
 

Okirat száma: 270/10.1-2019. 

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 Mate Meršić Miloradić Horvát 
Óvoda 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: Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola 

1.1.2. rövidített neve: Miloradić Horvát Iskola 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. horvát nyelven: Hrvatski vrtić i osnovna škola Mate Meršić Miloradić 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 28/A 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.07.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Országos Horvát Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium 

7624 Pécs, Szigeti út 97. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Horvát Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Országos Horvát Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Horvát nemzetiségi köznevelés – horvát nemzetiségi 
óvodai nevelés, alapfokú oktatás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.), és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Nektv.) szabályai szerint horvát nemzetiségi köznevelési feladatok ellátása. 

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: 
 
A horvát nemzetiségi óvodai nevelés, az iskolai nevelésre-oktatás, továbbá az ezekkel összefüggő 
szolgáltató és igazgatási tevékenység. A horvát nemzetiség anyanyelvi oktatáshoz való jogának 
megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, 
szülők és a köznevelésben foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, 
biztosítása. 
 
Az Nektv. 2.§ 4. a)-b) pontjai, valamint 22.§-32.§ rendelkezései szerint. 
Magyar és nemzetiségi, horvát nyelven (két nyelven) folyó nevelés, oktatás. A köznevelési 
intézmény feladata a nemzetiségi pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv alapján az 
általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi 
a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú továbbtanulást, 
pályaválasztást. Az általános iskola évfolyamainak száma: nyolc. Alsó tagozat 1-4. osztály, felső 
tagozat 5-8. osztály. 
Nemzetiségi létszám: 

- Nem magyar nyelven folyó óvodai nevelés: 75 fő. 
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: 160 fő. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

Az integrált nevelés és oktatás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók következő 
csoportjára vonatkozik: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
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aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség. 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

A gyermekek napközbeni ellátása délutáni napközis, és tanulószobai foglalkozás keretében 
történik. 
A köznevelési intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján, három 
éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig 
gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások tartásáról. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda 
a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatainak. Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető időkeret heti 
ötven óra. A köznevelési intézmény szabályzatában meghatározott feltételek mellett, indokolt 
esetben az óvodába felvehető a két és fél éves kort betöltött gyermek is. Az óvodai csoportok 
száma: 3 csoport. 

Alaptevékenységek feladat-ellátási helyenként: 

Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola (óvoda, általános iskola) 
9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 28/A 

- óvodai nevelés, 
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
- általános iskolai nevelés-oktatás, 
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése- oktatása, 
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 
- gyermekétkeztetés 

A köznevelési intézményben folyó nevelési-oktatási tevékenység igénybevétele 
térítésmentes. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
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2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 091211 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

7 091212 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

8 091213 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

9 091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

10 092111 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

11 092112 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

12 092113 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

13 092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

14 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

15 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe. Országos és 
területi feladatokat ellátó köznevelési intézmény. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A köznevelési intézmény élén 
igazgató áll. A Nektv. 24. § (2) bekezdésére tekintettel a többcélú intézmény igazgatóját az 
oktatásért felelős miniszter egyetértésével az Országos Horvát Önkormányzat közgyűlése 
bízza meg a közalkalmazottak jogállasáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján. A 
megbízás időtartama 5 év. A vezetői megbízás visszavonásának, felmentésnek, 
összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, továbbá a 
fegyelmi büntetés kiszabásának jogát az Országos Horvát Önkormányzat közgyűlése 
gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Országos Horvát Önkormányzat elnöke 
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 
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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 köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola) 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
- óvodai nevelés, 
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
- általános iskolai nevelés-oktatás, 
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 
- fejlesztő nevelés-oktatás, 
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági szervezeti feladatokat 
megállapodás alapján az Országos Horvát Önkormányzat irányítása alá tartozó 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 
Pécs, Szigeti út 97.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén általános iskola alsó tagozat nappali 80 fő 

2 székhelyén általános iskola felső tagozat nappali 80 fő 

3 székhelyén óvoda  75 fő 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola 8 évfolyam 

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 
9700 Szombathely, 
Pázmány Péter 
körút 28/A 

6614/32 Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonaként 
szerződés szerint használatba véve. 

óvoda, általános 
iskola 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Gugán János 
Országos Horvát Önkormányzat elnöke 
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