1/2010.(I.21.) KT határozata
A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT
határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.) KT határozatával módosított alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, ezen határozatában rögzíti,
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 8 §. /1/-/4/ bekezdésében foglalt
feladat ellátására, továbbá ugyanezen törvény 9. § /4/ bekezdésében az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2.§ /1/ bekezdés b.) pontjában foglalt
felhatalmazással élve, a az önkormányzati intézményként működtetett Damjanich János
Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja, egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
1.) Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.
(VII.30.) KT határozattal elfogadott, és 36/2009.(VII.30.) KT határozatával, illetve
48/2009.(VIII.10) KT határozatával módosított alapító okirata 12.) pontja ,,Nagyréven 1-8.
évfolyamos általános iskolai oktatás” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
,,Nagyréven 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás”
2.) Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.
(VII.30.) KT határozattal elfogadott, és 36/2009.(VII.30.) KT határozatával, illetve
48/2009.(VIII.10.) KT határozatával módosított alapító okirata 15.) pontja „A költségvetési
szerv intézményvezetőjének kinevezési rendje” 2. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„15.” A társult intézmény igazgatója a cibakházi Damjanich János Általános Iskola,
mint gesztor által fenntartott intézmény igazgatója Hegedűsné Varga Ilona 2009.
december 1. napjától 2015. július 31. napjáig, azaz jelenlegi kinevezése lejártáig.
3.) Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.
(VII.30.) KT határozattal elfogadott, és 36/2009.(VII.30.) KT határozatával, illetve
48/2009.(VIII.10.) KT határozatával módosított alapító okirata „16.)” A költségvetési szerv
alaptevékenysége pontja: „Az alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése 2010.
január 1-től” szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„16.)” A költségvetési szerv alaptevékenysége
Az alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a
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tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az
iskolaotthonos oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
(pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
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 organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a.) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi
kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik,
valamint azok után a nem sajátos nevelési igény, de – a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként
folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít.
b.) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága ( a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2010/2011. tanévet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet
is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek
folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a
visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c.) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d.) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e.) A hozzájárulás 60 %-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
(pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
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 organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a.) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi
kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik,
valamint azok után a nem sajátos nevelési igény, de – a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként
folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít.
b.) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága ( a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2010/2011. tanévet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet
is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek
folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a
visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c.) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d.) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e.) A hozzájárulás 60 %-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
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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 organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
a.) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi
kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik,
valamint azok után a nem sajátos nevelési igény, de – a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként
folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít.
b.) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága ( a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2010/2011. tanévet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet
is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek
folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a
visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c.) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d.) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e.) A hozzájárulás 60 %-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után.
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
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 organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
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a.) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi
kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik,
valamint azok után a nem sajátos nevelési igény, de – a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként
folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést
biztosít.
b.) A hozzájárulás 60 %-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága ( a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2010/2011. tanévet, illetve a 2009/2010. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2010/2011. tanévet
is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az
áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer
szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek
folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 14/1994.(VI.24.) MKM
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a
visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c.) A hozzájárulás 160 %-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d.) A hozzájárulás 80 %-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e.) A hozzájárulás 60 %-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után.
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
3.) Az egységes szerkezetű alapító okirat ezen alapító okirat módosítás mellékletét képezi.
4.) Záró rendelkezések
- A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében
járjon el, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve a Képviselő-testület ülését követő 8 napon belül
- A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli
Hegyes Zoltán polgármester
Sebestyén László alpolgármester
Dr. Albrecht Sándor jegyző
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Képviselő-testület tagjai – helyben –
Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága –
Szolnok
Nagyközségi Könyvtár
Irattár.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.
Cibakháza, 2010. január 21.

Hegyes Zoltán
polgármester
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