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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére                                                             
  Intézmények Alapító Okiratainak módosítására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

2012. szeptember 01-jén hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: köznevelési törvény) azon rendelkezése, mely a „sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló” fogalmát meghatározza. 

 

Köznevelési törvény 4. § 25. pontja szerinti hatályos fogalom: 
„25. 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” 
 

A köznevelési törvény hatályos szövege szerinti, fent idézett fogalom eltér a korábbi, a közoktatási 

törvényben meghatározott fogalomtól: 
„29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 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;” 
 

A köznevelési törvény átmeneti rendelkezései (97. § (4) bekezdés) között rögzíti, hogy „e törvény 
hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító 
okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi 
nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette 
működését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a 
közoktatási intézményt megszüntetni.” 
 

E pont tekintetében a Bihari János Zeneiskola valamint a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola kivételével valamennyi köznevelési intézmény alapító okiratát módosítani kell. 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

 

II. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: névhasználatról szóló rendelet) 2012. 

szeptember 1-jén hatályba lépet 123. § (1) és (4) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:  

 
„(1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel az e 
rendeletben meghatározottaknak és – a (2) bekezdés e) pontját kivéve – szerepel a köznevelési 
intézmény alapító okiratában.” 
 
„(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott 
feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a 
tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták.” 

 
„(4) A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése 
a) óvoda, 
b) általános iskola, 
c) szakiskola, 
d) gimnázium, 
e) szakközépiskola, 
f) alapfokú művészeti iskola, 
g) speciális szakiskola, 
h) készségfejlesztő speciális szakiskola, 
i) előkészítő szakiskola, 
j) nyelvoktató nemzetiségi iskola, 
k) kollégium, 
l) pedagógiai szakszolgálat, 
m) fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola, 
n) pedagógiai intézet, 
o) egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, valamint 
p) egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény 
lehet.” 

 

Jelenleg az önkormányzat fenntartásában lévő két művészeti iskola az alábbi neveken működik:  

- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

- Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

Javasolt nevek:  

 

- Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola 

 

A névhasználatról szóló rendelet előírja tovább azt is, hogy „a köznevelési intézmény nevét fel kell 

tüntetni valamennyi feladatellátási helyen címtáblán, a nyomtatványokon és a bélyegzőkön.”  
 

E pont tekintetében a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és a Bihari János Zeneiskola alapító 

okiratának módosítás szükséges. 
 

III. 
 

- Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 5. §-a alapján az Alapító Okiratokban a „gazdálkodási jogkör” besorolási 

kategóriát „gazdálkodási besorolás” –ként kell szerepeltetni.  



 

 

 

- Az Ávr. 9. § (4) bekezdése rögzíti, hogy gazdasági szervezettel az önállóan működő 

költségvetési szerv nem rendelkezik, így ezt az alapító okiratokban nem kell feltüntetni.  

A fentiek alapján „A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem 

rendelkezik.” szöveget hatályon kívül kell helyezni. 

 

Azon Alapító Okiratoknál, amelyeknél a fenti átvezetést még nem történt meg, jelen módosítás 

során meg kell tenni. 
_ _ _ 

 

A köznevelési törvény hatálybalépése miatt az alapító okiratok bevezető részét valamennyi alapító 

okirat tekintetében módosítani szükséges.  

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI esetében a „2. Jogszabályban 

meghatározott közfeladata” pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezések egy része már 

hatályon kívül van helyezve, ezek aktualizálása, javítása szükséges. 

 

A módosító okiratok, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a határozati javaslat 

mellékletét képezik. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását:  
 

…/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében 

foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. a)    A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 1. 

sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 b)   A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

2.    a)    A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

b)    A Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát a 4. sz. 

melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

3.     a)  A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az 5. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

       b)    A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 



 

 

4.   a)   A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

        b)     A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal adja 

ki. 

 

5.      a)    A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

        b)    A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

6. a)   A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

         b)   A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

7.      a)   A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 13. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

         b)   A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 14. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

8.    a)  A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Alapító Okiratát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

        b)  A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Alapító Okiratát a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

9.       Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Alapító Okiratok 

módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására, 

továbbá a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Dr. Vörös Mária aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Valamennyi Intézményvezető 

7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 
 

Abony, 2012. november 06. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

           polgármester 

  



 

 

                           …/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

 

BIHARI JÁNOS ZENEISKOLA,  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító Okiratának  

 

6. számú módosító okirata  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.” szövegrész helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint adja ki.” szövegrész lép. 

 

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Neve: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” helyébe a „Neve: 

Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola” szöveg lép. 
 

„Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” helyébe a „Gyulai 

Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„A költségvetési szerv típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény” helyébe „A költségvetési 

szerv típusa: Alapfokú művészeti iskola” szöveg lép. 
  

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november …                               

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  

 polgármester 
 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete 

 

 

BIHARI JÁNOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

Alapító Okirat 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint adja ki 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin János u. 1.  

A költségvetési szerv telephelye:  

 

Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 2740 Abony, Kálvin J. u. 11. hrsz: 

3344 

Somogyi Imre Általános Iskola: 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 

Abonyi Lajos Művelődési Ház,  

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 

 

2012. július 01. napjától 2013. augusztus 15-ig: 

 

Székhelye: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1 

             

A költségvetési szerv telephelyei: 

 

Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2740 Abony, Kálvin J. u. 11. szám 

alatti épülete hrsz: 3344 

Somogyi Imre Általános Iskola főépülete 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856  

Somogyi Imre Általános Iskola telephelyei: Abony, Kálvin János út 3. szám hrsz: 3328/1 és Abony, 

Kálvin János út 5. szám hrsz: 3329 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely telephelye: Abony, Báthory u. 2. 

hrsz. 3297  

2740 Abony, Vasút út 118. hrsz: 4136 

2740 Abony, Kossuth tér 18. hrsz: 5503/1. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata az alapfokú művészetoktatás, zeneművészet és táncművészet. A 

művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520      Alapfokú oktatás      

 



 

 

 

Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

Az intézmény ellátási területe Abony város közigazgatási területére és a kistérség településeire 

terjed ki. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv típusa: Alapfokú művészeti iskola 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 



 

 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

12. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 315 fő 

 

13. Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: 

 

Zeneművészeti ág: 

Zongora tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, gordonka, bőgő 

Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

Fúvós tanszak: 

-fafúvós hangszerek: furulya, oboa, klarinét, fuvola, szaxofon 

-rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, harsona, tenor- és bariton, kürt, tuba 

Magánének tanszak 

Gitár tanszak 

Ütő tanszak 

Kamarazene tanszak 

 

2011. szeptember 1-jétől érvényes felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévben kezdődő 

képzésekre vonatkozóan: 

 

Főtárgyak 

         Fafúvós tanszak tantárgyai 

                    furulya  

                    fuvola  

                    klarinét  

                    szaxofon  

          Rézfúvós tanszak tantárgyai 

                    trombita  

                    kürt  

                    harsona-tenorkürt-baritonkürt 

                    tuba  

          Akkordikus tanszak tantárgyai 

                    gitár  

                    ütő  

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    zongora  

          Vonós tanszak tantárgyai 

                    hegedű  

                    brácsa  

                    gordonka  

                    nagybőgő  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    magánének  

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FUVOLA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/klarinet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TROMBITA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/kurt.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TUBA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/gitar.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/uto.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZONGORA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/GORDONKA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/nagybogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/maganenek.doc


 

 

                    szolfézs  

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól) 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól) 

          Kamarazene tanszak tantárgya 

                    kamarazene (továbbképző évfolyamoktól) 

 

 

Záradék: A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) 

sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november … 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                 alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc


 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  
 

Alapító Okiratának  
 

6. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” helyébe a 

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” helyébe a 

„Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenessége 

                     - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenessége”  

 

„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenessége 

                       - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenessége” 



 

 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től hatályos 

szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                    - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a  

 

 „852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től hatályos 

szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

 

Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulószám: 400 fő” helyébe 

a „Az alapfokú művészeti iskolába felvehető maximális tanulószám: 400 fő” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november … 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ÉS  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

Alapító Okirata 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Rövid neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI  

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin út 11. 

A költségvetési szerv telephelye: 2740 Abony, Szolnoki út 7. hrsz.: 3260 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- Tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók, illetve nem sajátos nevelési 

igényű, de jogszabály alapján meghatározott, szakorvos által kiállított orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók oktatása, egyéni felkészítése.  

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 



 

 

      Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852010 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 1.-4. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 
- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 5.-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  
- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavar) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavar) 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 



 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

- Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

- Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony város területén belül a 40-es főútvonal 

által határolt déli városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. A költségvetési szerv neve, székhelye: 

 

A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

 

 Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

 

 



 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

12. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő 
      Az alapfokú művészeti iskolába felvehető maximális tanulószám: 400 fő.  

13. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 
      Az alapfokú művészetoktatási évfolyamok száma: 12 évfolyam 

- előképző 2 évfolyam 

- alapfok:  6 évfolyam 

- középfok: 4 évfolyam. 
 

14. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:  

 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 
 

2011. szeptember 1-jétől érvényes felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévben kezdődő 

képzésekre vonatkozóan: 

 

             -   Táncművészeti ág: 

-néptánc tanszak 

-társastánc tanszak 

-moderntánc tanszak 

                        -  Képző- és iparművészeti ág: 

-képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú 

évfolyam) 

-Szobrászat és kerámia tanszak a 4. alapfokú évfolyamtól a 

továbbképző 10. évfolyamáig 

 - Színművészeti – bábművészeti ág: 

             - színjáték tanszak 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november … 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete 

 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 

Alapító Okiratának  
 

6. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki:” helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki:” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából az alábbi szövegek törlésre kerülnek: 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenessége 

                     - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenessége”  

 

„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenessége 

                       - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenessége” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től hatályos 

szabályozás szerint 



 

 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                    - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

helyébe a 

 

„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

szöveg lép. 

 

 

„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től hatályos 

szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

helyébe a 

 

„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2012. november … 

        

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

  



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alapító Okirata 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Somogyi Imre Általános Iskola 

Székhelye: 2740 Abony, Szelei út 1. 

A költségvetési szerv telephelye: 

  
Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

Abony, Apponyi u. 1.  hrsz: 55 

   

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- Tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók, illetve nem sajátos nevelési 

igényű, de jogszabály alapján meghatározott, szakorvos által kiállított orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók oktatása, egyéni felkészítése.  

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító és 

integrációs képesség-kibontakoztató felkészítése 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 



 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

   Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852010 Alapfokú oktatás (művészetoktatás kivételével)  

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

852011    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 1-4. évfolyamon évfolyamonként 

egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 1-4. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 
- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 5-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos 

oktatásban. 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között   
- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  
- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 



 

 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony 

város területén belül a 40-es főútvonal által határolt északi városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. Intézmény típusa: Általános iskola 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 



 

 

A költségvetési szerv az alábbiak tekintetében gyakorolja a vagyonkezelői jogot: 

  

Székhely: Abony, Szelei út 1. 

 

Telephely: 

 
Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

 

Az alábbi telephelyek tekintetében az Abonyi Református Egyházközösség gyakorolja a 

vagyonkezelői jogot: 

  
Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

 

A költségvetési szerv az alábbi telephely tekintetében vagyonkezelői jogot 2012. augusztus 31. 

napjától nem gyakorol: 

 

Abony, Apponyi u. 1. hrsz: 55 

 

 

12. Az iskolába felvehető iskolai maximális tanulólétszám: 900 fő 

 

13. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2012. november … 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 7. számú melléklete 

 

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 
 

Alapító Okiratának 

 

6. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.” helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.” 

szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást.” 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjában a  

 

„2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével.”  

 



 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését.”  

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai életmódra 

felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

-    személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a  

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista (ép értelmű), több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos   

rendellenessége” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

 

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési 

szerv” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv” 

 



 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november … 

 

        

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 

  



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 8. számú melléklete 

 

 

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 

 

Alapító Okirata 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyöngyszemek Óvodája 

 Székhelye: 2740 Abony, Köztársaság út 11./A.  

A költségvetési szerv telephelyei:  
              

2740 Abony, Apponyi u. 5. hrsz: 48 

2740 Abony, Szelei u. 29. hrsz:1052 

Köztársaság úti zártkert hrsz: 50 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 

 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését. 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 

 Alaptevékenység szakágazat száma:  

851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  

- 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 zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavar) 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

Abony Város közigazgatási területe. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Az Abonyi Lajos út, 

valamint az Abonyi Lajos úttól a Ceglédi útig terjedő terület. 

 

5.  A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

 

9. Intézmény típusa: óvoda 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony, Köztársaság úti óvoda 20    119 

Abony, Apponyi úti óvoda  48    603 

Abony, Szelei úti óvoda  1052    989 

Köztársaság úti zártkert  50    627 

 



 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket az 

önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi 

kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

12. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő. 

 

 

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november …     

P.H.  

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 9. számú melléklete 

 
 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

 

Alapító Okiratának  

 

7. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.” 

helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki.” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást.” 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjában a  

 

„2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 



 

 

rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével.”  

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését.” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai életmódra 

felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

-  személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a  

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista (ép értelmű), több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége” 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési 

szerv” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv” 



 

 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november … 

        

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 10. számú melléklete 

 

 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

 

Alapító Okirata 
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. (hrsz. 4894) 

A költségvetési szerv telephelyei: 

 

2740 Abony, Bethlen G. u. 8. hrsz: 4861 

2740 Abony, Arany J. u. 8. hrsz: 3339 

      

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves gyermekeinek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 

 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését. 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

       8510 Iskolai előkészítő oktatás 

 

     Alaptevékenység szakágazat száma:  

            851020 Óvodai nevelés 

 

 

 



 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

889101 Bölcsődei ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 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 

zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe 

Az óvoda kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út, valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig terjedő 

terület. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, aki jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

 



 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Arany J. úti óvoda  3339      798 

Abony, Bethlen G. úti óvoda       

és bölcsőde                                   4894                                     6274 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4861      750 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13.  Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő 

        Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az óvodában csoportonként maximum 3 fő. 

        A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő 

        Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében csoportonként 1 fő. 

 

A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő intézmény. 

 
 

Záradék: A Pingvines Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november … 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 11. számú melléklete 

 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

Alapító Okiratának  

 

6. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.” 

szövegrész helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki.” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást.” 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjában a  

 

„2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: 

 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 



 

 

rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével.”  

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését.” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai életmódra 

felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

-  személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás” 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a  

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista (ép értelmű), több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)” 

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési 

szerv” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 



 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv” 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november … 

 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 12. számú melléklete 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

Alapító Okirata 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Szivárvány Óvoda és  Bölcsőde 

Székhelye: 2740 Abony, Tószegi út 58./A.  

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 1-3 éves gyermekeinek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 

 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – integrált 

óvodai nevelését. 

 

3. Alaptevékenység besorolása  szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

 

   Alaptevékenység szakágazat száma:  

            851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 

889101 Bölcsődei ellátás 



 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- 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 zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar) 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe.  

Az óvoda kötelező felvételi körzete: A Tószegi út, valamint a Tószegi úttól az Abonyi Lajos 

útig terjedő terület. 

 

5.  A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. Intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve kizárólagos használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 



 

 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Tószegi u. 58/A.            3835               7804 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

12. Az óvodába felvehető a maximális gyermeklétszám: 210 fő 

      Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő. 

      A bölcsődébe felvehető a maximális gyermeklétszám: 22 fő  

 

A költségvetési szerv 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működő intézmény.   

 

Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2012. november …    

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

   alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 13. számú melléklete 

 

 

KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Alapító Okiratának  

 

5. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

határozza meg:” szövegrész helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint határozza meg:” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési 

szerv” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv” 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november …                                  

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  

           polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 14. számú melléklete 

 
KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Alapító Okirata 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint határozza meg 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

A költségvetési szerv telephelye: 

 

Abonyi Lajos Művelődési Ház,  

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A gimnázium és szakközépiskola feladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó szakmai, 

valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére és a munkába állásra felkészítő 

nevelést és oktatást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8531 Általános középfokú oktatás 

   

 Alaptevékenység szakágazat száma:  

            853100 Általános középfokú oktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 

nyelvi előkészítő 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés  

- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági 

informatikus képzés) 

- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli 

ügyintéző képzés) 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  

 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés  



 

 

- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági 

informatikus képzés) 

- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli 

ügyintéző képzés) 

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

5.  A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján közzé kell tenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Intézmény típusa: többcélú intézmény 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 



 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll, illetve kizárólagos használatába kerül az 

alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan: 

 

Ingatlan címe:   hrsz:    terület (m2) 

Abony, Kossuth tér 18.  5503    6629 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv az iskola rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket az 

önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi 

kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

12. A szakközépiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 120 fő 

A gimnáziumba felvehető maximális tanulólétszám: 120 fő 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában felvehető 

maximális tanulólétszám: 24 fő  

 

13. A szakközépiskolában az évfolyamok száma: 4 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

A gimnáziumban az évfolyamok száma: 4 évfolyam + 1 nyelvi előkészítő évfolyam 

Évfolyamonként: 1 osztály 

 

 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az évfolyamok 

száma legfeljebb 2 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november …   

    

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 15. számú melléklete 

 

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY  

 

Alapító Okiratának  

 

5. számú módosító okirata  
 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” szövegrész helyébe a  

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:” szöveg lép. 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 
 

„Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai 

életmódra felkészítését. 

Az intézmény feladata az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és  súlyos rendellenességével 

küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nappali rendszerű általános műveltséget 

megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai 

továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni 

felkészítése, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget 

biztosító képesség-kibontakoztató felkészítése.” 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjában a  

 

„2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: 

 



 

 

Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai 

életmódra felkészítését. 

Az intézmény feladata az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nappali rendszerű 

általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a 

tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai 

továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni 

felkészítése, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget 

biztosító képesség-kibontakoztató felkészítése.” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai 

életmódra felkészítését. 

Az intézmény feladata az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő saját sajátos nevelési igényű 

gyermekek és tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és 

oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni felkészítése, illetve a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-

kibontakoztató felkészítése.” 

 

Az Alapító Okirat 2. pontjában a 

 

„Az intézmény az 1993. évi a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (12), 34. §, 36. § és a 

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 14/1994. (VI. 24) 

MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról alapján pedagógiai 

szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása segítése 

céljából. 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése 

és terjesztése, 

1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének 

szervezése. 

1.3. tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a 

tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai ismeretéhez szükséges 

ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási információk közvetítésével 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1.     gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

2.2.     fejlesztő felkészítés 

2.3.     logopédiai ellátás, 



 

 

2.4.     konduktív pedagógiai ellátás 

2.5.     gyógytestnevelés ellátása, 

2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 

szolgáltatásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20. §. (1) bekezdésében jelölt 

intézménytípusra látja el.” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § és 20. §, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 

10/1994. (V.13.) MKM rendelet, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010 (I.19.) 

OKM rendelet alapján pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

nevelése, oktatása segítése céljából. 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, tantárgygondozás 

1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

1.3. tanuló tájékoztató, -tanácsadó szolgálat,  

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1.     gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

2.2.     fejlesztő felkészítés 

2.3.     logopédiai ellátás, 

2.4.     konduktív pedagógiai ellátás 

2.5.     gyógytestnevelés ellátása, 

2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 

szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. §. (1) bekezdésében jelölt 

intézménytípusra látja el.” 

 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában a 

 

„856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek 

megismertetése és terjesztése, 

- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, 

a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai 

ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási 

információk közvetítésével” 

 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 



 

 

- szaktanácsadás, tantárgygondozás 

- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat” 

 

Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési 

szerv” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv” 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

Az Alapító Okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. november …                             

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  

            polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 16. számú melléklete 

 

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS EGYSÉGES 

GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

  

Alapító Okirata 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

Rövid neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI 

Székhelye: 2740 Abony, Bicskei út 2. 

A költségvetési szerv telephelye: 

  
2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz. 3859 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai 

életmódra felkészítését. 

Az intézmény feladata az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő saját sajátos nevelési igényű 

gyermekek és tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és 

oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni felkészítése, illetve a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-

kibontakoztató felkészítése. 

Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 19. § és 20. §, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V.13.) 

MKM rendelet, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010 (I.19.) OKM rendelet 

alapján pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

segítése céljából. 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, tantárgygondozás 

1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

1.3. tanuló tájékoztató, -tanácsadó szolgálat,  



 

 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1.     gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

2.2.     fejlesztő felkészítés 

2.3.     logopédiai ellátás, 

2.4.     konduktív pedagógiai ellátás 

2.5.     gyógytestnevelés ellátása, 

2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 

szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. §. (1) bekezdésében jelölt 

intézménytípusra látja el. 

 

3.  Alaptevékenység besorolása  szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

5629 Egyéb vendéglátás 

   

Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852010 Alapfokú oktatás  (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- enyhe, középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos,        

                           értelmi fogyatékos autisztikus gyermekek óvodai ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 

- tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi 

fogyatékos)  

- értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) 

integráltan a tanulásban akadályozottakkal 

- súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai 

oktatása 

                      - értelmi fogyatékos autista tanulók fejlesztése integráltan 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam)  

- tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi 

fogyatékos) 

- értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) 

integráltan a tanulásban akadályozottakkal 

 - súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai 

oktatása 

                            - értelmi fogyatékos autista tanulók fejlesztése integráltan 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 



 

 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

856011     Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

- logopédia és dyslexia prevenciós és redukációs kezelés az 

intézmény székhelyén és telephelyén  

- gyógytestnevelés ellátása az intézmény székhelyén és a város     

      Egészségmegörző Központjában 

- gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás 

- utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt  

      nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók     

      pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs 

ellátása, fejlesztő foglalkoztatása 

856020     Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- szaktanácsadás, tantárgygondozás 

- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat 

 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe. 

A pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása tekintetében Abony és 

kistérsége települései (Újszilvás, Kőröstetétlen).  

A költségvetési szerv felkérésre vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 



 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

 

9. Intézmény típusa:  

 

Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és 

pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
 
 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

12. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 

13. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

14. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő 

15. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport 

 

Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (XI.29.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. november …    

P.H.  

  

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 


