Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
2-55/2010/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli
üléséről.
Napirend: Intézmények Alapító Okiratának módosítása
373/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Intézmények Alapító Okiratának módosításról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1.

a.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
b.) A Somogyi Imre Általános 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 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.

3.

a.) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 5. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
b.) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal
adja ki.

4.

a.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 7. sz. melléklet
szerinti tartalommal módosítja.
b.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 8. sz. melléklet
szerinti tartalommal adja ki.

5.

a.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
b.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 10. sz. melléklet szerinti
tartalommal adja ki.

6.

a.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
b.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal adja
ki.

7.

a.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 13. számú melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
b.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 14. sz. melléklet szerinti
tartalommal adja ki.

8.

a.) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Alapító Okiratát a 15. sz.
melléklet szerinti tartalommal módosítja.
b.) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító
Okiratát a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.

9.

a.) Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
b.) Abony Város Sportcsarnok Alapító Okiratát a 18. sz. melléklet szerinti
tartalommal adja ki.

10.

a.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a 19. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
b.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 20. sz. melléklet szerinti tartalommal
adja ki.

11.

A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az
Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratnak az aláírására.

12.

A változás törzskönyvi nyilvántartásba
intézkedéseket meg kell tenni.

történő

átvezetéséhez

kapcsolódó

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dr. Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi Intézményvezető
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Abony, 2010. december 17.
Farkasné Fazekas Mária
jkv.

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint :
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: Általános iskola
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Alapító Okirata
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 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.
A Tanulási Képességet Vizsgáló 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.
A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató
felkészítése
Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály
Tehetséggondozás
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés

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.

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8520 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységi szakfeladatok:
852011

852021

852012

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

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési
igény esetén:
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás és figyelem zavara

- iskolai képességek kevert zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar
852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési
igény esetén:

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás és figyelem zavara
- iskolai képességek kevert zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar
562913
855911

Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napköziotthoni nevelés

855912
855914
855915
856099
931204

Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok
módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához
szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a közoktatási
intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus
álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a
2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010.
(VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma:
Pedagógus álláshelyek száma:
Nem pedagógus álláshelyek száma:
Fenntartó által meghatározott órakeret:

32
10
52
13
1321,825

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 irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve,
székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: Általános iskola
11. 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.
12. 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.
13. Az iskolába felvehető iskolai maximális tanulólétszám: 900 fő
14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam
Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Alapító Okirata
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 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövid neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI
Székhelye: 2740 Abony, Kálvin út 11.
A költségvetési szerv telephelye:
2740 Abony, Vasút u. 118.
2740 Abony, Szolnoki u. 7.

hrsz. 4136
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.
A Tanulási Képességet Vizsgáló 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.
A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató
felkészítése
Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály
Tehetséggondozás
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8520 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységi szakfeladatok:
852011

852021

852032

852012

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

Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
- Táncművészet:
- társastánc
- modern kortárs tánc
- néptánc
- képző- és iparművészet:
- szobrászat
- szín- és bábművészet:
- színjátszás
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény
esetén:
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás és figyelem zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar
- iskolai képességek kevert zavara

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési
igény esetén:
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás és figyelem zavara
- iskolai képességek kevert zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar

562913
855911
855912

Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napköziotthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése

855914
855915
856099
931204

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok
a 2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által
meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév
szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010.
(VI.24.) számú, a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához
szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.)
számú, valamint a 2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról
szóló 175/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma:
Pedagógus álláshelyek száma:
általános iskola
alapfokú művészetoktatási intézmény
Nem pedagógus álláshelyek száma:
Fenntartó által meghatározott órakeret:

32
13
54
1,5
13
1424,175

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 irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve,
székhelye:

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola
11. 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.
12. 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.
13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulószám: 400 fő.

-

előképző 2 évfolyam
alapfok: 6 évfolyam
középfok: 4 évfolyam.

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

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
- Táncművészet:
- társastánc
- modern kortárs tánc
- néptánc
- képző- és iparművészet:
- szobrászat
- szín- és bábművészet:
- színjátszás
Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint :
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa:
Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és
pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Alapító Okirata
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.
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.
2745 Kőröstetétlen, Szolnoki 1.
2768 Újszilvás, Alkotmány u. 73.

hrsz. 3859
hrsz. 136
hrsz. 40/2

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű 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 ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai
életmódra felkészítését.
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.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8520 Alapfokú oktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
85101 Óvodai nevelés
855 Egyéb oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Alaptevékenység szakágazat száma:
852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységi szakfeladatok:
852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
- tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült)
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett
- aktivitás és figyelem zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar
- iskolai képességek kevert zavara

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült)
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia
- érzékszervi fogyatékos: hallássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- tanulási zavar veszélyeztetett

- aktivitás és figyelem zavara
- kevert specifikus fejlődési zavar
- iskolai képességek kevert zavara

852011
852021
851012
855912
855915
856099
562913
562912
931204
856011

856020

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Iskolai intézményi étkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- fejlesztő felkészítés
- konduktív pedagógiai ellátás
- gyógytestnevelés
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
gyógypedagógiai asszisztensi ellátás
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, tanügyigazgatási
információk közvetítésével

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok
a 2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által
meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév
szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010.
(VI.24.) számú, a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához
szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.)
számú, valamint a 2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról
szóló 175/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma:
Pedagógus álláshelyek száma:
általános iskola
Nem pedagógus álláshelyek száma:
Fenntartó által meghatározott órakeret:

7 (6.-7. osztály
összevont)
2
17
8,5
315,35

4. A költségvetési szerv működési köre:
Abony Város közigazgatási területe, Abony és kistérsége települései. A költségvetési szerv
felkérésre vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat.

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa:
Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és
pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
11. 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.
12. 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.

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő
14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam
15. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő
16. 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 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
-----------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 7. számú melléklete

KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint :
Alaptevékenység szakágazat száma:
853100 Általános középfokú oktatás
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: többcélú intézmény
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 8. számú melléklete

KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
Alapító Okirata
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.
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 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8531 Általános középfokú oktatás
85311 Gimnáziumi oktatás
85312 Szakközépiskolai oktatás
Alaptevékenység szakágazat száma:
853100 Általános középfokú oktatás
Alaptevékenységi szakfeladatok
931204
853111
853121
853211

853221

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
nyelvi előkészítő
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés
informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági
informatikus képzés)
öt évfolyamos gimnáziumi képzés
közgazdasági
szakmacsoporton
belüli
szakképzés
(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli
ügyintéző képzés)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon

ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés
informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági
informatikus képzés)
öt évfolyamos gimnáziumi képzés
közgazdasági
szakmacsoporton
belüli
szakképzés
(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli
ügyintéző képzés)
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
Iskolai intézményi étkeztetés
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
-

853114
853124
562913
855932
856099
855931

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok
a 2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által
meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév
szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010.
(VI.24.) számú, a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához
szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.)
számú, valamint a 2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról
szóló 175/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Pedagógus álláshelyek száma:
Nem pedagógus álláshelyek száma:
Fenntartó által meghatározott órakeret:

9 (5 gimnáziumi és 4
szakközépiskolai osztály)
20
4
499,2

4. A költségvetési szerv működési köre:
Abony Város közigazgatási területére terjed ki.
5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: többcélú intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll, illetve kizárólagos használatába
kerül az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan:
Ingatlan címe:
Abony, Kossuth tér 18.

hrsz:
5503

terület (m2)
6629

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
12. 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.
13. 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
14. 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 157/2009. (V.28.) sz.
határozatával 2009. 05. 28. hatállyal hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.

P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 9. számú melléklete

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai Nevelés
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: óvoda
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 10. számú melléklete

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA
Alapító Okirata
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.
1. A költségvetési szerv
Neve: Gyöngyszemek Óvodája
Székhelye: 2740 Abony, Köztársaság út 11./A.
A költségvetési szerv telephelyei:
2740 Abony, Apponyi u. 5.
2740 Abony, Szelei u. 29.
Köztársaság úti zártkert

hrsz: 48
hrsz:1052
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.
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.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai Nevelés

Alaptevékenységi szakfeladatok:
851011
851012

562912
856099

Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai
kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása
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
Óvodai intézményi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott
alapadatok:
Pedagógus álláshelyek száma:
Nem pedagógus álláshelyek száma:
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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 irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: óvoda
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan címe:
Abony, Köztársaság úti óvoda
Abony, Apponyi úti óvoda
Abony, Szelei úti óvoda
Köztársaság úti zártkert

hrsz:
20
48
1052
50

terület (m2)
119
603
989
627

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
12. 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.
13. 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 okiratát Abony
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta
jóvá.
Abony, 2009. május 28.

P.H.
----------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 11. számú melléklete

PINGVINES ÓVODA
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pingvines Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai Nevelés
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: óvoda
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 12. számú melléklete

PINGVINES ÓVODA
Alapító Okirata
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 Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: Pingvines Óvoda
Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5.
A költségvetési szerv telephelyei:
2740 Abony, Bethlen G. u. 8.
2740 Abony, Arany J. u. 8.

hrsz: 4861
hrsz: 3339

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.
Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint:
a/ Érzékszervi fogyatékos (hallássérült, 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.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás

Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai nevelés
Alaptevékenységi szakfeladatok:
851011
889101
851012

562912
856099

Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai
kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása
Bölcsődei ellátás
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: hallássérült
- 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
Óvodai intézményi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott
alapadatok:
Pedagógus álláshelyek száma:
Nem pedagógus álláshelyek száma:

17
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4. A költségvetési szerv működési köre:
Abony Város közigazgatási területe. Az intézmény kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út,
valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig terjedő terület.
5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: óvoda
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan címe:
Abony, Arany J. úti óvoda
Abony, Bethlen G. úti óvoda
Abony, Bethlen G. úti óvoda

terület (m2)
798
5586
750

hrsz:
3339
4894
4861

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
12. 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
Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény.
Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő.
Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
-----------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának
módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 13. számú melléklete

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai Nevelés
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 14. számú melléklete

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Alapító Okirata
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.
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.
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.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás

Alaptevékenység szakágazat száma:
851020 Óvodai Nevelés
Alaptevékenységi szakfeladatok:
851011
889101
851012

562912
856099

Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai
kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása
Bölcsődei ellátás
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
Óvodai intézményi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok
a 2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által
meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév
szakmai
feladatellátásához
szükséges
pedagógus
álláshelyek
számának
meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok
alapján:
Pedagógus álláshelyek száma:
Nem pedagógus álláshelyek száma:
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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 irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

6. Gazdálkodási jogkör: 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. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve kizárólagos
használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
Ingatlan címe:
Abony, Tószegi u. 58/A.

hrsz:
3835

terület (m2)
7804

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
12. 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 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 157/2009. (V.28.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009.
(VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010.
(VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010.
(XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 15. számú melléklete

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMI
KIÁLLÍTÓHELY
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat 16. számú melléklete

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS
MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY
Alapító Okirata
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata az Abonyi Lajos Művelődési
Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Székhelye: 2740 Abony, Csillag Zsigmond út 5.
A költségvetési szerv telephelye:
Múzeumi Kiállítóhely

2740 Abony, Vasút u. 16. hrsz. 3342

Művelődési Ház

2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az
alábbi feladatok ellátásával szolgálja:
- Művelődési Ház:
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli
oktatáshoz, valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek
tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek
megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és
a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása.
- Városi Könyvtár:
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti
dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat
lát el.
- Múzeumi Kiállítóhely:
Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése,
nyilvántartása, megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg
épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő
bemutatása.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
91012 Könyvtári tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység
91020 Múzeumi tevékenység
9105 Közművelődési tevékenységek
9313 Szabadidős sport támogatása
Alaptevékenység szakágazat száma:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenységi szakfeladatok:
581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

910121

Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása

900400
910201
910203
910204
910501
910502
931301
855931

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény 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 intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb
vezető állású közalkalmazottnak minősül, akit Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján nevez ki.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.

10. Intézmény típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az intézmény kizárólagos használatában lévő abonyi
858 hrsz-ú 1472 m2 ingatlan, valamint a 3342 hrsz-ú 1025 m2 és a 3297 hrsz-ú 951 m2
ingatlanok.
Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat az intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja.
12. 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.
Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 17. számú melléklete

ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
931100 Sportlétesítmény működtetése
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: 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.
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul:
Intézmény típusa: sportfeladatokat ellátó intézmény
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 18. számú melléklete

ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK
Alapító Okirata
A sportról szóló 2004. I. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata az Abony Városi
Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg.
1. A költségvetési szerv
Neve: Abony Városi Sportcsarnok
Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18.
Telephelye: Sportpálya, 2740 Abony, Imre u. 4. hrsz.5022
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Városi szinten jelentkező diák-, szabadidős és versenysport feladatok ellátása, az
önkormányzat sportlétesítményeinek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
9311 Sportlétesítmény működtetése
931 Sporttevékenység
9313 Szabadidős sport támogatása
9319 Egyéb sporttevékenység
932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Alaptevékenység szakágazat száma:
931100 Sportlétesítmény működtetése
Alaptevékenységi szakfeladatok:
931301
931903
932918
931102
931204

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
jelöli ki.
7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: sportfeladatokat ellátó intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a kizárólagos használatában lévő
önkormányzati tulajdonú ingatlan.
Ingatlan címe:
Kossuth tér 18.
(Gimnáziummal közös)
Imre u. 4.

Hrsz.
5503
4989/1

Terület
3375 m2
2 ha 2715 m2

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem
hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, feltéve, hogy az alaptevékenysége és az ezen okiratban
meghatározott feladatai ellátásában nem akadályozza, figyelembe véve az önkormányzati
vagyonrendeletet.
12. 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.
A felsorolt vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával
hagyta jóvá.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009.
(VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010.
(VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 19. számú melléklete

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Alapító Okiratának
3. számú módosító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Alaptevékenység szakágazat száma:
841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul:
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Abony, 2010. december 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

373/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat 20. számú melléklete

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Alapító Okirata
Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
Neve: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait alaptevékenységként a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései szerint illetve más jogszabályok
alapján látja el.
Ezek:
- közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatások,
- kulturális sporttevékenység,
- hatósági jogkörök,
- városgazdálkodási, ellenőrzési, információszolgáltatás,
- közszolgáltatások (infrastruktúra üzemeltetése, vízgazdálkodás, temető
fenntartás, vásárfelügyelet, köztisztaság, stb.),
- más közösségi szolgáltatások.
3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8411 Általános közigazgatás
Alaptevékenység szakágazat száma:
841105 Helyi önkormányzatok valamint
tevékenysége

többcélú

kistérségi

társulások igazgatási

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841132 Adóigazgatás
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
889957 Hadigondozotti pénzellátások
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,
szín-és bábművészeti ágban
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
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
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862301 Fogorvosi alapellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
889935 Otthonteremtési támogatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

4. Illetékességi területe: Abony Város közigazgatási területe, kivéve, ha jogszabály a
költségvetési szerv illetékességét másként állapítja meg.
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Intézmény irányító szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740
Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó.
7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A jegyző kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint pályázat
alapján történik. Az intézmény képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző
jogosult.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Köztisztviselő, akik jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény az irányadó.
Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
az irányadó.

Munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az
irányadó.
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.
Az intézmény az alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
9. 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.
10. 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.
Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító okirat
módosítását (s így az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is) Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával fogadta el.
Abony, 2009. május 28.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Abony, 2009. augusztus 27.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. augusztus 26.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2010. december 16.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása

