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Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
módosítva az eredeti határidőt  2005. április 1-jével a Városi Intézmények 
Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézményeként létrehozza 
a Pedagógiai Szakszolgálatot. Ezért készült el a fenti intézmény Alapító Okirata. 
Az intézmény vezetőjének Kiss Gabriellát javasoljuk megbízni. Az új 
közoktatási intézmény létrehozása szükségessé tette a Városi Intézmények 
Gazdasági Irodája Alapító Okiratának módosítását, egységes szerkezetbe 
foglalását is. 
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. december 17. 
napján megtartott ülésén a 256/2004. (XII. 17.) Kt határozatával döntött arról, hogy 
2005. február 1-jei hatállyal a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben 
önállóan gazdálkodó intézményeként létrehozza a Pedagógiai Szakszolgálat 
közoktatási intézményt. 

Az új intézmény személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása, a biztonságos 
működtetés előkészítése és fenntartása a vártnál azonban hosszabb időt igényel. 
Ezért javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fenti számú határozatát annyiban 
módosítsa, miszerint az új Pedagógiai Szakszolgálat 2005. április 1-jétől kezdje meg 
a szakszolgálati feladatok ellátását. Az intézmény Alapító Okirata elkészült, 
ugyanakkor – mivel szervezetileg és szakmailag – új intézmény kialakítására kerül 
sor, szükséges az intézmény vezetőjének megbízása, majd kinevezése, az 
intézmény alapvető dokumentumainak elkészítése (SZMSZ, Pedagógiai Program, 
IMIP, stb.) 

A 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (17) bekezdése értelmében új 
közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános 
pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható.                    

Az új közoktatási intézmény létrehozása szükségessé tette a Városi 
Intézmények Gazdasági Irodája Alapító Okiratának módosítását, egységes 
szerkezetbe foglalását is. 
 
 



  

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2004.(XII.17.) Kt. 
számú határozatát módosítja azzal, hogy 2005. február 1. helyett 2005. április 1-
jével hozza létre a Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan 
gazdálkodó intézményeként a Pedagógiai Szakszolgálatot.  

 
2.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai 

Szakszolgálat Alapító Okiratát jóváhagyja. 
 
3.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi 

Intézmények Gazdasági Irodájának módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát.  

 
4.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 

9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a 138/1992 
(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (17) bekezdésében foglaltak alapján a szakszolgálat 
jelenlegi szakmai vezetőjét  

Kiss Gabriellát 
(lakás: 6640 Csongrád, Jegenye u. 22. sz.) 

2005. február 1-től 2005. július 1-éig 
 

megbízza a Pedagógiai Szakszolgálat (Szentes, Csallány G. part 1. sz.) 
megbízott vezetői teendőinek ellátásával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 
5.) A Képviselő-testület felkéri az intézmény megbízott vezetőjét, hogy a Pedagógiai 

Szakszolgálat szervezeti és működési feltételeinek kialakítását kinevezésének 
időpontjától kezdje meg. 

 
Felelős: Kiss Gabriella 
Határidő: 2005. április 1. és folyamatos 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4.) Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
5.) Városi Intézmények Gazdasági Irodájának vezetője 
6.) Magyar Államkincstár Csm-i Területi Igazgatósága 
7.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája 
8.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
9.) Irattár 
 
Szentes, 2005. január 12. 

Dr. Sztantics Csaba 
           jegyző 



  

Pedagógiai Szakszolgálat  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 

Intézmény neve:   Pedagógiai Szakszolgálat  
Székhely:    6600 Szentes, Csallány Gábor part 1. sz. 
Telephelyei:   

Deák Ferenc Általános Iskola 6600 Szentes, Deák F. u. 51–55. 
Klauzál Gábor Általános Iskola 6600 Szentes, Klauzál G. u. 12–18. 
Koszta József Általános Iskola 6600 Szentes, Köztársaság u. 6. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 6600 Szentes, Petőfi S. u. 15. 
Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 6600Szentes, Apponyi tér G ép. 
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 46. 
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 6600 Szentes, Kossuth L. u. 18. 
Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 6600 Szentes, Köztársaság u. 2. 
Hunyadi János Általános Iskola 6622 Nagymágocs, Rákóczi Ferenc u. 27. 
Általános Iskola 6621 Derekegyház, Rákóczi Ferenc utca 16. 
Általános Iskola 6625 Fábiánsebestyén, Úttörő tér 3. 
Forrai Máté Általános Iskola 6635 Szegvár, Templom utca 2. 
Általános Iskola 6623 Árpádhalom, Árpád utca 1. 
Általános Iskola 6624 Eperjes, Béke utca 11. 
Óvoda 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. 
 

Létrehozásának éve: 2005. 
  
Ellátási  körzete:   Szentes város, és 

- kistérség többcélú társulási megállapodás alapján-  
Nagymágocs, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Szegvár, 
Árpádhalom, Eperjes, Nagytőke községek közigazgatási 
területei 

  
Alapító szerv:  Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. 
Fenntartó:   Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. 
Felügyeleti szerve:   Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. 
   
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. 
Jogállása:    Önálló jogi személy (költségvetési szerv) 
Intézményi típus:   Pedagógiai szakszolgálat (1993. évi LXXIX. tv. 34. §) 
OM azonosító:  090031 
 
 
 
 



  

Alaptevékenysége:  A Pedagógiai szakszolgálat közül a Közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 34.§-nak d. és e. pontjában felsorolt 
alábbi tevékenységek: 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
A Képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 
szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltak, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. 
évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggő tevékenység 
 

TEÁOR    szakágazat száma és megnevezése: 
80520 Pedagógiai szakszolgálat 

 
Alapvető szakfeladata:  80521-2- Pedagógiai szakszolgálat 
 
Feladatai:   nevelési tanácsadás 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek problémáinak feltárása, ennek alapján 
szakvélemények készítése. A gyermekek rehabilitációs célú 
foglalkoztatása a pedagógusok és a szülők bevonásával. 
Gyermekpszichológiai, pedagógiai tanácsadás 
logopédiai szolgáltatás 
- a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi, 
kommunikációs zavarok javítása, dislexia megelőzése és 
gyógyítása 
Fentiek tekintetében városi és megállapodások alapján 
kistérségi feladatok ellátása. 

 
Feladatmutató: szakszolgálati ellátásra jogosult gyermekek, tanulók létszáma, 

létszáma (fő) 
 
Teljesítménymutató: szakszolgálati ellátásban részesülő gyermekek, tanulók 

létszáma, létszáma (fő) 
 

Kiegészítő tevékenysége:  Az intézmény az alaptevékenység sérelme nélkül folytathat 
az intézményi alapfeladatok ellátását szolgáló és egyéb 
nem vállalkozói tevékenységet is bármely közügyet, 
szervező, szolgáltató feladatot, amelyet a törvény nem utal 
más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe. Így más 
költségvetési szerv, vagy dolgozója részére nyújtott 
szolgáltatás, az alaptevékenységek körében végzett 
szolgáltatások, helyiségek, eszközök eseti bérbeadása. 

 E tevékenységek – eszköz és bérigényen túli – bevételét az 
alaptevékenységre kell fordítani. E tevékenységek 
folytatásához támogatást nem használhat fel. 

 



  

Gazdálkodási jogkör:  A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben 
önállóan gazdálkodó szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait 
a Városi Intézmények Gazdasági Irodája látja el. 

 A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön 
megállapodás rögzíti a VIGI és az intézményvezetés 
között. 

 
Számlavezetés: Az intézmény pénzellátása a városi kincstári finanszírozási 

rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem 
nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, 
pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlájához 
kapcsolódó VIGI alszámláján köteles tartani. 

 
  
Vállalkozói tevékenység: nem folytat.  
 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon:    

A Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az 
Önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a költségvetési 
szerv nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon, 
valamint a költségvetési szerv nyilvántartásában szereplő a 
Szentes Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában lévő 
ingó vagyon. 

 
A vagyon feletti rendelkezési jog:   

A Szentes Város Önkormányzata vagyonáról és a 
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, Szentes 
Város Önkormányzata költségvetési rendelete, a többcélú 
kistérségi társulási megállapodásban szereplő 
rendelkezések, valamint más hatályos jogszabályok, 
előírások határozzák meg. 
  

Az intézmény vezetője: 
Az intézményt a fenntartó által kinevezett igazgató 
képviseli. Az intézmény igazgatója a hatályos 
törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 

 
 
Az intézményvezető megbízásának, kinevezési rendje:   

Pályázat alapján, határozott időre szóló megbízás. Az 
intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján.  
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja 
el. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. /Közoktatási törvény 102.§ (2) 
bek. e. pontja, ÖTV 9. § (4) bek./ 



  

 
 
 
 
Záró rendelkezések: 

 
 

Jelen alapító okirat a …… 2005. (   ) Kt. számú határozatával 2005. február 1-jétől 
hatályos. A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata rendelkezik, amelyet az intézményvezető készít el, és a 
jogszabályokban előírt egyeztetések után a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
 
 
Szentes, 2005. január 12. 
 
 
 

Szirbik Imre 
               Szentes Város Polgármestere 
 

 
 

 



  

Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(Egységes szerkezetben) 
 
Intézmény neve:  Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
Székhely:   6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. 
Létrehozásának éve:  1991. 
Működési területe:  Szentes város közigazgatási területe 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Fenntartó:   Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Törzsszám:   355410000 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Jogállása:   Költségvetési szerv 
 
Részben önálló intézményei:  
– Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Köztársaság téri Óvodai Munkáltatói Körzet 
– Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 
– Petőfi Sándor Általános Iskola 
– Gróf Széchenyi István Általános Iskola 
– Koszta József Általános Iskola 
– Klauzál Gábor Általános Iskola 
– Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
– Általános Iskolai Kollégium 
– Családsegítő Központ 
– Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 
– Hajléktalan Segítő Központ 
– Pedagógiai Szakszolgálat 
 
Alaptevékenysége: TEÁOR  szám: 80.10 
   Alapfokú oktatás 

(szakágazati szám: 80110; szakfeladatok: 55131-5, 55141-4 
55231-2, 55232-3, 55233-4, 55241-1, 70101-5, 70201-2, 75175-
7,  75176-8, 75192-2, 75196-6, 80111-5, 80112-6, 80121-4, 
80123-6, 80131-3, 80511-3, 80521-2, 80591-5, 85129-7, 85191-
2, 85196-7,   85315-8, 85318-1, 85319-2, 85321-3, 85322-4, 
85323-5, 85318-1, 80521-2) 
Feladatmutató: 751 76-8   intézményi vagyon működtetése 
Az intézményi vagyon működtetésével, (üzemeltetésével, 
fenntartásával), és nem vállalkozási hasznosításával (pl. 
bérbeadásával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. (Pl. a 
vagyon és az infrastruktúra üzemeltetésével, fenntartásával 
kapcsolatos gazdálkodás, pénzügyi számviteli, gondnoki 
tevékenység, takarítás, karbantartás, gépjármű üzemeltetés, 
szállítás, raktározás, portaszolgálati, éjjeliőri és egyéb 
működtetési célú tevékenység stb.) 
 
Feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők 

létszáma (fő) 
Teljesítménymutató: - 



  

Feladatai: – a szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek kell ellátnia a 
költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési 
gazdálkodással, munkaerő-gazdálkodással, beszámolással, 
számvitellel, az előírt adatszolgáltatással, a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok – a részben önálló intézményekkel kötött 
Együttműködési megállapodás alapján 

– az oktatási intézményekben az egészségügyi felvilágosítás, a 
gyermekek és ifjak számára szervezett speciális védőnői szakellátás 

– a védőnői szolgálaton keresztül az orvosi tevékenységet segítő munka, 
megelőző tevékenység, a csecsemők, a gyermekek, az anyák 
egészségének megóvása 

– anya-, csecsemő-, és gyermekvédelmi tanácsadás, gondozás, 
egészségügyi szaktanácsadás, a terhes nők gondozása, egészségügyi 
ellátása.                  A rászoruló anyák tejjel ellátása az anyatejgyűjtő 
állomás keretében 

– az alapfeladatokon túl kötelező feladata a városban a délutáni 
összevont házi orvosi rendelés (felnőtt és gyermek), valamint a 
cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek 
biztosítása is 

– a hajléktalan ellátó egységen belül éjjeli menedékhely, átmeneti 
szálló, nappali melegedő és 20 fős népkonyha étkeztetése, 

– nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 
 
Kiegészítő tevékenysége: Az  intézmény  az  alaptevékenység sérelme nélkül 

folytathat az intézményi alapfeladatok ellátását szolgáló 
és egyéb nem vállalkozói tevékenységet is bármely 
közügyet, szervező, szolgáltató feladatot, amelyet a 
törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és 
hatáskörébe. Így más költségvetési szerv, vagy dolgozója 
részére nyújtott szolgáltatás, az alaptevékenységek 
körében végzett szolgáltatások, helyiségek, eszközök 
eseti bérbeadása. 
E tevékenysége, - eszköz és bérigényen túli – bevételét 
az alaptevékenységre kell fordítani. E tevékenységek 
folytatásához támogatást nem használhat fel. 

 
Gazdálkodási jogkör: az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló 

bérgazdálkodási jogkörrel. 
 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla  
száma és megnevezése:      Raiffeisen Bank Rt. 
         12066007-00372800-02200000 
 
ÁFA  alanyiság ténye: Az ÁFA tv. 22-29. §-a szerint az általános szabályok alapján 

megállapított ÁFA. 
 
Vállalkozói tevékenység: nem folytat 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: A Szentes Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő, az Önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a 
költségvetési szerv nyilvántartásában rögzített 
ingó- és ingatlan vagyon. A feladat ellátásához az 



  

intézmény rendelkezik a 39., a 824., a 5754., a 
17/2. hrsz-ú ingatlanokon lévő épületekkel. A 
feladatellátáshoz rendelkezésre állnak az 
intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. 
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-
oktató feladatok ellátásához szabadon 
használhatja. 

 
A vagyon feletti rendelkezési jog:  A Szentes Város Önkormányzata vagyonáról és 

a gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
rendeletek, Szentes Város Önkormányzata 
költségvetési rendelete, valamint más hatályos 
jogszabályok előírásai szerint.  

 
Az intézmény vezetője: A Városi Intézmények Gazdasági Irodájának a vezetője, aki 

a hatályos törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 
Az intézményvezető kinevezési rendje: A vezetőt az önkormányzat képviselő-

testülete bízza meg határozatlan időre az intézmény 
vezetésével (ÖTV 9.§ (4). A beosztás ellátásra pályázatot kell 
kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
végrehajtására kiadott 77/1993. (V.12.) kormányrendelet 
előírásai az irányadóak. 

 
 

 
 
Az Alapító okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a……………….. Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Alapító okirat 2005. február 1. napjától hatályos. 
 
 
 
 
 
                  Szirbik Imre 
        Szentes Város Polgármestere 
         
 

 


