Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
14/2011.(II.09.) KT határozata
A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT
határozatával, 48/2009.(VIII.10.) KT határozatával, 1/2010.(I.21.) KT
határozatával, 7/2010.(II.11.) KT határozatával, valamint a 16/2010.(IV.22.) KT
határozatával módosított alapító okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
1.)

Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:

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. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény foglalt
rendelkezéseknek megfelelően a 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009.
(VII.30.) KT határozatával, 48/2009.(VIII.10.) KT határozatával, 1/2010.(I.21.) KT
határozatával, 7/2010.(II.11.) KT határozatával, valamint a 16/2010.(IV.22.) KT
határozatával, és ezen 14/2011.(II.09.) KT határozatával módosított alapító okirat alapján az
önkormányzati intézményként
Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja,
valamint jóváhagyja az alábbiak szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
2.)

Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, Az intézmény gazdálkodási jogköre alapján történő besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. Önkormányzati
Intézményfenntartó Társulás formában - mely 5 telephellyel és 1 tagintézménnyel
működik a következők szerint:
Cibakházán magában foglalja a 8 évfolyamos általános iskolát. (székhelyintézmény)
Az általános iskolai férőhelyek száma: 474 fő
Nagyréven 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás
Az általános iskolai férőhelyek száma: 80 fő,,

3.) Az alapító okirat ,,16”.) pontjának számozása 16-os számozást kap, és kiegészül az
alábbi szakfeladattal:
,,890442 – Közhasznú foglalkoztatás,,
4.) Az alapító okirat 16.) pontja 17-es számozásra, 17-es pontja 18-as számozásra, 18-as
pontja 19-es számozásra, 19-es pontja 20-as számozásra, 20-as pontja 21-es számozásra
módosul.
5.) Az alapító okirat 21-es pontjának számozása 22-es számozást kap és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,, A társulás, illetve a költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A társulást bármely fél legalább fél évvel az iskolakezdés előtt (március 1.) minősített
többséggel hozott képviselő-testületi döntéssel felmondhatja.
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.”
6.) Az alapító okirat 22-es pontjának számozása 23-as számozást kap és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
,, Egyéb rendelkezések:
-

-

Ezen alapító okirat által nem szabályozott kérdésekben az intézmény
fenntartásával és működésével kapcsolatos hatályos jogszabályokat kell
alkalmazni.
Az 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján az alapítók a
költségvetési szervet feladatváltozás, illetve állami feladat hatékonyabb ellátása
céljából átszervezik és módosítják tevékenységi körét,,

7.) Az alapító okirat 23-as pontjának számozása 24-es számozást kap.
8.) Az egységes szerkezetű alapító okirat ezen alapító okirat módosítás mellékletét képezi.
9.) 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
Fekete Géza alpolgármester
Dr. Albrecht Sándor jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Hegedűsné Varga Ilona – intézményvezetőt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága – Szolnok
Nagyközségi Könyvtár
Irattár.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.
Cibakháza, 2011. február 09.
Hegyes Zoltán
polgármester

Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza,
Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT
határozattal, 48/2009.(VIII.10.) KT határozattal, 1/2010.01.21 KT
határozattal, 7/2010.(II.11.) KT határozattal, 16/2010.(IV.22.) KT
határozattal, illetve 14/2011.(II.09.) KT határozattal módosított alapító
okiratának 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. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény foglalt
rendelkezéseknek megfelelően a 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009.
(VII.30.) KT határozatával, 48/2009.(VIII.10.) KT határozatával, 1/2010.(I.21.) KT
határozatával, 7/2010.(II.11.) KT határozatával, valamint a 16/2010.(IV.22.) KT
határozatával, és ezen 14/2011.(II.09.) KT határozatával módosított alapító okirat alapján az
önkormányzati intézményként
Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja,
valamint jóváhagyja az alábbiak szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1. Költségvetési szerv neve: Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás
Cibakháza, Nagyrév
2. Költségvetési szerv rövidített neve: Damjanich János Általános Iskola Cibakháza
3. Költségvetési szerv székhelye : 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 40.
Telephelyei: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 20.
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 39.
5462 Cibakháza, Báthori út 10/a.
5462. Cibakháza, Sárszög (Gyakorlókert 093/2 hrsz)
3/A A költésvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata és típusa:
-

Közfeladata:
A települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége az általános
iskolai oktatásról, és nevelésről (A helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. Tv. 8. § (4.) bekezdés; 8. § (1.) bekezdés)

-

Típusa:
Általános iskola (A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 20. § (1.)
bekezdés b.) pont) (napközi otthonos ellátás mellett)

4. A Költségvetési szerv tagintézményének neve és telephelye:
Nagyrévi Általános Iskola 5463. Nagyrév, Árpád út 36/A.
5. Az Költségvetési szerv illetékességi és működési területe: Cibakháza Nagyközség és
Nagyrév Község közigazgatási területe.
6. Alapítás éve: 2008. szeptember 1.
7. OM azonosító:

035979 OM

8. A költségvetési szerv fenntartói:
 Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor
5462. Cibakháza Szabadság tér 5.
 Nagyrév Község Önkormányzata, mint tagintézményi székhely
5463. Nagyrév, Árpád út 78.
9. Egyéb adatok:
Adószáma: 15413721-1-16
Statisztikai száma: 15413721-8010-322-16
TB nyilvántartási száma: 0012108111
Bankszámlaszám: megszűnt 2005. március 31-én
10. Jogutód:
A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt Általános Iskola Tagintézmény Nagyrév
és a cibakházi Damjanich János Általános Iskola jogutódja az Önkormányzat
intézményként 45/2008.(VII.30.) KT határozattal létrehozott Damjanich János Általános
Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, illetve ezen határozat módosítással
létrehozott önkormányzati költségvetési szerv.
11. Felügyeleti szerve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza Szabadság tér 5.
Nagyrév Iskola tagintézmény vonatkozásában:
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5463 Nagyrév, Árpád út 78.
12. Az intézmény gazdálkodási jogköre alapján történő besorolása
A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. Önkormányzati

Intézményfenntartó Társulás formában - mely 5 telephellyel és 1 tagintézménnyel
működik a következők szerint:
Cibakházán magában foglalja a 8 évfolyamos általános iskolát. (székhelyintézmény)
Az általános iskolai férőhelyek száma: 474 fő
Nagyréven 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás
Az általános iskolai férőhelyek száma: 80 fő
13. A költségvetési szerv gazdálkodása:
A pénzügyi és gazdálkodási feladatokat Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala látja el.
14. Az költségvetési szerv bélyegzőlenyomata: Damjanich János Általános Iskola
Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
A költségvetési szerv tagintézményének bélyegzőlenyomata: Damjanich János
Általános Iskola Nagyrévi Tagintézménye
15. A költségvetési szerv intézményvezetőjének kinevezési rendje:


Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján határozott időre, pályáztatás
során meghatározott 5 évre nevez ki. A pályáztatás során Nagyrév Község
Önkormányzat Képviselő-testületének véleményezési joga van.



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.



Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a vezetői megbízás, felmentés, a
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi
eljárás indítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja. E tekintetben Nagyrév Község
Önkormányzat Képviselőtestületének véleményezési joga van.



Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cibakháza Nagyközség
Polgármestere gyakorolja.



A tagintézmény és helyettes vezetőket a vonatkozó ágazati előírások szerint az
Intézményvezető bízza meg, a társult Nagyrév településen a tagintézmény vezető
megbízásához Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület véleményének
kikérése szükséges.



Az igazgató a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével gyakorolja az összes
vezetői jogosítványokat az összevont intézménynél, és a munkáltatói jogokat az
intézményhez tartozó pedagógus és nem pedagógus dolgozók tekintetében.
Bizonyos vezetői jogok gyakorlását átruházhatja.



Az igazgató álláshely-csökkentési döntést csak a tagintézmény fekvése szerinti
illetékes képviselőtestület egyetértésével hajthat végre.

16.) A költségvetési szerv alaptevékenysége
Szakágazati számjele és megnevezése az alapításkor
Szakágazati számjele 2010. januártól:

8010 Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás

Alaptevékenység szakfeladatainak száma és megnevezése az alapításkor
552323
Iskolai intézményi közétkeztetés
801214
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
805113
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás
801225
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását.
(beleértve:
kószám:
BNO F 81.0
BNO F 81.1
BNO F 81.2
BNO F 81.3

megnevezés:
diszlexia
diszgráfia
diszkalkulia
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
(iskolai képességek kevert zavara)
kevert specifikus fejlődési zavar
aktivitás és figyelem zavar
hyperkinetikus magatartászavar
egyéb gyermekkori emocionális zavar)

BNO F 83.
BNO F 90
BNO F 90.1
BNO F 93.80

A fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését szolgáló pedagógiai tevékenységet az
oktatási intézmény, fejlesztő- és gyógypedagógus(ok) közreműködésével az
intézményen belül tanórán kívüli foglalkozások keretében látja el.)
805113

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben)

924026

Diáksport

Az általános iskolában általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás
folyik 8 évfolyamon keresztül, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai
továbbtanulását, pályaválasztást.
751952

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek:
 teremhelyiség bérbeadás
szakfeladat 751952
 egyéb szálláshelyi szolgáltatás

TEÁOR 70.20
TEÁOR 55.23

751950











Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

TEÁOR 55.51
TEÁOR55.52

Alaptevékenység jellegű egyéb tevékenység az intézmény működési területén:
szakkör
iskolai könyvtár
tanulmányi verseny
önköltséges tanórán kívüli foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozás
iskolák közötti sport bajnokságok
különleges helyzetben lévő tanulók integrációs nevelése
művészeti feladatok ellátása (énekkar, rajzszakkör stb.)
a rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban
bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát a mindennapos
testedzést, a diáksportkör munkáját
„Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek részére képesség
kibontakoztató és integrációs (IPR) nevelés és oktatás”

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
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.
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.
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 tanulószobai 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:
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.
„890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó
programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890442 Közhasznú foglalkoztatás
17.) Költségvetési szervnek:
- Kiegészítő tevékenysége nincs
- Kisegítő tevékenysége nincs
- Vállalkozási tevékenysége nincs.
Alapfeladatának ellátását szolgáló eszközök teljes körű kapacitás kihasználása
érdekében bevételt szerző tevékenységet folytathat. Az intézmény a kezelésében lévő
ingatlan helyiségeit a főtevékenység sérelme nélkül alkalomszerűen bérbe adhatja.
18.)Vagyon feletti rendelkezés joga:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi
működésre valamint szolgáltatásra bocsátott vagyon tulajdonosa Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata, amely vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos térítési
díj nélkül bocsájtja használatba és hasznosításra az intézmény részére. Az intézmény a
rendelkezésre bocsájtott vagyont köteles megóvni és jó gazda gondoskodásával
működtetni, kezelni.

19.) Az intézmény részére feladatainak ellátásához kezelésbe adott ingatlanvagyon:
Cibakháza:
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 40.
- tantermek
677,16 m2
- irodahelyiségek
124,92 m2
- szertár
52,42 m2
- raktár
37,56 m2
- vizesblokk
87,21 m2
- tornaterem
297,63 m2
- közlekedő, folyosó
368,03 m2
- könyvtár
48,00 m2
- öltöző
42,35 m2
Összesen:
1735,28 m2
5462 Cibakháza, Szabadság tér 20.
- tantermek
237,52 m2
- irodahelyiség
14,70 m2
- kazánház
9,60 m2
- vizesblokk
25,10 m2
közlekedő, folyosó
89,60 m2
Összesen:
286,92 m2
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 39.
- termek
65,00 m2
udvari WC
10,00 m2
Összesen:
75,00 m2
5462 Cibakháza, Báthori út 10/a.
- tantermek
98,90 m2
- irodahelyiség
9,00 m2
- fedett átrium
15,18 m2
- öltözők
26,85 m2
- kazánház
25,38 m2
- vizes blokk
31,02 m2
- közlekedő, folyosó
41,83 m2
melegítő konyha
25,81 m2
Összesen:
329,30 m2
Gyakorlókert (Sárszög)
093/2 hrsz, szántó és gazdasági épület, 2424 m2 4.22 AK
Nagyrév: tagintézmény
5463 Nagyrév, Árpád út 36/A.
- tantermek
288,00 m2
- irodahelyiségek
40,00 m2
- szertár
68,00 m2
- vizesblokk
52,00 m2
- tornaterem
288,00 m2
- öltöző
64,00 m2

-

kazánház
melegítő konyha
orvosi szoba
könyvtár
Összesen:

18,00 m2
72,00 m2
6,25 m2
64,00 m2
960,25 m2

20.) Az iskolának 8 évfolyama van.
21.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya és munkarendje:
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak.
- Az intézmény 5 napos munkarenddel működik.
- Az intézmény nyitvatartási ideje: 7.30. órától – 16.00 óráig.
22.)A társulás, illetve a költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása
A társulást bármely fél legalább fél évvel az iskolakezdés előtt (március 1.)
minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntéssel felmondhatja.
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.
23.)Egyéb rendelkezések:
-

-

Ezen alapító okirat által nem szabályozott kérdésekben az intézmény
fenntartásával és működésével kapcsolatos hatályos jogszabályokat kell
alkalmazni.
Az 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján az alapítók a
költségvetési szervet feladatváltozás, illetve állami feladat hatékonyabb ellátása
céljából átszervezik és módosítják tevékenységi körét.,,

24.) 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
Fekete Géza alpolgármester
Dr. Albrecht Sándor jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Hegedűsné Varga Ilona – intézményvezetőt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok -

Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága – Szolnok
Nagyközségi Könyvtár
Irattár.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.
Cibakháza, 2011. február 09.

Hegyes Zoltán
polgármester

