ada t a i nake | | á t á 5 áho z s2ük sé8es f o r r á soka t - aNeumannJ áno sEgye t em
kö|tségvetésében elkü |ónítetten - a fenntartó bocsátjá rendeIkezésre'

Áz intézméhY m űt(öd éséVe|. ka pGolatos valamennyi péÍzi'8yi-gazdaság; feladatoi a fenntartó Neumann

János EgYetem |átja el.

14.) Az intézményvezető

Az iniézmény vezetőjét, nemzeti fe|sőoktatásró| szó|ó 2011' éVi cc|V. törvény. a kózneve|ésrő| szó|ó 2011'

évi cxc' iörvénY, a köza|ka|mazottakjogál|ásáÍó| szó|ó 1992' évi XXX||l. töÍVény. a pedagógusok éIőmenete|i

Íendszerérő| és a köza|ka|mazottak jogá|lá5áró| szó|ó 1992- éVi xxx|||' töNény közneve|ési intéznrényekben

történő Végrehajtásárói szó|ó 326/2013.{V|||.30.) Korm.rendeIet, vaIamint a Neumann JánosE8yetem

szeÍVeret ié5Működésiszábá|Y,ataalapján'pályázatútján,azoktatáséÍtfelelósminiszteregyetértéséVe|
határozoit időtanamrá a Neumann János Egyetem rektora bízza m€g, és 8yákorolja fe|ette a munkáltatói

jogokát'

Az intézménY tő rVényes képvise|ője az inlézmenyve7etÓ.

15.) Foglalkoztatottak jogvis2onYa

AzintézménYfog|aIkoztatott jai ,aköza|ka|mazottakjogá|lásáró lszó|ó1992.éViXxx|l| ' tórvénya|apján,
közalkalmazotti j;gviszonY keÍetében látják el fe|adataikat. A közneve|ésrő| szó|ó 2011. évi cxc. törvénv

a|apján, az ebben meghatározott esetekben' a Po|gáriTörvénykón}.r'rő| szó|ó 2013' éViV' törvény szerinti

poleári jogi jogviszony is létesíthető az intézménnye|'

A közneve|ési intézmény a|kaImázottjai tekintetében - a béÍgazdá|kodást érÍntő, a kance||ár egyetértéséve]

hozott döntések kiVéte|éVe|- a közneve|ésiintézmény Vezetője gyakoÍo|ja a m u n ká |tatói jogokat'

Kecskemét, 2017' augusztu5 1-
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