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Szentes 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testületének 190/2006. (XII.15.) Kt.sz. és 
119/2007. (V.25.) Kt.sz. határozatai, valamint 4/2007. (III. 10.) sz. rendeletének megfelelően 
szükséges az érintett közoktatási intézmények esetében új, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratok kiadása, ezek fenntartó általi jóváhagyása. 
 
A jóváhagyott változások: 
 
- Mint ismeretes a Képviselő–testület fenti határozataiból, rendeletéből adódó döntéseinek 
megfelelően 2007. augusztus 16-tól az eddigi négy óvodai munkáltatói körzettel szemben két 
óvodai körzet működik tovább jogutód intézményként, éspedig a Központi Óvodai 
Munkáltatói Körzet, illetve a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet. Előbbi a megszűnésre 
kerülő Apponyi téri ÓMK és Kossuth utcai ÓMK, utóbbi az ugyancsak megszüntetésre kerülő 
Felsőpárti ÓMK és Köztársaság utcai ÓMK, valamint az eperjesi tagóvoda feladatait látja el  
így, az új körzetekhez tartozó tagóvodákban. ( A volt kajáni óvoda, szarvasi úti óvoda, az ún. 
„Ruhagyári” óvoda megszűntetés miatt már nem fogad gyermekeket a 2007/2008. nevelési 
évben ). 
 
- 2007. július 1-jétől összevontan működik tovább az Általános Iskolai Kollégium és a Terney 
Béla Középiskolai kollégium. Az így kialakított intézmény  Terney Béla Kollégium néven 
fogadja a jövőben azokat a gyermekeket, tanulókat, akik az összevonásig az eddigi két 
kollégium ellátottjai voltak, továbbá végzi a nyári napközis tábor szervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is. 
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- Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete és Derekegyház Község Önkormányzata 
Képviselő–testülete közötti Megállapodás értelmében 2007. július 1-jétől közoktatási 
intézményfenntartó társulás keretében biztosítja az általános iskolai kötelező közszolgálati 
feladatellátást a szentesi és a derekegyházi illetékességű tanulók esetében a Koszta József 
Általános Iskola. Az intézmény egyben ellátja ettől az időponttól kezdődően a jogutód nélkül 
megszűnő Gróf Széchenyi István Általános Iskola feladatai közül az iskolarendszerű felnőtt 
oktatást is. 
 
A fentiek miatt szükséges az intézmények alapító okiratainak több pontban történő 
módosítása, így a jobb áttekintés miatt célszerűvé vált azok egységes szerkezetbe foglalása. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok legfőbb tartalmi elemeikben megfelelnek 
a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése  
rendelkezéseinek, valamint a költségvetési szervként is működő közoktatási intézményekre  
vonatkozó, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 88. §-ban foglaltaknak is. 
 
Tisztelt Képviselő –testület! 
 
Az intézmények átszervezése, a magasabb vezetői munkakört betöltők (vezető óvónők, 
igazgatók) személyének változása, új nevelőtestületek kialakulása indokolja, hogy az érintett 
intézmények –erre kellő időt is hagyva – az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokra is 
figyelemmel 2007. október 1-ig készítsék el, és nyújtsák be jóváhagyásra a fenntartóhoz 
módosított, átalakított Szervezeti és Működési Szabályzatukat. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő –testület elé: 
 
…./2007. (VI.29.) Kt. 
 
Tárgy: Közoktatási Intézmények Alapító Okiratai. Alapító Okiratok módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények 
alapító okirata, alapító okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Koszta József Általános Iskola(1. sz. melléklet szerinti), 
a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet(2. sz. melléklet szerinti), a Kertvárosi Óvodai 
Munkáltatói Körzet(3. sz. melléklet szerinti) és a Terney Béla Kollégium(4. sz. melléklet 
szerinti) egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okiratát. 
Határidő: 2007. június 30. és 2007. augusztus 15. 
Felelős: Jegyző 
 
2./ A Képviselő–testület kötelezi fenti intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott alapító 
okiratok szerint, és a megváltozott intézményi struktúráknak megfelelően készítsék el, és 
nyújtsák be jóváhagyásra a fenntartóhoz az intézményi Szervezeti és Működési 
Szabályzatukat. 
Határidő: 2007. október 1. 



Felelős: Jegyző 
             Intézményvezetők 
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A határozatról értesítést kapnak:  
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Derekegyház Község Polgármestere 
3./ Eperjes Község Polgármestere 
4./ Intézményvezetők  
5./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
6./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben 
 
 
Szentes, 2007. június 12. 
 
 
                                                                                             Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                                      jegyző 
 
 
  
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

A Koszta József Általános Iskola  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(Egységes szerkezetben) 
 
Intézmény neve: Koszta József Általános Iskola 
Székhely címe: 6600 Szentes, Köztársaság u. 6. sz. 
Tagiskola címe: 6621 Derekegyház,  Rákóczi u. 16. sz. 
Telephely: 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16. sz. 
Létrehozásának éve: 1980 
Jogutód intézmény létrehozásának éve: 2007. 
 
Működési területe: Szentes város közigazgatási területe. 
                                ( A működési (felvételi) körzetet Szentes Városban a Közoktatási törvény  
                                 90.§ (1) bekezdés alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő- 
                                 testülete állapítja meg.) 
                                Derekegyház Község közigazgatási területe. 
 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ) 
 
Fenntartó: Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak Közoktatási(általános 
iskolai) Intézményfenntartó Társulása 
 
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes,  
                                 Kossuth tér 6.) 
                                Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                                (6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. ) 
Törzsszám: 355 410 228 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Jogállása: A közoktatási törvény alapján önálló jogi személy. 
                  Költségvetési szerv 
Közoktatási intézményi típus: általános iskola (Közoktatási tv. 26.§) 
Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 
Maximális befogadóképesség: Székhelyen: 643 fő 
                                                    Tagiskolában: 90 fő (1-4. évf.) 
OM. azonosító: 029 628 
 
Alaptevékenység: TEÁOR szám: 80.10- Alapfokú oktatás ( 1-4. évf. ) 
                               TEÁOR szám: 80.21- Általános középfokú oktatás ( 5-8. évf. ) 

- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (szakágazati szám: 
80120, szakfeladat száma: 80121-4) 

                               Feladatmutató: tanulók létszáma (fő), magántanulók létszáma is 
                              Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma (db), magántanulók külön  
                                                                csoportot alkotnak 
                              Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
                              (szakágazati szám: 80510, szakfeladat száma: 80511-3) 
                               Feladatmutató: Foglalkozásokon részt vevő tanulók száma (fő) 
                               Teljesítménymutató: Foglalkozási csoportok száma (csoport) 
                               Iskolai intézményi közétkezteté 
                               (szakágazati szám: 55230, szakfeladat száma: 55232-3) 
                               Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) 
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                           Teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma (nap/év) 
                            Rászorultsági alapon (50%-os és 100%-os kedvezménnyel) szervezett 
                            intézményi étkeztetés 
                           Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
                             nevelése-oktatása a Közoktatási tv. 120.§ (1) bekezdés 29/b pontja alapján 
                            (szakágazati szám: 80120, szakfeladat száma: 80122-5) 
                            Feladatmutató: tanulók létszáma (fő), magántanulók létszáma is 
                           Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma (db), a magántanulók külön  
                            csoportot  alkotnak 
                           Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások szervezése Közoktatási tv. 
                          52.§ (7) bekezdése alapján(felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, kon- 
                          zultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából) 
                          Bejáró tanulók ellátásának támogatása 
                          Egyéni foglalkozások megtartása a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos 
                          helyzetű  tanulók felzárkóztatása, illetőleg az 1-4. évfolyamra járó tanulók 
                          eredményes  felkészítése céljából a Közoktatási tv. 52.§ (11) bekezdés  
                          c/pontja alapján 
                          Tanulók tankönyvellátásának szervezése 1-4. és 5-8. évfolyamokon,  
                          hozzájárulás  tanulók tankönyvellátásához(kiegészítő) 
                          Mindennapos testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása,  
                          feltételek  megteremtése a Közoktatási tv. 52.§ (9) és (10) bekezdése alapján 
                          Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 
                          Pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása 
                          Pedagógus szakkönyvvásárlás biztosítása a fenntartó rendelkezései alapján 
                          Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 
                          Minőségfejlesztési feladatok teljesítése 
                          Szakmai és informatikai fejlesztések 
                          Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás 
                          (szakágazati szám: 80120, szakfeladat száma: 80123-6) 
                          Feladatmutató: Iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők száma (fő) 
                          Teljesítménymutató: Foglalkozási csoportok száma (csoport)             
Feladatai: - alapfokú nevelés- oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelés- 
                     oktatás ( Közoktatási tv. 26.§ (4) bekezdés) 
                   - tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre 
                      (Közoktatási tv. 26.§ (5) bekezdés 

- emelt szintű oktatás: 5-8. évfolyamokon matematika-informatika 
tantárgy esetében 

- emelt szintű oktatás: 5-8. évfolyamokon magyar irodalom tantárgy 
esetében 

- hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-oktatása (Közoktatási tv. 
121.§ (1) bekezdés 14/pont 

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

 
 



-3- 
 
Gazdálkodási jogkör: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan 
gazdálkodó szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája ( 
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz.) látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
külön megállapodás rögzíti a VIGI és az intézményvezetés között. 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla 
száma és megnevezése:                    Raiffeisen Bank Zrt. 
                                                           12066007-00372800-02200000  
Vállalkozói tevékenység: nem folytat 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: A Szentes Város Önkormányzata és a Derekegyház Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, az Önkormányzatok törzsvagyonába sorolt és a 
költségvetési szerv nyilvántartásában rögzített ingó – és ingatlan vagyon. 
A feladatellátáshoz az intézmény rendelkezik a szentesi 8305/2 hrsz-ú és a derekegyházi 249 
hrsz-ú ingatlanon lévő épülettel (tantermekkel,egyéb foglalkozási termekkel, tornatermekkel). 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint nyilvántartott 
eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő – oktató feladatok ellátásához 
szabadon használhatja. 
 
Vagyon feletti rendelkezési jog: A Szentes Város Önkormányzata és a Derekegyház Község 
Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletek, Szentes 
Város Önkormányzata és Derekegyház Község Önkormányzata Költségvetési rendelete, 
valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint. 
 
Az intézmény vezetője: Az iskola igazgatója, aki a hatályos törvényeknek, szabályzatoknak 
megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető felett a munkáltatói 
jogokat Szentes Város Polgármestere gyakorolja ( Közoktatási tv. 102.§ (2) bekezdés 
e/pontja, Ötv. 9.§ (4) bekezdés). 
 
Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján 
kell betölteni. Az intézményvezetői megbízást határozott időre Szentes Város Önkormányzat 
Képviselő–testülete adja ( Ötv. 9.§ (4) bekezdés és Közoktatási tv. 102.§ (2) bekezdés e/pont). 
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, a megbízás előkészítését a jegyző látja el. 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testülete a ……………Kt. sz. 
határozatával, Derekegyház Község Önkormányzata a …………………Önk.hat. sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Alapító Okirat 2007. július 1-jétől hatályos. 
 
 
 
                   Szabó István                                                                       Szirbik Imre 
Derekegyház Község Polgármestere                                       Szentes Város Polgármestere 



4. sz. melléklet 
 

Terney Béla Kollégium 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(Egységes szerkezetben) 

 
 
Intézmény neve: Terney Béla Kollégium 
Székhelye: 6600 Szentes, Jövendő u. 6. 
Létrehozásának éve: 1976. 
Jogutód intézmény létrehozásának éve: 2007. 
Működési területe: óvodák, általános iskolák, gyógypedagógiai intézmény, kö-

zépiskolák; az óvodai, iskolai beíratások, beiskolázás szerint  
                                                   országos, városi, kistérségi viszonylatban 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 
Szentes, Kossuth tér 6.) 
Törzsszám: 355 344 000 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 
Szentes, Kossuth tér 6.) 
Jogállása: A Közoktatási tv. alapján önálló jogi személy. Költségvetési        
                                                    szerv. 
Közoktatási intézményi típus: Kollégium (1993. évi LXXIX. tv. 32 §) 
OM. azonosító: 040624 
Férőhelyek száma: 304 fő 
 
Alaptevékenysége: 

− Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (Szakágazati szám: 
55130, szakfeladat száma: 55131-5) 

− Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók számára (Szakágazati szám: 
55130, szakfeladat száma: 55132-6) 

 
 
Az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételek megteremtése azoknak a ta-
nulóknak: 

− akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 
érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük 

− akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tud-
ja biztosítani  
(Közoktatási tv. 32 § (1) bekezdés a) és b) pontjai) 

 
Feladatai: 

− A tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének 
fejlesztése, képességeinek és érdeklődéseinek megfelelően te-
hetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. 

− Sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása. 
− Öntevékenységének, együttműködési képességének fejleszté-

se, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése. 
− A tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képessé-

gek megszerzésének elősegítése. 
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− Kapcsolattartás a tanuló szülőjével, iskolájával. 
(Közoktatási tv. 32 § (2), (3) bekezdések) 

− Nyári napközis tábor szervezése és működtetése az azt igénylő 
szülők gyermekei számára. 

 
 
 
Kiegészítő tevékenység: Az intézmény az alaptevékenység sérelme nélkül folytathat az in-

tézményi alapfeladatok ellátását szolgáló és egyéb nem vállalkozói 
tevékenységet is, bármely közügyet szervező, szolgáltató feladatot, 
amelyeket törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és ha-
táskörébe. 

 E tevékenység – eszköz és bérigényen túli – bevételét az alaptevé-
kenységre kell fordítani. 

 Kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasz-
nosítása.  

                                         Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
                                         (szakágazati szám: 75195, szakfeladat száma: 75195-2) 
 
Gazdálkodási jogkör: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdál-

kodó költségvetési szerv. 
 
Intézményi bankszámla, ennek száma, ÁFA alanyiság: 
 Raiffeisen Bank Zrt Szentes: 12066007-00372800-02300007 
 
Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat 

törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli nyilván-
tartásában rögzített ingatlan (1147/9 hrsz-ú ingatlanon lévő épület) 
– és ingó vagyon. 

 A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatok 
ellátásához szabadon használhatja. 

 
A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 Szentes Város Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló rendeletek, Szentes Város Önkormányzata költ-
ségvetési rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai 
szerint. 

 Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket ideiglenes haszná-
latra – a bérleti díj felszámolásával – átengedheti, ha az nem akadá-
lyozza a közoktatási intézményben folyó nevelő-oktató munkát. 

 
Az intézményvezető kinevezési rendje: 
 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
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                                          Az intézményvezetői megbízást határozott időre Szentes Város Ön-

kormányzata Képviselő-testülete adja ( Ötv. 9.§ (4) bekezdés és 
Közoktatási tv. 102.§ (2) bekezdés e/pont ). 

 
                                          A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, a megbízás előkészí-

tését a jegyző látja el. Az intézményvezető felett a munkáltatói jo-
gokat a polgármester gyakorolja. 

 
Az intézmény vezetője: Az intézmény igazgatója, aki a hatályos törvényeknek, szabályza-

toknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a…………Kt. sz. 
határozatával hagyta jóvá. Az Alapító Okirat 2007. július 1-jétől hatályos. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Szirbik Imre 
                                                                                       Szentes Város Polgármestere 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

Központi Óvodai Munkáltatói Körzet 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(Egységes szerkezetben) 

 
Intézmény neve: Központi Óvodai Munkáltatói Körzet 
Székhely címe: 6600 Szentes, Klauzál utca 5-7. sz. 
Tagóvodák címe: 6600 Szentes, Apponyi tér G épület (telephely) 
                              6600 Szentes, Bocskai u. 9. sz. (telephely) 
                              6600 Szentes, Vásárhelyi út 109. sz.(telephely) 
                              6600 Szentes, Szent Anna u. 1. sz.(telephely) 
                              6600 Szentes, Farkas Antal u. 11. sz.(telephely) 
                              6600 Szentes, Kossuth u. 18. sz.(telephely) 
 
Létrehozásának éve: 2007. 
Működési területe: Szentes város közigazgatási területe. 
                                 A működési (felvételi) körzetet a Közoktatási tv. 90.§ (1) bekezdés alap- 
                                 ján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg. 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
Fenntartó: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, 
Kossuth tér 6.) 
Törzsszám:  
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, 
Kossuth tér 6.) 
Jogállása: Önálló jogi személy ( költségvetési szerv) 
 
Közoktatási intézményi típus: óvoda (Közoktatási tv. 24.§ (1) bekezdés) 
OM. azonosító: 029 438 
Maximális befogadóképesség:  Klauzál utcai Központi Óvoda 100 fő 
                                                     Apponyi téri tagóvoda               75 fő + 10 fő 
                                                    Bocskai utcai tagóvoda               45 fő 
                                                    Vásárhelyi úti tagóvoda              50 fő 
                                                    Szent Anna utcai tagóvoda       100 fő 
                                                    Árpád utcai és Farkas A. 
                                                 utcai (két épület) tagovóda          100 fő 
                                                    Kossuth utcai tagóvoda              90 fő 
 
Alaptevékenysége: TEÁOR szám: 80.10 Alapfokú oktatás 

- Óvodai nevelés 
(szakágazati szám: 80110, szakfeladat száma: 80111-5) 

                                Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) 
                                Teljesítménymutató: férőhelyek száma (db) 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
                               (Közoktatási tv. 121.§ (1) bekezdés 29/a pont 

(szakágazati szám: 80110, szakfeladat száma: 80112-6 
                               Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) 
                               Teljesítménymutató: férőhelyek száma (db) 
                                 -     Fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- Nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése és  
felzárkóztatása 
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- Kulturális, egyéb szabadidős tevékenységek biztosítása, 
egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, gyermekvédelem 

                                 -      Pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása 
                                 -      Minőségfejlesztési feladatok teljesítése 

-  Pedagógus szakkönyvvásárlás biztosítása a fenntartó rendelkezései 
alapján 

- Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 
- Rászorultsági alapon (50%-os és 100%-os kedvezménnyel) szervezett 

intézményi étkeztetés 
 

Feladatai: - A gyermekek (három éves kortól kezdődő) nevelése a tankötelezettség kezdetéig 
- A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozások megszervezése, megtartása 
- A gyermekek három éves kortól történő napközbeni ellátása 
- Az ötödik életévét betöltő gyermekek napi négy órát magába foglaló 

nevelése 
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.  
E tevékenységek – eszköz és bérigényen túli – bevételét az alaptevékenységre kell fordítani. E 
tevékenységek folytatásához támogatást nem használhat fel. 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (szakfeladat szám: 75195-2) 
 
Gazdálkodási jogkör: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan 
gazdálkodó szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája ( 
6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. sz.) látja el.  
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti a VIGI és az 
intézményvezetés között. 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla 
száma és megnevezése:                      Raiffeisen Bank Zrt. 
                                                             12066007-00372800-02200000  
 
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 feladatellátáshoz az intézmény rendelkezik a 998, az 5630, a 6178, a 6342, a 6343, az 
1931/4, az 1001/26, a 860, a 6178 és az 5429 hrsz- ú ingatlanokon lévő épületekkel 
(csoportszobák, udvar, egyéb kiszolgáló helyiségek). 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott 
eszközök. 
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő – oktató feladatok ellátásához szabadon 
használhatja. 
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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: Az Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője, aki a hatályos 
törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján 
kell betölteni. Az intézményvezetői megbízást határozott időre az Önkormányzat Képviselő-
testülete adja. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
( Ötv. 9.§ (4) bekezdés és Közoktatási tv. 102.§ (2) bekezdés e/pont. 
 
 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő –testülete a ………..Kt. sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Alapító Okirat 2007. augusztus 16. napjától hatályos. 
 
 
 
                                                                                                Szirbik Imre 
                                                                                   Szentes Város Polgármestere 
 
 



3. sz. melléklet 
 

Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(Egységes szerkezetben) 

 
Intézmény neve: Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet 
Székhely címe: 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48.sz.  
Tagóvodák címe: 6600 Szentes, Köztársaság u. 2. sz. (telephely) 
                              6600 Szentes, Dr. Mátéffy Ferenc u. 12. sz. (telephely) 
                              6600 Szentes, Damjanich János u. 37. sz. (telephely) 
                              6625 Eperjes, Béke u 1. sz. (telephely) 
Létrehozásának éve: 2007.  
 
Működési területe: Szentes város közigazgatási területe.( A működési (felvételi) körzetet 
                                 a Közoktatási tv. 90.§ (1) bekezdés alapján Szentes Város 
                                  Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg) 
                                Eperjes község közigazgatási területe. 
 
Alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
 
Fenntartó: Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzatainak Óvodai Intézményfenntartó 
                   Társulása 
Felügyeleti szerve: Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületei 
                               (6600 Szentes, Kossuth tér 6. és 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.) 
Törzsszám:  
 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, 
Kossuth tér 6.) 
 
Jogállása: Önálló jogi személy ( költségvetési szerv ) 
 
Közoktatási intézményi típus: Óvoda (Közoktatási tv. 24.§ (1) bekezdés ) 
OM. azonosító: 029 429 
Maximális befogadóképesség: Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvoda    160 fő 
                                                    Köztársaság utcai tagóvoda                     100 fő 
                                                    Dr. Mátéffy F. u-i tagóvoda                     125 fő 
                                                    Damjanich J. u-i tagóvoda                         37 fő 
                                                    Eperjesi tagóvoda                                      30 fő 
 
Alaptevékenysége: TEÁOR szám: 80.10 Alapfokú oktatás 

- Óvodai nevelés 
(szakágazati szám: 80110, szakfeladat száma: 80111-5) 
Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) 
Teljesítménymutató: férőhelyek száma (db) 

- Fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás 
- Kulturális, egyéb szabadidős tevékenységek biztosítása, 

egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
gyermekvédelem 

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása 
- Minőségfejlesztési feladatok teljesítése 

 



-2- 
 

- Pedagógus szakkönyvvásárlás biztosítása a fenntartó 
rendelkezései alapján 

-       Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 
                                        -      Rászorultsági alapon (50%-os és 100%-os kedvezménnyel) 

szervezett intézményi étkeztetés 
 
Feladatai: - A szentesi és az eperjesi illetékességű gyermekek (három éves kortól kezdődő) 
nevelése a tankötelezettség kezdetéig. 
                 - A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló  

foglalkozások megszervezése, megtartása. 
                  - A gyermekek három éves kortól történő napközbeni ellátása. 
                   - Az ötödik életévét betöltő gyermekek napi négy órát magába foglaló nevelése 
                  - Hátrányos helyzetű gyermekek nevelése-oktatása (Közoktatási tv. 121.§ (1)     

bekezdés 14/pont) 
 

 
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.  
E tevékenységek – eszköz és bérigényen túli – bevételét az alaptevékenységre kell fordítani. 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek(szakfeladat szám: 75195-2) 
 
Gazdálkodási jogkör: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan 
gazdálkodó szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
(6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. sz.) látja el. 
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti a VIGI és az 
intézményvezetés között. 
 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla 
száma és megnevezése:                           Raiffeisen Bank Zrt. 
                                                                  12066007-00372800-02200000 
Vállalkozói tevékenység: nem folytat 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: A Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzatai 
tulajdonában lévő, az Önkormányzatok törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv 
nyilvántartásában rögzített ingó – és ingatlan vagyon. 
A feladatellátáshoz az intézmény rendelkezik Szentesen a 8305/1, a 8009, az 1849, az 1486-
1487 hrsz –ú ingatlanokon lévő épületekkel, Eperjesen a 126/1 hrsz –ú ingatlanon lévő 
épülettel ( csoportszobák, egyéb kiszolgáló helyiségek, udvar). 
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 és Eperjes Község 
Önkormányzata vagyonáról és a gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletek, Szentes 
Város Önkormányzata és Eperjes Község Önkormányzata Költségvetési rendeletei, valamint 
más hatályos jogszabályok előírásai szerint. 
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Az intézmény vezetője: Az Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője, aki a hatályos 
törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján 
kell betölteni. Az intézményvezetői megbízást határozott időre Szentes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete adja. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat Szentes Város  
Polgármestere gyakorolja (Ötv. 9.§ (4) bekezdés és Közoktatási tv. 102.§ (2) bekezdés 
e/pont). 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete a……….Kt. sz. 
határozatával, Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a……………….ÖH. sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Alapító Okirat 2007. augusztus 16. napjától hatályos. 
 
 
 
 
Dr. Kiss Csaba                                                                            Szirbik Imre 
Eperjes Község polgármestere                                         Szentes Város polgármestere 


