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Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
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Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 01. napjával módosította a
társulás által fenntartott intézmények esetében a térítési díjak megállapításának eljárásrendjét.
A jogszabályváltozás kimondja, hogy az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő
települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a
társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.
Az Intézményi Társulás a 2011. februári ülésén kijelölte Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, így a törvényben
meghatározott eljárásrendnek megfelelően a társulási megállapodás kiegészítésre került, azzal, hogy a
gyomaendrődi helyi rendelet tartalmazza a térítési díjakról szóló szabályozást (III. fejezet 4. 8. pont)
A társulási megállapodás felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a fenti hatályos szabályozással ellentétes a
megállapodás II. 2. pontjának szövegrészlete, mely kimondja, hogy a térítési díjakkal kapcsolatos szabályozást
mindhárom társult önkormányzat rendelete tartalmazza.
A hatályos szabályozásnak megfelelően szükséges a fenti szövegrészlet törlése a megállapodásból, mivel ezt a
módosítást követően válik koherenssé a megállapodás a térítési díjról szabályokat tartalmazó törvényi előírásokkal.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy az előterjesztésnek és a döntési javaslatnak megfelelően szíveskedjen
a társulási megállapodást módosítani.

Döntési javaslat
"Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az alábbiak szerint módosítja a Társulási
megállapodást:
A társulási megállapodást érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
2.A Körös-szögi Kistérséghez tartozó Gyomaendrőd, Hunya valamint a Békési Kistérséghez tartozó Csárdaszállás
települési önkormányzatai az ÖTV 8.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közszolgáltatási alapfeladataikat – a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34 § d) e) és h) pontjában pedagógiai szakszolgálati feladatot illetve z
1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás valamint az 1993. évi III. törvény 64.
§-ában meghatározott családsegítés 60. § 62. § 63.§ 65/A.§, 65/C. §, 65/F. § -ban meghatározott, tanyagondnoki
szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, ideértve a
fogyatékosok nappali ellátását is, valamint a 67, 68.§-ban meghatározott idősek otthona, és a 80.§-ban körülírt
átmeneti elhelyezés feladatait közösen – kistérségi keretek között-, közös intézmény fenntartásával magasabb
színvonalon kívánja ellátni.
A társulásban részvevő települések pedagógiai szakszolgálati, szociális információs szolgáltatás, családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának biztosítását Gyomaendrőd településen működtetett többcélú közös
igazgatású, egységes szervezetű és irányítású közoktatási intézmény közös fenntartásával oldják meg.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő
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telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes
szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldják meg. A szociális alapellátások tekintetében a társult
önkormányzat közigazgatási területén igénybe vehető ellátásokról, az igénybevételről, a fizetendő térítési díjról a
társult önkormányzat közigazgatási területén hatályos az 1993. évi III tv. 92. §-ban foglaltakra figyelemmel
megalkotott önkormányzati rendeletek az irányadóak. Az alapellátás igénybevétele kezdeményezhető a társult
önkormányzat polgármesteri hivatalában, valamint az intézmény vezetőjénél. A társult önkormányzat polgármesteri
hivatalában benyújtott kérelmet haladéktalanul 3 napon belül továbbítani kell az intézményvezetőjének, aki a
kérelemre hozott határozatot annak meghozatalától számított 3 napon belül köteles megküldeni a társult
önkormányzat polgármesterének. Az ellátás megszűnéséről értesíteni kell az igénybevétel helye szerinti társult
önkormányzat polgármesterét.
A szakosított ellátás igénybe vételének kezdeményezésére, igénybevételére, az ellátás mezszűnésére irányadóak a
fenti szabályok.
E célok érvényesülése érdekében többcélú intézményt hoznak létre. Az intézmények ellátási területe a társult
önkormányzatok közigazgatási területe.
Célja továbbá:
1.
A közös intézmény keretei között a szakmai munka színvonalának javítása.
2.
A gazdaságosság növelése.
3.
A szakmai együttműködés fejlesztése, közös célkitűzések meghatározása.
4.
Kistérségi-településközi együttműködés segítése.
az alábbiak szerint módosul
2.A Körös-szögi Kistérséghez tartozó Gyomaendrőd, Hunya valamint a Békési Kistérséghez tartozó Csárdaszállás
települési önkormányzatai az ÖTV 8.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közszolgáltatási alapfeladataikat – a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 34 § d) e) és h) pontjában pedagógiai szakszolgálati feladatot illetve z
1997. évi XXXI. törvény 39-40 §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás valamint az 1993. évi III. törvény 64.
§-ában meghatározott családsegítés 60. § 62. § 63.§ 65/A.§, 65/C. §, 65/F. § -ban meghatározott, tanyagondnoki
szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, ideértve a
fogyatékosok nappali ellátását is, valamint a 67, 68.§-ban meghatározott idősek otthona, és a 80.§-ban körülírt
átmeneti elhelyezés feladatait közösen – kistérségi keretek között-, közös intézmény fenntartásával magasabb
színvonalon kívánja ellátni.
A társulásban részvevő települések pedagógiai szakszolgálati, szociális információs szolgáltatás, családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának biztosítását Gyomaendrőd településen működtetett többcélú közös
igazgatású, egységes szervezetű és irányítású közoktatási intézmény közös fenntartásával oldják meg.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő
telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes
szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldják meg.
Az alapellátás igénybevétele kezdeményezhető a társult önkormányzat polgármesteri hivatalában, valamint az
intézmény vezetőjénél. A társult önkormányzat polgármesteri hivatalában benyújtott kérelmet haladéktalanul 3
napon belül továbbítani kell az intézményvezetőjének, aki a kérelemre hozott határozatot annak meghozatalától
számított 3 napon belül köteles megküldeni a társult önkormányzat polgármesterének. Az ellátás megszűnéséről
értesíteni kell az igénybevétel helye szerinti társult önkormányzat polgármesterét.
A szakosított ellátás igénybe vételének kezdeményezésére, igénybevételére, az ellátás mezszűnésére irányadóak a
fenti szabályok.
E célok érvényesülése érdekében többcélú intézményt hoznak létre. Az intézmények ellátási területe a társult
önkormányzatok közigazgatási területe.
Célja továbbá:
5.
A közös intézmény keretei között a szakmai munka színvonalának javítása.
6.
A gazdaságosság növelése.
7.
A szakmai együttműködés fejlesztése, közös célkitűzések meghatározása.
8.
Kistérségi-településközi együttműködés segítése.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai feladatellátása
Csényi István, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
I.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 18/2011. (IV. 27.) számú határozata alapján a
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Közhasznú Tevékenység Ellátásáról szóló szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló tájékoztatást elfogadta, és támogatta a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolához történő óvodai feladatellátás átszervezését.
A döntés értelmében megtörtént az óvodai eszközök-tárgyak leltározása, valamint további egyeztetésekre került sor,
az alábbiak szerint:
1.
A határozat alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szmola Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. által üzemeltetett Napsugár Óvodák óvodai feladatellátást úgy kívánja megvalósítani,
hogy a Napsugár Óvodák Szabadság út 6. szám alatt lévő telephelyén az óvodai feladatellátást a következő
tanévtől, az Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon intézményegységeként, intézményi
társulás fenntartásban kívánja ellátni.
2.
Valamint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Csárdaszálláson lévő óvodai feladat ellátását is a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon intézményéhez kívánja csatolni, a kistérségi feladatok
összpontosítása, illetve a kistérségi normatíva igénylése miatt.
3.
Az Intézményi Társulás Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák Fő út 85. szám alatt lévő telephelyén nem
kívánja ellátni az óvodai feladatellátást a következő tanévtől, a csökkenő gyermek létszám és a szabad óvodai
férőhely kapacitás miatt.
4.
A táblázatban szereplő adatok alapján lehet számolni, a 2011/2012-es szorgalmi évtől, mely alapul szolgál az
intézmény költségvetés módosításának:
Óvodai egységek Gyermek
2011. áprilisában Iskolába
2011/2012-es szorgalmi év létszámai
létszám
beiratkozottak
menő
gy. gyermek
dolgozók
száma
létszám
Csárdaszállás
12 fő
2 fő
2 fő
12 fő
- 1 fő óvónő átvétele
1 csoport
a Kis B. Ált. Isk.-ból
- 1
fő
dajka
Csárdaszállás település
által foglalkoztatott
Gyomaendrőd27 fő
11 fő
8 fő
30 fő
2 fő óvónő
Szabadság út
1 csoport
felvétele
1 fő dajka
felvétele
A Napsugár Óvodák, mint a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. fenntartásában működő intézmény 2011.
augusztus 31. napjával megszűnik, így az önkormányzatnak, az óvoda felé történő önkormányzati kiegészítő
támogatási kötelezettsége (2011. augusztus 31-ig Fő út 24 fő * 7.670 Ft*4 hó=736.320 Ft és Szabadság út 27 fő
*7.950 Ft * 4 hó= 858.600 Ft összesen: 1.594.920 Ft) is megszűnik.
5.
Az óvodai feladat ellátása feladatbővülést jelent. A döntés értelmében az intézmény alapító okiratát ki kell
egészíteni az óvodai feladatellátással és az óvodára, mint tagintézményre és telephelyre vonatkozó adatokkal.
Az óvodai feladat, általános iskolához való csatlakozásának menetét a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kt.) az alábbi szabályozások alapján teszi lehetővé:
- Az óvodai alaptevékenység beintegrálódik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolához, mely
intézményátszervezésnek minősül a Kt. 121.§ (1) bekezdés 15. pontja alapján:
„15. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5)
bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;”
37. § (5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, …”
- Az intézmény átszervezéséről a fenntartónak a Kt. 102. § (11) bekezdése alapján május 31. napjáig kell a döntését
meghoznia:
„(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
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döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével,… „
Az intézmény feladatai kibővülnek az óvodai feladatellátással. A 31/2005. OM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja
alapján:
„b) hivatalos név: az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti
megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott intézményt létrehozták;”.
Tehát az oktatási intézmény elnevezésében szerepeltetni kell mindazokat a tevékenységeket, melyek az intézmény
által ellátott feladatokra utalnak. Az intézmény új neve 2011. szeptember 1. napjától:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
6.
A fenntartói döntést követően a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
intézményvezetője tájékoztatja a szülőket az óvoda további működésével kapcsolatos tudnivalókról.
7.
A fenntartói döntés alapján a feladat növekedést követően, az intézményvezetője kiegészíti, elkészíti az
intézmény működésére vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), Házirendet illetve Intézményi
Minőség Irányítási Programot (IMIP), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. §-a alapján.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. §-a alapján a nevelőtestület elkészíti és elfogadja az óvodai
nevelésre vonatkozó Nevelési Programot (NP).
Az említett dokumentumok – a nevelési program tekintetében megfelelő szakértői véleménnyel alátámasztva - a
fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.
II.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az átmeneti rendelkezés és az alábbi törvényi módosítások
következtében:
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht.92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
A döntési javaslat I. pontja tartalmazza az alapító okirat módosítást. A változást követően a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a 1. számú
mellékletben olvasható.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999. évben pályázati eljárás eredményeként a működő óvodák üzemeltetését
a Jókai óvoda kivételével közoktatási megállapodás alapján egyéni vállalkozóknak adta ki. A közoktatási
megállapodás alapján működő óvodák a hatályos költségvetésről szóló törvény alapján az állami normatíva 100 %át megkapták. A 2003. évi költségvetésről szóló törvény a közoktatási feladatokat ellátó egyéni vállalkozóknak a
normatíva 30 %-ának megfelelő hozzájárulást, míg a közhasznú társaságoknak a normatíva 100 %-ának megfelelő
hozzájárulást biztosított 2003. szeptember 1. napjától.
Ezzel a törvényi rendelkezéssel a közoktatási megállapodás alapján működő óvodák üzemeltetői és az
önkormányzat is kényszerhelyzetbe került. Az egyéni vállalkozóknak át kell alakulni „több lépcsőben” közhasznú
társasággá, hogy jogosultak legyenek az állami normatíva 100 %-ára.
Az óvodákat üzemeltető egyéni vállalkozóknak az átalakuláshoz szükséges pénzügyi és jogszabályi feltételek
biztosítani kellett.
Az egyéni vállalkozók közhasznú társasággá való átalakulásnak egy fontos lépcsője a korlátolt felelősségű társaság
létrehozása. A kft. létrehozása az egyéni vállalkozók számára plusz anyagi terheket jelentett, annak ellenére, hogy a
gazdasági társaságokról szóló törvény az átalakulásra vonatkozó rendelkezései az általános szabályoktól eltérően
könnyítést engedett meg. Nevezetesen az átalakulás során a kft. létrehozásához szükséges 3 millió forint összegű
törzs,- illetve alaptőke esetében nem kellett alkalmazni a készpénz apport arányra vonatkozó törvényi előírásokat.
Így ezeknél a társaságoknál a törzstőkén, illetve alaptőkén belül bármilyen arányú lehet a készpénz apport aránya,
sőt az teljes egészében apportból is állhatott.
Az egyéni vállalkozók felmérték az üzemeltetés során az addig általuk bevitt eszközök értékét. Ez az érték egyes
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esetekben elérték, illetve meghaladta a 3 millió Ft összeget. Ahol az egyéni vállalkozó által bevitt eszközök értéke
nem érte el a 3 millió Ft összeget, ott az önkormányzat által használatba átadott eszközök végleges átadásával
oldotta meg a problémát. Az egyéni vállalkozók kérése és célszerűség alapján is indokolt volt a használatukban lévő
eszközök végleges átadása.
Az önkormányzat részéről kérdésként merült fel az eszköz átadás ÁFA kötelezettsége, ezért arra vonatkozóan
írásos állásfoglalást kért az APEH-től. Mivel az óvodákban használt önkormányzati tulajdonban lévő eszközök
korábban állami normatívából lettek vásárolva, illetve az óvodai nevelés, oktatás tárgyi adómentes, ebből
következően az eszközátadás is ÁFA mentes volt.
Az eszközök nyilvántartásunkban túlnyomó többségében már 0 –ra amortizálódott.
Az előterjesztéshez mellékelve van a jegyzőkönyv az átadott eszközökről.
A korábban említett egyéni vállalkozókat terhelő plusz terhek az apport kft.-be való beviteléhez kapcsolódtak. A
társasági adóról szóló törvény alapján társasági adókötelezettség keletkezik (het). Az átalakulás során felértékelt
eszköz érték a társasági adó alapját növeli, amely 18 % -os adót von maga után. Ez összegszerűen az egyéni
vállalkozóknál akkor 540 e Ft kiadást jelenthetett.
Az egyéni vállalkozók a kft. alapításához szükséges apportot elsősorban az eszközökből biztosították. Felmerült az
ingatlanok vagyonértékű jogának apportba történő bevonása, azonban ezt a vállalkozók nem akarták, mivel jelentős
kiadásokkal terhelte volna a gazdálkodásukat. A vagyonértékű jog megállapításához független értékbecslés
szükséges. A vagyonértékű jog tulajdonképpen a használati illetve bérleti jog alapján kerül értékelésre. A
vagyonértékű jog átadása az önkormányzat részéről ÁFA terhet, a vállalkozók részéről pedig fizetési kötelezettséget
jelentett volna az egyéb keletkező költségek mellett (pl.: illeték).
A Blaha úti, a Kossuth úti és a Selyem úti óvodák üzemeltetői jelezték, hogy az átalakulással felmerülő 3 millió Ft
értékű apportot terhelő társasági adó összegét nem tudják megfizetni. Ezért kérték az önkormányzatot, hogy
biztosítsa a megfizetendő társasági adó fedezetét. Amennyiben minden óvoda részéről felmerül ez az igény úgy
3.780 e Ft kiadást jelenthet az önkormányzatnak.
Az átalakulás segítése érdekében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi döntést hozta
(188/2003.(VII.31.) határozat:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közoktatási megállapodás alapján az óvodákat működtető
egyéni vállalkozóknak a 100 %-ban igényelhető normatív finanszírozáshoz szükséges közhasznú társasággá
való átalakuláshoz az önkormányzat tulajdonában lévő, de az általuk használt tárgyi eszközöket
térítésmentesen átadja.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, amennyiben az óvodákat működtető egyéni vállalkozók kérik az
átalakulásához, szükséges apporthoz a használt ingatlanokra vagyonértékű jogot biztosít.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Blaha úti, a Kossuth úti és Selyem úti óvodákat üzemeltető
átalakult gazdasági társaságoknak az átalakulással felmerülő, az adóbevallásban megállapított társasági adó
kötelezettség összegét megtéríti.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az átalakulással felmerülő költségeket a korábban meghozott
69/2003.(III.27.)KT. számú határozata értelmében megtéríti.”
A fenti Képviselő – testületi döntésnek megfelelően az eszközök átadása térítésmentesen történt.
A Szmola Óvodai Oktató Közhasznú Társaság jelezte, hogy nem kívánja az önkormányzat tulajdonát képező
Gyomaendrőd, Szabadság u. 6. szám alatti óvodát tovább üzemeltetni. A hatóságok felé az üzemeltetés
befejezésének dátumát 2011. augusztus 31-ével jelölte meg.
A társaság az előterjesztéshez mellékelt leltárakon szereplő eszközöket felajánlja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának megvásárlásra, amely összesen 4.350.630,- Ft összeget tesz ki.
Az előzetes elképzelések alapján az óvoda üzemeltetését a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola venné
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át. A megvásárlásra felajánlott eszközök közösen megtekintésre kerültek, azok az óvodában rendelkezésre állnak.
A felajánlott eszközök csoportosítása az alábbi.
Megnevezés
Összeg (Ft)
Eszközök
181.171
Konyha 1.
118.800
Konyha 2.
5.900
Textil 1.
377.179
Bútorok
578.700
Tornaszoba
595.512
Udvari játékok
698.550
Játékok
1.736.635
Szakkönyvek, mesekönyvek
58.183
Összesen:
4.350.630
A társaság által megvásárlásra felajánlott eszközök listáját megvizsgáltuk figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló 11/1994.(VI.8. ) MKM. rendelt alapján. Az
előterjesztéshez mellékletük a rendelet szerinti táblázatot, amelyben feltüntettük azokat a társaság által
megvásárlásra felajánlott eszközöket, amelyek szükségesek az üzemeltetéshez.
A társaság által megvásárlásra felajánlott, az üzemeltetéshez szükséges eszközök csoportosítása,
a 11/1994.(VI.8. ) MKM rendelet alapján
Megnevezés
Összeg(Ft)
HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
1. csoportszoba
302.000
2. tornaszoba
392.221
3. logopédiai eszköz
9.000
A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
67.171
A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
1. Játékok, játékeszközök
677.086
2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
42.000
Összesen:
1.489.478
Álláspontunk szerint vásárlás estén csak a tornaszoba eszközei, a logopédiai eszköz, valamint a játékok képezhetik
a tárgyalás alapját.
A társaság által megvásárlásra felajánlott eszközök között az épülethez tartozó felszerelések, konyhai
fogyóeszközök (kés, villa stb.) szőnyegek, függönyök nem képezhetik a vásárlás tárgyát. A társaság számára az
önkormányzat biztosította az óvodát üzemeltetésre, az eszközöket ingyenesen átadta. Az előbbiekben említett
fogyóeszközök, bútorok, szőnyegek, konyhai eszközök stb. pótlása az üzemeltető kötelezettsége volt. Az udvari
játékokat szintén nem vettük figyelembe, mert azok nem felelnek meg az EU-s előírásoknak, ennek megfelelően
nem biztos, hogy a hatóságok engedélyezik azok használatát.
A tárgyalás alapját képező tornaszoba eszközök, a logopédiai eszköz, valamint a játékok esetében vizsgálni kell,
hogy azt saját erőből szerezte-e be a társaság. Ez azért lényeges, mert a társaság a gyermeklétszám után 100%ban megkapta az állami normatívát, volt lehetősége és élt is a pályázati úton történő eszköz beszerzéssel.
Egy esetben már volt vállalkozásból óvoda visszavétel (Kossuth úti), amelynek a felszereltsége jobb állapotú volt. Az
önkormányzat által megvásárolt eszközök értéke 500 ezer forint alatt volt.
Véleményünk szerint mielőtt az óvodát visszaveszi az önkormányzat, illetve az eszközvásárlásról tárgyalásba kezd
az alábbiakat tisztázni szükséges:
1. Az óvoda üzemeltető váltással a működési engedély kiadását korlátozzák-e, lehetnek e olyan előírások,
amelyek alapján az átvevőt plusz kiadások terhelik, vagy nem adható ki működési engedély.
2. A jelenlegi üzemeltető kérjen hatósági igazolást arra vonatkozóan, hogy a működési engedély érvényes és
az üzemeltető váltással is biztosított annak megadása.
3. Amennyiben az óvoda jelenlegi állapotában az üzemeltető váltást követően nem kaphatja meg a szükséges
engedélyeket, akkor okafogyottá válik az üzemeltető váltás, az ahhoz kapcsolódó eszközök esetleges
megvásárlása.
4. Amennyiben a feltételek fennállnak és sikerül megegyezni a szükséges eszközök megvásárlásáról, akkor ki
kell jelölni a költségvetési forrását.
5. A társaságnak be kell mutatnia a megvásárlásra felajánlott eszközökről a társaság nevére korábban kiállított
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számlákat, illetve igazolnia kell, hogy a beszerzés saját erőből történt nem, pedig állami normatívából.
Pályázati forrás esetén, ha és amennyiben mennyi volt az önerő.
Az óvoda működtetésével kapcsolatos egyéb információk:
1. Az ingatlan érintésvédelmi ellenőrzése 2010. december 4.-én volt,
2. HCCP tanúsítvány 2010. május 1.-ig volt érvényes,
3. ÁNTSZ jegyzőkönyv 2011. február 28., az ellenőrzött neve: Napsugár Óvoda.
Szmola Magdolna intézményvezetővel 2011. május 16-án egyeztetés történt az általa felajánlott eszközök
megvásárlására vonatkozóan. Szmola Magdolna az általunk felajánlott 500 ezer forint összegű vételárat elfogadta.
Ez a vételár természetesen az előterjesztéshez mellékelt 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet szerint kimutatott
eszközökre vonatkozik. A többi felajánlott eszközzel az óvoda üzemeltetője szabadon rendelkezik. Az egyeztetés
során Szmola Magdolna kijelentette, hogy az óvoda rendelkezik a szükséges engedélyekkel. A rendelkezésünkre
bocsájtott dokumentumok alapján szükségesnek tartjuk az engedélyek érvényességének megerősítését a kibocsátó
szervek részéről.
Az előterjesztés:
2. számú melléklete tartalmazza a 2003-ban eszközátadásról szóló jegyzőkönyvet,
3. számú melléklete tartalmazza az óvodai működés minimum eszközeit,
4. számú melléklete tartalmazza a Napsugár Óvodák által készített leltárjegyzéket.
Időrendi ütemezettség az alábbiak szerint történik:
alapító okirat fenntartói jóváhagyása 2011. május 26.
pedagógiai program elkészítése, fenntartóhoz történő megküldése: 2011. július 1.
A pedagógiai program szakértői véleményeztetésének határideje: 2011. augusztus 1.
Az óvoda működtetéséhez szükséges engedélyek egyeztetése: 2011. augusztus 1.
A NP program, SZMSZ, házirend, IMIP fenntartói jóváhagyása: 2011. augusztus 25.
A megvásárlásra kijelölt eszközök leltár szerinti átadás-átvétele, illetve a vételár kifizetése számla alapján
2011. augusztus 25.
Az ingatlan átadás-átvétel leltár szerint: 2011.augusztus 31.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslatok alapján hozza
meg döntését.

Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai feladatellátása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és
Kollégium, a 2011/2012-es tanévtől kezdődően Intézmény Társulási fenntartásban működteti tagintézményeként a
Napsugár Óvodák Gyomaendrőd, Szabadság út 6. szám alatt lévő óvodáját, intézményi telephelyként az Óvoda
Csárdaszállás, Kossuth út 23. szám alatt lévő óvodáját.
A nevelési és oktatási intézmény neve 2011. szeptember 1. napjától: „Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Óvoda és Diákotthon”.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT számú határozata,
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2005. (VII. 18.) KT számú határozata, Hunya
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2005. (VII. 12.) KT számú határozata alapján a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
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1. Az intézmény nevének változása
RÓZSAHEGYI
KÁLMÁN
KISTÉRSÉGI
ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA
az alábbiak szerint módosul

DIÁKOTTHON

GYOMAENDRŐD-

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRŐDCSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA
2.Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT számú határozata,
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2005. (VII. 18.) KT számú határozata, Hunya
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2005. (VII. 12.) KT számú határozata alapján GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban
foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésébenvalamint a Költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban foglaltak alapján a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya alapító okiratát a következők
szerint határozza meg.
az alábbiak szerint módosul
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT számú határozata,
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2005. (VII. 18.) KT számú határozata, Hunya
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2005. (VII. 12.) KT számú határozata alapján GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban
foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésébenfoglaltak alapján a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
alapító okiratát a következők szerint határozza meg.

3. Az alapító okirat 1. pontja
1./ A költségvetési szerv neve:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
1.1.Rövid neve:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
az alábbiak szerint módosul

1./ A költségvetési szerv neve:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
1.1.Rövid neve:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
4. Az alapító okirat 4.1.1. pontja
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009 évben 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz., Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
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- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Iskolaotthonos ellátás
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása
az alábbiak szerint módosul
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz., Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Iskolaotthonos ellátás
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem
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vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása.
4. Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben 805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
időben)
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
751952 Közoktatási intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
•
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
•
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
•
855914 - Általános iskolai tanulószobai nevelés
•
855915 - Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

(szorgalmi

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
•
855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
•
855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
az alábbiak szerint módosul
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
•
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
•
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
•
855914 - Általános iskolai tanulószobai nevelés
•
855915 - Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Szakfeladat szám: 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
•
855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
•
855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Óvoda- Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
¨
•851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
851013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
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- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi nevelése
5. Az alapító okirat 4.1.3. pontja
4.1.3.Egyéb szálláshely szolgáltatás
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 55900
Szakfeladat szám: 2009. évben 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtás
551326 Diákotthoni , kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
Szakfeladat szám: 2010 évtől 55901 –Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
¨
559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Normál és sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni ellátása.
az alábbiak szerint módosul
4.1.4.Egyéb szálláshely szolgáltatás
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 55900
Szakfeladat szám: 55901 –Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
¨
559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Normál és sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni ellátása.
6. Az alapító okirat 4.1.4. pontja
4.1.4.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakágazat szám: 2009. évben 552323 Iskolai Intézményi közétkeztetés
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
az alábbiak szerint módosul
4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés

7. Az alapító okirat 4.1.5. pontja és a 4.1.6. pontja törlésre kerül
4.1.5. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
4.1.6. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
8. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1.Szálláshely - szolgáltatás
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől 552001 – Üdülési szálláshely biztosítása
Ifjúsági turistaszállás szolgáltatás – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja. - Gyomaendrőd,
Fő út 42. szám alatt
4.2.2.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
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Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.,
¨
562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
¨
562916 - Üdülői, tábori étkeztetés
¨
562919 – Egyéb étkeztetés
4.2.3. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 2010 évtől 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.
az alábbiak szerint módosul
4.1.6. Szálláshely - szolgáltatás
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 552001 – Üdülési szálláshely biztosítása
Ifjúsági turistaszállás szolgáltatás – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja. - Gyomaendrőd,
Fő út 42. szám alatt
4.1.7. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám:56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.,
¨
562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
¨
562916 - Üdülői, tábori étkeztetés
¨
562919 – Egyéb étkeztetés
4.1.8. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.

9. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10. Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre kijelölt körzete:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig, Baross Gábor utca végig,
Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig,
Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig,
Egressy Béni utca végig, Endrődi utca végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron
utca végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca végig,
József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri utca végig, Kilián tér végig,
Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca
végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig,
Magtárlaposi utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig,
Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig,
Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep végig, Orgona utca végig, Polányi
Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig, Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig,
Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal
utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca
végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak végig,
Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig, Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig,
Zsák utca végig.
az alábbiak szerint módosul
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5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe, alapfokú oktatás 1-4.
osztályokban
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre kijelölt körzete, alapfokú osztályokban 1-8.
osztályokban:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig, Baross Gábor utca végig,
Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca végig, Csejti utca végig, Csillagos utca végig,
Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig,
Egressy Béni utca végig, Endrődi utca végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron
utca végig, Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca végig,
József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri utca végig, Kilián tér végig,
Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca
végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula utca végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig,
Magtárlaposi utca végig, Mester utca végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig,
Mohácsi utca végig, Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig,
Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep végig, Orgona utca végig, Polányi
Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig, Rózsahegyi Kálmán utca végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig,
Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal
utca végig, Tamási Áron utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca
végig, Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak végig,
Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig, Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Ilona utca végig,
Zsák utca végig.
Óvodai nevelés:
A Napsugár Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi korábbi közigatgatási városrész.
Az Óvoda - csárdaszállási telephelyén kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási
területe.

11. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerint módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.

12. Az alapító okirat 13. pontja
13./Az intézmény tagintézménye
Általános Iskola - Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz. 1-4. Évfolyamok
az alábbiak szerint módosul
13./Az intézmény tagintézménye
Általános Iskola - Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz. 1-4. Évfolyamok
Óvoda - Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. 3-7 éves kor
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13. Az alapító okirat 14. pontja
14./Az intézmény telephelyei
¨
Speciális tagozat – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.
¨
Diákotthon - Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
az alábbiak szerint módosul
14./Az intézmény telephelyei
¨
Speciális tagozat – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.
¨
Diákotthon - Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
¨
Napsugár Óvoda- Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
14. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 450 fő
- speciális tagozat: 60 fő
- diákotthon: 30 fő
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola: 60 fő
az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 450 fő
- speciális tagozat: 60 fő
- diákotthon: 30 fő
- óvoda: 30 fő
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola: 60 fő
- óvoda: 25 fő
15. Az alapító okirat 16. pontja
16./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola 1-4. Évfolyam
az alábbiak szerint módosult
16./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda 3-7 éves kor
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola 1-4. Évfolyam
- óvoda 3-7 éves kor

16. Az alapító okirat 17. pontja
17./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Népliget út 2.sz.Hrsz.:6241
Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz. HRSZ.: 6774
Gyomaendrőd, Fő út 42.sz. Hrsz.:6312
Gyomaendrőd, Alkotmány út Hrsz.:6238/4/5/6
Csárdaszállás Arany J út 2. sz.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult
önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
az alábbiak szerint módosul
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17./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Népliget út 2.sz.Hrsz.:6241
Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz. HRSZ.: 6774
Gyomaendrőd, Fő út 42.sz. Hrsz.:6312
Gyomaendrőd, Alkotmány út Hrsz.:6238/4/5/6
Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Csárdaszállás Arany J út 2. sz.
Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult
önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
II.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola és Diákotthon intézményvezetőjét, gazdaságvezetőjét, hogy az
- óvodai feladatellátással kapcsolatosan tájékoztassa a szülőket,
- óvodai feladatellátással kapcsolatos munkáltatói feladatokat hajtsák végre: Csárdaszállás: 1 fő óvónő, 1 fő
dajka Csárdaszállás község által biztosított közfoglalkoztatott, Gyomaendrőd: 2 fő óvónő, 1 fő dajka foglalkoztatása
ügyében,
- készítsék el és nyújtsák be fenntartói jóváhagyásra az óvodai feladat ellátással meg növekedett
költségvetés módosítási kérelmet 2011. augusztus 1. napjáig.
III.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetes egyeztetések eredményeképpen a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező Gyomaendrőd, Szabadság út 6. szám alatti 30 férőhelyes
óvodát üzemeltető Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 85.) által felajánlott az
előterjesztéshez mellékelt 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet szerinti kimutatásban megjelölt eszközöket bruttó 500 ezer
forint összegben megvásárolja.
Az eszközök leltár szerinti átadás-átvétel a döntési javaslat IV. pontja szerinti ütemezés alapján.
IV.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatok végrehajtását az alábbi szerint ütemezi:
1.
alapító okirat fenntartói jóváhagyása 2011. május 26.
2.
pedagógiai program elkészítése, fenntartóhoz történő megküldése: 2011. július 1.
3.
a pedagógiai program szakértői véleményeztetésének határideje: 2011. augusztus 1.
4.
az óvoda működtetéséhez szükséges engedélyek egyeztetése: 2011. augusztus 1.
5.
a NP program, SZMSZ, házirend, IMIP fenntartói jóváhagyása: 2011. augusztus 25.
6.
a megvásárlásra kijelölt eszközök leltár szerinti átadás-átvétele, illetve a vételár kifizetése számla alapján
2011. augusztus 25.
7.
az ingatlan átadás-átvétel leltár szerint: 2011.augusztus 31.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. számú melléklet

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA
ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA
1234
,,,
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Tervezet

Törzsszám: 346733
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT számú
határozata, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2005. (VII. 18.) KT
számú határozata, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2005. (VII. 12.) KT
számú határozata alapján 5Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében 6, 7 foglaltak alapján a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi 8Általános Iskola9, Óvoda és Diákotthon 10Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya11 alapító okiratát a következők szerint határozza meg.
12

1./ A költségvetési szerv neve:
13

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
1.1.Rövid neve:
14
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
15

2./Székhelye:
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.

16

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., melynek egyben jogutódja
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4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység :

ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás
8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
1

Módosította a Társulás 2/2006. (VII.10.) sz. határozata. A módosítás hatályba lép:2006. szeptember 01.
Törölte a Társulás 13/2007. (VII. 26.) határozat III. pontja – hatályos 2007. szeptember 01. napjával
3
Törölte a Társulás 14/2008. (VI.26.) határozata – hatályos 2008. szeptember 01. napjával
4
Módosította a Társulás …/2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
5
Módosította a Társulás 4/2007. (II. 27.) Kt. számú határozata
6
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
7
Módosította a Társulás …/2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
8
Törölte a Társulás 13/2007. (VII. 26.) határozat III. pontja– hatályos 2007. szeptember 01. napjával
9
Módosította a Társulás …/2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
10
Törölte a Társulás 14/2008. (VI.26.) határozata – hatályos 2008. szeptember 01. napjával
11
Módosította a Társulás 2/2006. (VII.10.) sz. határozata. A módosítás hatályba lép:2006. szeptember 01
12
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
13
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
14
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
15
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
16
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
17
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
2

18

Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz., Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének, organikus okokra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
19
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Iskolaotthonos ellátás
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének, organikus okokra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
20
- középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
Gyógytestnevelés
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi iskolai nevelése-oktatása
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
21

•
•
•
•
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Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
855914 - Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 - Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
Kiegészítette a Társulás 16/2010. (IV. 28.) számú határozata
20
Kiegészítette a Társulás 16/2010. (IV. 28.) számú határozata
21
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
19

Szakfeladat szám: 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
•
855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
•
855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
22

4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Óvoda- Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
 •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének, organikus okokra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége;
- autista gyermekek különleges gondozása
 851013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó
kisebbségi nevelés
23

4.1.4.Egyéb szálláshely szolgáltatás
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 55900
Szakfeladat szám: 55901 –Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Normál és sajátos nevelési igényű tanulók diákotthoni ellátása.
24

4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült
étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.






25

,562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 – Munkahelyi étkeztetés

26
27 28

,

22

Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja.
24
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja.
25
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
26
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja.
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4.1.6. Szálláshely - szolgáltatás
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 552001 – Üdülési szálláshely biztosítása
Ifjúsági turistaszállás szolgáltatás – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül folytathatja. Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatt

30

4.1.7. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült
étkeztetése
Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.,
 562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
 562916 - Üdülői, tábori étkeztetés
 562919 – Egyéb étkeztetés
31 32

, 4.1.8. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.

33

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
34
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5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
35
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe, alapfokú
oktatás 1-4. osztályokban
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező felvételre kijelölt körzete, alapfokú
osztályokban 1-8. osztályokban:
Akác utca végig, Alkotmány utca végig, Apponyi utca végig, Babits Mihály utca végig, Baross
Gábor utca végig, Bartók Béla utca végig, Bethlen Gábor utca végig, Blaha Lujza utca végig,
Csejti utca végig, Csillagos utca végig, Csurgó utca végig, Damjanich utca végig, Deák Ferenc
utca végig, Décsi utca végig, Dózsa György utca végig, Egressy Béni utca végig, Endrődi utca
végig, Fazekasi utca végig, Fő út 1-től 133-ig és 2-től 156/1-ig, Gábor Áron utca végig,
Gutenberg utca végig, Hídfő utca végig, Honvéd utca végig, Hősök tere végig, Ipartelep utca
végig, József Attila utca végig, Kacsóh Pongrác utca végig, Kenderáztató utca végig, Keresztúri
utca végig, Kilián tér végig, Kisfok utca végig, Kodály Zoltán utca végig, Korányi Frigyes utca
végig, Korvin Ottó utca végig, Kós Károly utca végig, Köztársaság utca végig, Kulich Gyula utca
végig, Kürt utca végig, Lábas utca végig, Liliom utca végig, Magtárlaposi utca végig, Mester utca
végig, Micsurin utca végig, Mikes Kelemen utca végig, Mirhói utca végig, Mohácsi utca végig,
Móra Ferenc utca végig, Nagylaposi vasútállomás végig, Nagylaposi MÁV lakás végig,
Napkeleti utca végig, Népliget út végig, Nyárszegi utca végig, Október 6. lakótelep végig,
Orgona utca végig, Polányi Máté utca végig, Rácz Lajos utca végig, Rózsahegyi Kálmán utca
végig, Sebes György utca végig, Selyem út végig, Simai utca végig, Sugár út végig, Szabadság
utca végig, Szabó Ervin utca végig, Szélmalom utca végig, Szent Antal utca végig, Tamási Áron

Kiegészítette a Társulás 6/2010. (II. 11.) számú határozat I. pontja
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja.
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Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja.
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Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
31
Módosította a Társulás 36/2009. (XI. 25.) számú határozata
32
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
33
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
34
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
35
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
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utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Tanya II. végig, Tanya VII. végig, Temető utca végig,
Toronyi utca végig, Tóth Árpád utca végig, Tulipán utca végig, Újkert sor végig, Vasúti őrházak
végig, Vasútsor utca végig, Vasvári Pál utca végig, Vaszkó Mihály utca végig, Zöldfa utca végig,
Zrínyi Ilona utca végig, Zsák utca végig.
36

Óvodai nevelés:
A Napsugár Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi korábbi közigazgatási
városrész.
Az Óvoda - csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás
Község közigazgatási területe.
37

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
38 39

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.

40

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító, illetve fenntartó neve és címe
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
2005. július 1.
12./ Az intézmény típusa
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.
13./Az intézmény tagintézménye
41

Általános Iskola - Csárdaszállás, Arany J. út 2. sz. 1-4. Évfolyamok
Óvoda - Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. 3-7 éves kor

42

36

14./Az intézmény telephelyei

Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
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Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
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Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
40
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat I. pontja
41
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
42
Módosította a Társulás /2011. (V. ) számú határozat I. pontja. A módosítás hatályba lép: 2011. szeptember 1.
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 Speciális tagozat – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz.
 Diákotthon - Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
 Napsugár Óvoda- Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
43

15./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 450 fő
- speciális tagozat: 60 fő
- diákotthon: 30 fő
- óvoda: 30 fő
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola: 60 fő
- óvoda: 25 fő
44
16./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda 3-7 éves kor
 Csárdaszállás Község közigazgatási területe - általános iskola 1-4. Évfolyam
- óvoda 3-7 éves kor
45

17./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat
a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Népliget út 2.sz.Hrsz.:6241
Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz. HRSZ.: 6774
Gyomaendrőd, Fő út 42.sz. Hrsz.:6312
Gyomaendrőd, Alkotmány út Hrsz.:6238/4/5/6
Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Csárdaszállás Arany J út 2. sz.
Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont a társult önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni és
biztosítékként nem adhatja.

A kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2010. április 29.
Várfi András s.k.
polgármester

Petneházi Bálintné s.k.
polgármester

Petényi Szilárdné s.k.
polgármester

Záradék:
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
…/2011. (V. ……..) sz. határozatával 2011. május
. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2011. május

.
P.H.
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Várfi András
polgármester

2. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2003. augusztus
5.-én
Jelen vannak:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala részéről
Csényi István vagyonügyi ügyintéző
A „Napsugár” óvodák részéről
Szmola Magdolna üzemeltető

Tárgy: a „Napsugár” óvodák használatában lévő önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást
biztosító eszközök térítésmentes tulajdonbaadása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 188/2003.(VII.31.)KT számú
határozata alapján a mai napon a „Napsugár” óvodák használatában lévő önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást biztosító, az alábbiakban kimutatott eszközök kerültek
térítésmentesen átadásra az üzemeltető tulajdonába.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Fő úti óvoda
Papír kosár
Mosdótál
Veder
Kancsó
Ételszállító kanna ( teljes + teáskanna )
Tálca ( kicsi )
Pohár
Merőkanál
Kés
Evőkanál
Villa
Mélytányér
Lapostányér
Csemegés tányér
Levesestál
Váza
Olló
Szárító / törölköző /
Harapófogó
Műanyag tálka
Ételmintás üveg

Mennyisége ( db, klt )
4
3
1
7
10
14
67
12
48
83
86
55
60
50
7
2
10
1
1
15
11

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Függönytartó
Állófogas
Mokkás kanál
Gyermekasztal
Óvónői szék
Gyermekszék
Fektető
Falifogas
Falipolc
Tábla
Mentőláda
Tornapad
Vaskazetta
Gázpalack
Öltöztető szekrény
Négyes áramelosztó
Asztalterítő
Pettyes tornakendő
Függöny
Törölköző
Konyharuha
Naposkötény
Fésűtartó
Ülőpárna
Víztömlő
Kuka
Szőnyeg
Tornaszőnyeg
Tálca
Postaláda
Pedálos szemetesvödör
Ételszállító műanyagvödör
Gáztűzhely
Gyermek hokedli
Kávéfőző
Irodai szekrény
Poroltó
Centrifuga

9
3
6
16
6
55
44
1
9
1
2
3
1
1
3
1
10
40
18
5
4
6
2
2
25
1
3
1
3
1
1
1
1
5
1
4
1
1

2

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Öltöző állvány
Ágy – ágyneműtartó
Szobalétra
Cipős fapolc
Nevelői asztal
Porszívó
LEHEL hűtőszekrény
Mosógép
Konyhaszekrény
Kétajtós szekrény
Konyhai asztal
Polcrendszer
Négyszinvilág
Óvodai bordásfal
Tornapad 4 m
Medicin labda 0,5 kg-os
PVC labda 260 átm.
Állatok világa
Növények világa
Emberek világa
Közlekedés világa
Babakonyha szekrény
Diafilm + pozitívok
Babakocsi
Dominó
Hajó
Babák
Bábok
Faépítő kocka ömlesztett
Érzékelős játék
Autók
Dob, cintányér
Metafon, szilafon, zenei háromszög
Logikai játék
Képnyomda, játék nyomda
Szinesrúd
Nagyméretű síkidomok
Társasjáték

8
3
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
3
20
1
1
1
1
2
15
2
4
2
14
25
6
3
23
1
5
10
4
1
1
4
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Süteményszaggató
Játszál okosan
Játékvasaló
Fejmaszkok
Tornakarika
Elárusító sátor
Falu – város makett
Meserács készlet
Mit kell tudni a közlekedésről
Bábparaván
Játékszekrény 5 db-os polc
Játék csomag
Telefon
Mosogató ( 2 tálcás )
Zsámoly
Kispad
Napernyő
Villanyboyler gysz.: 1064064/100
Vilanyboyler Hajdú gysz.: 3003116
Teáskanál

1
2
4
33
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8
3
1
1
8

Szabadság úti óvoda
Babakocsi garnitúra
Maci szekrénygarnitúra
Hűtőszekrény
Keringtető szivattyú R-701
Mini gáztűzhely
Mosógép
Fektetőtárolókocsi
Szemetes kuka
Gázpalack
Fonott kanapé
Víztisztító berendezés
Babák
Guruló állatok
Labdák
Babatükör
Tornadob verővel
Szemléltetőeszk. Matematikához

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
15
1
1
2

4

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Környezeti fogl. ( közl. Világa )
Játékkosár ( vesszőből )
Gyermek sportkészlet garnitúra
Meserács tornakészlet garn.
Konyhasarok ( babszobai )
Tinikondi sporteszköz
Óvodai ugrószekrény
Óvodai bordásfal 200 x 65
Rotikon ( 6 emelővel )
Rotikon tetőelem
Rotikon kocka
Rotikon tetőelem
Tornazsámoly
Testhenger család 5 részes
Tálca
Kés
Pohár
Vödör
Tálak ( jénai, műanyag )
Tányérok
Népművészeti tál
Mosdótál
Kannák, ételszállító edények
Villák
Kanalak
Kancsók
Parfis
Műanyag fürdőkád
Asztalok
Székek
Fogas
Hokedli
Tornaszőnyeg ( laticel )
Fektetők
Vasaló
Hangszerek
Diavetítő
Ruhakas ( kosár, műanyag )

31
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
58
95
3
14
138
5
1
6
42
45
9
1
1
19
58
6
1
2
18
1
5
1
2

5

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

Függönytartó
Tornapad
Vas virágállvány
Udvari játékok ( autó )
Föggöny drapériák
Szőnyegek ( fali, futó, közép )
Fektetősarok vászon
Flotír törülköző
Konyharuha, szalvéta
Abroszok
Torontáli asztalközép
Kőfeltörlő
Állatok világa ( csomag )
Műanyag fogmosó polc
Falitükör
P. P. kötél ( testneveléshez )
Létra
Evőeszköztartó készlet
Fektetőhuzat
Babaszobai garnitúra heverő
Zsúr terítő
Szekrény 2 ajtós
Gyermek rekamé pad
Iróasztal
Modul 135-ös 2 részes konyhaszekrény
Gyógyszerszekrény
Nyitott játékpolc
Gyermek pléd
Csemegés tányér
Ételmintás üveg
Szőnyeg
Zászló

8
1
2
1
20
2
1
4
4
6
1
3
32
2
2
1
1
4
9
1
1
4
2
1
2
1
1
2
21
13
4
1

Kmf.
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3. számú melléklet

A Napsugár Óvodák Szabadság út 6. szám alatti épületében lévő eszközök, tárgyak leltára

4. számú melléklet
JEGYZÉK
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 11/1994.(VI.8. ) MKM. rendelt alapján
ÓVODA
Az alábbi táblázatban azok az eszközök szerepelnek, amelyek álláspontunk szerint szükségesek az óvoda üzemeltetéséhez. A táblázat nem a teljes felajánlást tartalmazza.
I. HELYISÉGEK ( önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosított )
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

A napsugár óvodák által értékesítésre felajánlott
eszköz
Mennyiség ( db) Értéke ( Ft )
Szükséges ( Ft)

1. Csoportszoba
óvodai fektető

gyermekszék

gyermekasztal

fényvédő függöny

szőnyeg

játéktartó szekrény vagy
polc
fektetőtároló

élősarok állvány
hőmérő
óvodapedagógusi asztal
felnőttszék
eszköz-előkészítő asztal
textiltároló szekrény

gyermeklétszám szerint 1

mozgássérült esetén kemény ágybetétek,
decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; látásés középsúlyos értelmi fogyatékos esetén
védőszegély (rács)
gyermeklétszám szerint 1 mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi
Dani 1., 24 db
( 30 db )
fogyatékos esetén állítható magasságú,
Dani 2., 20 db
lábtartóval és ülőkével
gyermeklétszám
mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi
7
figyelembevételével
fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető
lapú, peremes, egyszemélyes óvodaasztalok
ablakonként, az ablak
3
lefedésére alkalmas
méretben
gyermekcsoportonként,
1
a padló egyötödének
lefedésére
alkalmas méretben
csoportszobánként 2,
1
fogyatékos gyermek esetén
további 1
valamennyi gyermekágy
1
tárolásához szükséges
mennyiség
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 2
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1 ha elhelyezésére a csoportszobán kívül nincs
más lehetőség

321.200

219.000

7.000

7.000

3.000

3.000

14.000

14.000

34.000

34.000

20.000

20.000

edény- és evőeszköz-tároló gyermekcsoportonként 1
szekrény
szeméttartó
gyermekcsoportonként 1
2. Tornaszoba
tornapad
2
tornaszőnyeg
1
bordásfal
2
óvodai többfunkciós mászó 1
készlet
egyéni fejlesztést szolgáló három gyermek egyidejű
speciális felszerelések
foglalkoztatásához

1

3
1
17

Egyensúlyozó fejlesztő játék
2
Fejlesztő játék libikóka
2
Fejlesztő játék billenő rács
2
Fejlesztő rotikon játék 1.
1
Fejlesztő rotikon játék 2.
1
Fejlesztő szoliter, malom, mesekocka
5
Fejlesztő beszélőbaba, pazzle, egyensúlyozó teve 5
Fejlődés puzzle, nagymama, nagypapa
2
Készségfejlesztő játék
1
Készségfejlesztő
2
Fejlesztő játékok
4

5.000

5.000

38.000
12.000
187.000

25.300
12.000
20.000

55.887
27.000
24.000
58.686
51.553
20.000
22.500
16.600
14.695
24.000
20.000

55.887
27.000
24.000
58.686
51.553
20.000
22.500
16.600
14.695
24.000
20.000

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba ( nincs )
a fogyatékosság típusának
nevelési programban foglaltak szerint
megfelelő, a tanulási
képességet fejlesztő
eszközökkel
Logopédiai tükör
1
1
9.000
4. Játszóudvar
kerti asztal
gyermekcsoportonként 1
kerti pad
gyermekcsoportonként 2
babaház
gyermekcsoportonként 1
udvari homokozó
gyermekcsoportonként 1
takaróháló
homokozónként 1
a homokozó használaton kívüli lefedéséhez
mozgáskultúrát,
V. rész szerint
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök
5. Óvodavezetői iroda
íróasztal és szék
1-1
tárgyalóasztal
1
szék
2
telefon
1
könyvszekrény
1
iratszekrény
1
6. Óvodavezető-helyettesi, gazdasági vezetői iroda (több iroda esetén a felszerelések szükség szerint helyezhetők el) nincs

9.000

7. Nevelőtestületi szoba nincs
berendezése, felszerelése a
8. Orvosi szoba nincs
26/1997. (IX. 3.) NM
rendelet előírásai szerint
9. Gyermeköltöző
öltözőrekesz, ruhatároló, gyermeklétszám
öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló
fogas
figyelembevételével
öltözőpad
gyermeklétszám
figyelembevételével
10. Gyermekmosdó, WC
törülközőtartó
gyermeklétszám
figyelembevételével
falitükör
mosdókagylónként 1
hőmérő
helyiségenként 1
rekeszes fali polc
gyermeklétszám
(fogmosótartó)
figyelembevételével
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

egyéni tisztálkodószerek
tisztálkodófelszerelések
fésűtartó
törülköző

felnőtt és gyermeklétszám fésű, fogkefe, fogmosópohár
szerint 1
mosdókagylónként 1
ruhakefe, körömkefe, szappantartó
csoportonként 1
felnőtt és gyermeklétszám
szerint 3-3

abrosz

asztalonként 3

takaró

gyermeklétszám szerint 1

ágyneműhuzat, lepedő

gyermeklétszám szerint 33

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

szennyesruha-tároló

mosottruha-tároló

A napsugár óvodák által értékesítésre felajánlott
eszköz
Mennyiség ( db) Értéke ( Ft )
Szükséges ( Ft)

óvodánként
(székhelyen és telephelyen)
1
óvodánként
(székhelyen és telephelyen)
1

A napsugár óvodák által értékesítésre felajánlott
eszközök
Mennyiség ( db) Értéke ( Ft )
Szükséges ( Ft)

mosógép

centrifuga
vasaló
vasalóállvány
szárítóállvány
takarítóeszközök
kerti munkaeszközök,
szerszámok
hűtőgép

porszívó

óvodánként
ha a mosás helyben történik
(székhelyen és telephelyen)
1
óvodánként (székhelyen
ha a mosás helyben történik
és telephelyen) 1
épületenként 1
épületenként 1
épületenként 1
épületenként 1
óvodánként
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna
(székhelyen és telephelyen)
1-1
épületenként 1,
amennyiben helyben főznek
2
épületenként 1

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

1

10.000

10.000

1

5.000

5.000

1

47.171

47.171

1

5.000

5.000

A napsugár óvodák által értékesítésre felajánlott
eszköz

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

különféle játékformák
(mozgásos játékok,
szerepjátékok, építőkonstruáló játékok,
szabályjátékok,
dramatizálás és bábozás,
barkácsolás) eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

Guruló tűzoltó autó
Baba
Babakocsi
Péksüti játékcsomag
Húskészlet csomag
Fa kenyérszet
Kenyérpirító
Pizza játék
Kávéskészlet játék
Edénykészlet játék
Konyhai eszközök játék
Gyümölcsök játék
Zöldségek játék
Elárusító stand
Babafaház
Casaba játék
Fonott babakocsi
Bábok
Kesztyűs állófigura
Kesztyűs emberfigura
Bábtartó 36-os felnőtt
Markoló játék

Mennyiség ( db) Értéke ( Ft )
Szükséges ( Ft)
1
2.500
2.500
5
12.500
12.500
3
6.810
6.810
2
3.200
3.200
2
4.000
4.000
2
6.400
6.400
1
3.300
3.300
2
9.600
9.600
2
2.100
2.100
2
4.400
4.400
2
2.800
2.800
2
4.400
4.400
2
4.400
4.400
1
8.900
8.900
2
11.800
11.800
1
1.600
1.600
2
6.000
6.000
22
20.680
20.680
20
16.000
16.000
10
15.000
15.000
1
16.000
16.000
4
13.360
13.360

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök
ének, zene, énekes játékok
eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével
az anyanyelv
gyermekcsoportonként a
fejlesztésének, a
gyermekek 30%-ának
kommunikációs képességek megfelelő mennyiségben
fejlesztésének eszközei
értelmi képességeket
gyermekcsoportonként a
(érzékelés, észlelés,
gyermekek 30%-ának
emlékezet, figyelem,
megfelelő mennyiségben
képzelet, gondolkodás) és a
kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök

ábrázoló tevékenységet
fejlesztő (rajzolás, festés,
mintázás, építés,
képalakítás, kézimunka)

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

Teherautó
Autó
Dominó színes 28 db-os
Farm puzzle 16 db-os
Fém autó
Mérleg kicsiknek
Macicsalád súly
Plüss játékok
Nagydoktor szett táska
Java építőjáték
Horgászos játék
Fejbáb
Különféle babák + kellékek
Útkereső játék
Gyurkó labda készlet
Körlaphinta
Hintaló
Hangzó kockák

6
20
2
2
1
1
1
1
1
2
1
10
10
1
1
5
1
2

17.280
19.600
8.000
5.240
2.000
5.430
7.200
6.990
5.000
21.920
4.990
9.900
36.000
4.680
28.776
6.400
8.000
16.200

17.280
19.600
8.000
5.240
2.000
5.430
7.200
6.900
5.000
21.920
4.990
9.900
36.000
4.680
28.776
6.400
8.000
16.200

Anyanyelvi programcsomag
Beszédes arcok

2
2

5.400
19.800

5.400
19.800

Dominó keresd a másikat
Keresd meg a képen játék
Lánc puzzle 14 db-os fa
Tüsi építő játék
Puzzle kirakó
Puzzle kirakó
Torony ügyességi játék
Fa dominó
Találd ki alapbox +fóliák
Párosítsd a sziluetteket
Minimális diff. Házak
Rész-egész párosító játék
Formakereső házikó
Formakereső lap anyagok
Legó asztal
Nagy építőkockák
Nagy építőkockák

2
2
2
4
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1

12.480
13.000
10.560
7.164
500
500
8.800
1.500
24.520
5.760
6.390
3.810
15.120
4.740
13.000
26.336
13.500

12.480
13.000
10.560
7.164
500
500
8.800
1.500
24.520
5.760
6.390
3.810
15.120
4.740
13.000
26.336
13.500

Trió láncszemek
Városépítő nagykocka
Falitábla
Fa mozaik kirakó

1
4
1
1

4.250
30.000
12.000
3.000

4.250
30.000
12.000
3.000

anyagok, eszközök

Minde gyöngy
Pillangó

1
1

a természeti-emberi-tárgyi gyermekcsoportonként a
környezet megismerését
gyermeklétszám
elősegítő eszközök,
figyelembevételével
anyagok

Építőjáték állatcsalád
Ismeretterjesztő játékok
Mesefilmek
Diafilmek
Fogantyús pazzle mesterségek
az óvoda nevelési programja szerint

munka jellegű
tevékenységek eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben
2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
video (lejátszó)
óvodánként 1
televízió
óvodánként 1
magnetofon
három csoportonként 1
diavetítő
épületenként 1
vetítővászon
épületenként 1
hangszer
óvodánként (székhelyen és
(pedagógusoknak)
telephelyen) 1
hangszer (gyermekeknek) gyermekcsoportonként, a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben
egyéni fejlesztést szolgáló gyermekcsoportonként
speciális felszerelések
a gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

1.300
1.100

1.300
1.100

1
8
7
100
2

4.200
54.000
14.000
13.000
6.600

4.200
54.000
14.000
13.000
6.600

1
1
1

5.000
32.000
5.000

5.000
32.000
5.000

az óvoda nevelési programja szerint
az óvoda nevelési programja szerint

fogyatékos gyermeket nevelő óvodában; a
nevelési programban foglaltak szerint

VI. FOGYATÉKOS GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI
VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

ételminta-vétel
(üvegtartály) készlet
mentőláda
gyógyszerszekrény
(zárható)
munkaruha

óvodánként (székhelyen és amennyiben étel kiosztása folyik
telephelyen) 1
óvodánként (székhelyen és a közegészségügyi előírások szerint
telephelyen) 1
óvodánként (székhelyen és a közegészségügyi előírások szerint
telephelyen) 1
a Munka Törvénykönyve,
valamint a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1993. évi
XXXIII. törvény és
végrehajtási rendeletei
alapján, az óvodai kollektív
szerződés szerint

A napsugár óvodák által értékesítésre felajánlott
eszköz
Mennyiség ( db) Értéke ( Ft )
Szükséges ( Ft)

védőruha

tűzoltó készülék

a munkavédelemről szóló
1993. évi CXIII. törvény és
végrehajtási rendeletei
alapján, az óvodai
munkavédelmi szabályzat
szerint
az érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint

