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Tisztelt Képviselő-testület!

Több vonatkozó jogszabálynak való megfelelés teszi szükségessé a közoktatási intézmények
alapító okiratainak módosítását:

1. A Pénzügyminisztérium elkészítette a 2008. január 1-től érvényes államháztartási
szakágazati besorolást, melyet a Pénzügyi Közlönyben jelentetett meg. A Pest
Megyei tájékoztató előírja, hogy 2008. január 01. hatállyal az alapító okiraton is fel
kell tüntetni az új szakágazati besorolást. A módosított alapító okiratokat meg kell
küldeni a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságnak.

2. A 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 3. sz.
melléklete Kiegészítő szabályainak 10/c. pontja rögzíti, hogy csak akkor vehető
igénybe állami hozzájárulás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, ha az
intézményi alapító okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is.

Amennyiben az alapító okiratokban feltüntetett fogyatékosság típusának megfelelő
normatívát igényel az önkormányzat, úgy az érintett gyermekek, tanulók egyéni
fejlesztésére is kötelezettséget vállal (fejlesztő foglalkozások szervezése, óradíj
biztosítása).

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése rögzíti, hogy az
óvodák esetében is meg kell határozni az intézményekbe felvehető maximális
gyermeklétszámot.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény esetében a különböző tanszakokon belüli
hangszeres oktatást is részletezni szükséges.

      4.    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. fejezetében
             meghatározott osztály, csoport létszámhatárokat is figyelembe véve módosítást
             igényel a Damjanich János-, és a Hajós Alfréd Általános Iskolába felvehető
             maximális tanulólétszám.

A fentiekre tekintettel javaslom az oktatási és nevelési intézmények alapító okiratainak az
alábbiak szerint történő módosítását:

Az Egyetem téri Óvoda 221/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki:
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685533”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.



- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
- A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 75
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 90 fő.

A Kazinczy körúti Óvoda 217/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685456”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
                         gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
                         gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

-  Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

-  Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-   A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő.

A Martinovics utcai Óvoda 215/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685434”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,



autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

-  Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-  A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő.

A Palotakerti Óvoda 218/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott
Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685467”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-  A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 200
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 240 fő.

A Szent János utcai Óvoda 216/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685445”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra



visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

-  Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-  A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 224
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 268 fő.

A Táncsics Mihály úti Óvoda 220/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685500”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.

-  Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-  A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 156
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 187 fő.

A Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda 219/2003. (XII.11.) számú önkormányzati
határozattal jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja a következő szöveggel egészül ki
     „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
     Az intézmény törzsszáma: 685478”.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az intézmény alaptevékenysége:

-  Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a
gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése ezen keresztül a
gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

-  Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket.



-  Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.
-  A gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít”.

Az óvodai férőhelyek száma: 107
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 128 fő.

A Damjanich János Általános Iskola 180/2007. (VI.21.) számú önkormányzati
határozattal jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685379”.

2. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
    „5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
          -     Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
          - Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű
                tanulók részére
        -     Etnikai kisebbség iskolai oktatása nem a kisebbség nyelvén

          - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása.

          -     Napközis illetve tanulószobai ellátás biztosítása;
          -     Intézményi étkeztetés
          -     A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
          -     Iskolai sportkör működtetése
          -     A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
          -    Szakmai munkája és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más
               közoktatási intézménnyel
          -    Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 500 tanulóra
               tervezve végzi”.

A Hajós Alfréd Általános Iskola 208/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685391”.

2. Az alapító okirat 5. pontjának 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    „5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
          - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása.



    Az alapító okirat 5. pontjának 10. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 700
    tanulóra tervezve végzi”.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 192/2007. (VII.12.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685380”.

2. Az alapító okirat 5. pontjának 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    „5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
          - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása”.

A Petőfi Sándor Általános Iskola 209/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685401”.

2. Az alapító okirat 5. pontjának 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    „5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
          - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása”.

A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola 210/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Alapító
Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685412”.



A Frédéric Chopin Zeneiskola 211/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 852020
    Az intézmény törzsszáma: 685423”.

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
    „6. Tanszakok:
      Zongora tanszak: zongora, jazz-zongora
      Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, cselló, nagybőgő
      Fafúvós tanszak: furulya, oboa, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon
      Rézfúvó – ütő tanszak: trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, jazz-dob
      Vegyes tanszak: klasszikus gitár, jazzgitár, basszusgitár, magánének

· Népi hangszerek: népi hegedű, brácsa, bőgő, népi furulya, duda, citera, koboz,
tárogató

· Népi ének
       Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneszerzés-
       improvizáció, zenei ismeret”.

A Török Ignác Gimnázium 212/2003. (XII.11.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
    „3. Az intézmény szakágazati besorolása: 853100
    Az intézmény törzsszáma: 395094”.

2. Az alapító okirat 5. pontjának 8. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    „5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
          - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása”.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent jelzett közoktatási intézmények alapító
okiratának módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gödöllő, 2008. február 20.

Dr. Gémesi György



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Kazinczy körúti Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Martinovics utcai Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Palotakerti Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A  Képviselő-testület  a  Szent  János  utcai  Óvoda  többször  módosított,  a  határozati  javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Táncsics Mihály úti Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda többször módosított, a határozati
javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola többször módosított, a határozati
javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola többször módosított, a határozati
javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület az Erkel Ferenc Általános Iskola többször módosított, a határozati
javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola többször módosított, a határozati
javaslat mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Frédéric Chopin Zeneiskola többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Török Ignác Gimnázium többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
































































