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Minısített többség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. december 27-én,
244/2012. (XII.27.) számú határozatával elfogadta a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának,
illetve az ezen intézmények fenntartására vonatkozó társulási megállapodásoknak a
módosítását, melyet a társult önkormányzatok képviselı-testületei is jóváhagytak.
Az alapító okiratokat és a társulási megállapodások módosításait a hivatal továbbította a
Magyar Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés céljából.
Az államkincstár 17-TNY-180-2/2013-419352 számú végzésével a Garay János Általános
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 17-TNY-179-2/2013-416702 számú
végzésével pedig az I. Béla Gimnázium alapító okiratával kapcsolatban szólította fel
hiánypótlásra a fenntartót.
Észrevételezéseik elsısorban a módosító okirat tartalmára, illetve technikai jellegő
pontosításokra vonatkoznak, de a szedresi óvoda esetében kérik az intézmény nevének
felülvizsgálatát is. Ezért ebben az esetben szükséges a társulási megállapodás módosítása is.
A hiánypótlásra rendelkezésre álló idıtartam 20 nap, mely 2013. január 30-án, illetve 2013.
február 2-án lejár, ezért a közgyőlés döntéséig az államkincstártól kértük az eljárás
felfüggesztését.
Az elıterjesztést megküldtük a társult önkormányzatok részére is.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2013. január 28.

dr. Göttlinger István
aljegyzı
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Határozati javaslat

Határozat tárgya: A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint az I. Béla
Gimnázium alapító okiratának módosítását az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerint elfogadja.
2. A közgyőlés a Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulására
vonatkozó társulási megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
3. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok és a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
4. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.

Határidı: 2013. március 8.
Felelıs: Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
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1. számú melléklet

Szám: VI. …/2013.

Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási
Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 4. §-a és 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 123-127. §-ai, az Áht. 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalommal, a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.§-ára tekintettel, a jogszabályi
felhatalmazással történı kiválás és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba
(továbbiakban: KIK) történı beolvadás miatt az általuk közösen fenntartott fent megnevezett
költségvetési szerv VI. 221-4/2011. számú alapító okiratát a következık szerint módosítja, s
az alábbiakról rendelkezik:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Költségvetési szerv, intézmény neve:
Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi
Intézmény rövidített neve:
Sióagárdi Óvoda”

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Intézmény székhelye, címe:
7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.”
Az intézmény VI. 221-4/2011. számú alapító okirata szerinti székhelye (7100 Szekszárd,
Zrínyi u. 78.), valamint általános iskolai és alapfokú mővészetoktatási feladatokat ellátó
tagintézményei (7171 Sióagárd, Kossuth u. 2. és 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.) az
ellátott feladataikkal együtt a KIK-hez kerülnek átadásra.
A telephelyeken (7100 Szekszárd, Szent István tér 10., 7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám u. 89., 7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21. és 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 6.)
ellátott alapfokú mővészetoktatási feladatok szintén a KIK-hez kerülnek átadásra.
Az átadásra kerülı tagintézmények, intézményegységek, feladat-ellátási helyek
tekintetében az intézmény 2012. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.
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3. Az alapító okirat 3. pontját törli.

4. Az alapító okirat 4., 5. és 6. pontjának számozása 3-ra, 4-re és 5-re változik.

5. Az alapító okirat 7. pontjának számozása 6-ra változik, s ezzel egyidejőleg az alábbiak
szerint módosul:
„6. Intézmény közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.”

6. Az alapító okirat az alábbi 7. ponttal egészül ki:
„7. Jogszabályban meghatározott alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés,
pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhetı sajátos nevelési
igényő gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a
szerinti családi napközi szolgáltatás.”

7. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Intézmény szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés”

8. Az alapító okirat 9. pontjából – a KIK-hez történı átadás miatt – törli az alábbi
alaptevékenységeket:
„852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- sportiskolai oktatás
- emelt szintő ének-zene oktatás
- vizuális nevelés
- nyelvi- informatikai oktatás
- képesség-kibontakoztató felkészítés
- integrációs nevelés-oktatás
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
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852013

852021

852022

852023

852031
852032
855911
855912
855913
855914
855915
855916
856020

562913

842152
842153
842154
931204

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- német nyelvoktató kisebbségi oktatás
- cigány kisebbségi oktatás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- sportiskolai oktatás
- emelt szintő ének-zene oktatás
- vizuális nevelés
- nyelvi- informatikai oktatás
- képesség-kibontakoztató felkészítés
- integrációs nevelés-oktatás
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- német nyelvoktató kisebbségi oktatás
- cigány kisebbségi oktatás
Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban
Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és
bábmővészeti ágban
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
- szaktanácsadás (oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése,
terjesztése)
- pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk továbbadása)
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,
szervezése
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
Iskolai intézményi étkeztetés
- intézményi kedvezményes étkeztetés
- intézményi ingyenes étkeztetés
Nemzetközi oktatási együttmőködés
Nemzetközi kulturális együttmőködés
Nemzetközi ifjúsági együttmőködés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása”

9. Az alapító okirat 9. pontjának 841901 számú technikai szakfeladatát (Önkormányzatok és
társulások elszámolásai) törli.
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10. Az alapító okirat 9. pontjának 851012 számú szakfeladata a következık szerint módosul:
„851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdı gyermekek óvodai nevelése
integráltan”

11. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Intézmény mőködési köre:
Szekszárd város és Sióagárd község közigazgatási területe.”

12. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. Intézmény típusa:
Óvoda”

13. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (Hivatal) látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön
megállapodás rögzítik.”

14. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép:
„14. Felvehetı maximális gyermeklétszám: Óvoda: 50 fı
Családi napközi: 5 fı”

15. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Intézmény jogállása:
Önálló jogi személy”

16. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A mindenkori sióagárdi ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási
megállapodás szerint.”
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17. Az alapító okirat többi pontja változatlan marad.

Záró rendelkezések:
Jelen alapítóokirat-módosítás – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII.
törvény 2.§ (1) bekezdésének megfelelıen – 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejőleg a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény
2011. augusztus 10-én kelt, VI. 221-4/2011. számú, egységes szerkezető alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése …/2013. (…….) számú határozatával, Sióagárd Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete …/2013. (…….) számú határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2013. ……….…

Horváth István
polgármester

Háry János
polgármester
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2. számú melléklet

Szám: VI. …./2013.

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 4. §-a és 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 123-127. §-ai, az Áht. 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalommal, a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.§-ára tekintettel, a jogszabályi
felhatalmazással történı kiválás és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba
(továbbiakban: KIK) történı beolvadás miatt az általuk közösen fenntartott fent megnevezett
költségvetési szerv VI. 195-9/2011. számú alapító okiratát a következık szerint módosítja, s
az alábbiakról rendelkezik:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Költségvetési szerv, intézmény neve:
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda
Rövidített neve:
Bezerédj Amália Óvoda”

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Intézmény székhelye, címe:
7056 Szedres, Széchenyi u. 44.”
Az intézmény VI. 195-9/2011. számú alapító okirata szerinti székhelye (7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25-27.), valamint kollégiumi és általános iskolai feladatokat ellátó telephelyei
(7100 Szekszárd, Kadarka u. 29. és 7056 Szedres, Arany János u. 1.) az ellátott
feladataikkal együtt a KIK-hez kerülnek átadásra.
Az átadásra kerülı intézményegységek, feladat-ellátási helyek tekintetében az intézmény
2012. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.

3. Az alapító okirat 3. pontját törli.
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4. Az alapító okirat 4., 5. és 6. pontjának számozása 3-ra, 4-re, illetve 5-re változik.

5. Az alapító okirat 7. pontjának számozása 6-ra változik, s ezzel egyidejőleg az alábbiak
szerint módosul:
„6. Intézmény közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.”

6. Az alapító okirat az alábbi 7. ponttal egészül ki:
„7. Intézmény jogszabályban meghatározott alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés,
pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhetı sajátos nevelési
igényő gyermekek óvodai nevelése.”

7. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés”

8. Az alapító okirat 9. pontjából – a KIK-hez történı átadás miatt – törli az alábbi
alaptevékenységeket:
„852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- képesség-kibontakoztató és integrációs nevelés, oktatás halmozottan
hátrányos helyzető tanulók számára (IPR)
- iskolaotthonos oktatás
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
- enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása integráltan
- beszédfogyatékos tanulók oktatása integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- képesség-kibontakoztató és integrációs nevelés, oktatás halmozottan
hátrányos helyzető tanulók számára (IPR)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása integráltan
- beszédfogyatékos tanulók oktatása integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
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-

853000
853111

853112

853114
853121
853122

853132

853211
853212

853214
853221
853222

853224
853231

a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- nyelvi elıkészítı évfolyam
- elıkészítı évfolyam a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjában résztvevık számára
- Tehetséggondozó Középiskola feladatainak ellátása
- közoktatási típusú sportiskolai feladatok ellátása
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
- levelezı tagozat
Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása
(9-12/13. évfolyam)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás
Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
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853232

853234
854211
854213
855911
855912
855914
855915
855917
855918

855921

855922

559011
562913

562914
842152
842153
842154
890114
890115
931204
552001
562916
682002
743000
749050
821900
823000
855100

Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés
Felsıfokú szakképzés
Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
- a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában
résztvevık kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása
Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos
rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Iskolai intézményi étkeztetés
- intézményi kedvezményes étkeztetés
- intézményi ingyenes étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Nemzetközi oktatási együttmőködés
Nemzetközi kulturális együttmőködés
Nemzetközi ifjúsági együttmőködés
A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító
programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok
részére
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
Üdülıi, tábori étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Fordítás, tolmácsolás
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Sport, szabadidıs képzés
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855200
855931
855992
855933
855935
855937

Kulturális képzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elısegítı képzések
Szakmai továbbképzések
M. n. s. egyéb felnıttoktatás”

9. Az alapító okirat 9. pontjából – a feladat-ellátásnak Szedres Község Önkormányzatához
kerülése miatt – törli az alábbi alaptevékenységeket:
„910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése”

10. Az alapító okirat 9. pontjának 841901 számú technikai szakfeladatát (Önkormányzatok és
társulások elszámolásai) törli.

11. Az alapító okirat 9. pontjának 851012 számú szakfeladata a következık szerint módosul:
„851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése integráltan
- beszédfogyatékos gyermekek nevelése integráltan
- egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdı gyermekek óvodai nevelése
integráltan”

12. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11. Intézmény mőködési köre:
Szedres község közigazgatási területe”

13. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. Intézmény típusa:
Óvoda”

14. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (Hivatal) látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön
megállapodás rögzítik.”
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15. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép:
„14. Felvehetı maximális gyermeklétszám: Óvoda: 100 fı”

16. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Intézmény jogállása:
Önálló jogi személy”

17. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A mindenkori szedresi ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási
megállapodás szerint.”

18. Az alapító okirat többi pontja változatlan marad.

Záró rendelkezések:
Jelen alapítóokirat-módosítás – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII.
törvény 2.§ (1) bekezdésének megfelelıen – 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejőleg az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda 2011. július 18-án kelt, VI. 195-9/2011. számú, egységes szerkezető
alapító okirata hatályát veszti.
Az alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése …/2013. (….) számú határozatával, Szedres Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete …/2013. (….) számú határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2013. ………….. ...

Horváth István
polgármester

Kovács János
polgármester
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3. számú melléklet

Ikt.szám: VI. …/2013.

Közoktatási intézmény közös fenntartására létrejött
társulási megállapodás módosítása
mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester,
másrészrıl Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany J. u. 1.) képviseli: Kovács
János polgármester között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.

Felek a közöttük a Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tárgyában 2011. május hó 27. napon kelt társulási megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§ára tekintettel, az állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot ellátó I. Béla
Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvodának
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történı beolvadása miatt – egyezı
akaratnyilatkozattal az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás bevezetı szövegébıl törlik az „általános iskolai oktatásról és
nevelésrıl, valamint a középiskolai oktatásról” szövegrészt.
2. A Megállapodás II. fejezete 1. pontjából törlik a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 26. §-ára utalást és a következı szövegrészeket: „valamint általános
iskolai nevelési és oktatási, a Kotv. 28. és 29. §-ában meghatározott gimnáziumi és
szakközépiskolai, valamint a Kotv. 32. §-ában meghatározott kollégiumi”,” a
közoktatási intézményrendszer integrálása útján”.
3. A Megállapodás II. fejezete 2.1. pontjából törlik a következı szövegrészt: „az 1-8.
évfolyamon történı általános iskolai nevelést, oktatást, valamint a 9-13. évfolyamon
történı általános középiskolai oktatást, a 13-14. évfolyamon történı érettségi utáni
szakképzést és a kollégiumi feladatokat”. A 2.1. pontból törlik továbbá az „oktatási”
kifejezést.
4. A Megállapodás II. fejezete 2.2. pontjából törlik a „többcélú intézmény” kifejezést,
melynek helyébe az „intézmény” kifejezés lép.
5. A Megállapodás II. fejezete 2.3. pontja helyébe a következı 2.3. pont lép:
„Felek az óvodai nevelési feladatukról a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda (7056
Szedres, Széchenyi u. 44.) közös fenntartásával gondoskodnak.
Az intézmény típusa: óvoda.
A gyermekétkeztetés feladatait az intézmény által üzemeltetett konyha útján látja el az
intézmény.
Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító
okirata szerint végzi. Gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a Hivatal
irányadó szabályzatai szerint történik.”
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6. A Megállapodás II. fejezete 2.8. pont e) pontjából törlik az „iskola” kifejezést, az i)
pont helyébe az alábbi i) pont lép: „az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása, továbbá a maximális létszámtól való eltérés
engedélyezése”. A 2.8. pont k) és l) pontját törlik.
7. A Megállapodás II. fejezete 2.9. pont 2. és 3. bekezdését törlik.
8. A Megállapodás III. fejezete 1.1. pontja helyébe az alábbi 1.1. pont lép:
„Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingóvagyon Szedres Község
Önkormányzatának tulajdonát képezi. Ezen ingatlanok fenntartásával, rendeltetésszerő
használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatokkal kapcsolatos teendık ellátásáról
az intézmény költségvetése útján Szedres Község Önkormányzata gondoskodik.
Az ingatlan felújításával és a beruházással kapcsolatos költségeket Szedres viseli.”
9. A Megállapodás III. fejezete 2.2. pontját törlik.
10. A Megállapodás III. fejezete 2.3. pontjából törlik „a feladat-ellátási helyek szerinti
feladatellátás arányában” szövegrészt.
11. A Megállapodás III. fejezete 2.5. pontját törlik.
12. A Megállapodás III. fejezete 2.6. pontja helyébe az alábbi 2.6. pont lép:
„Az intézmények gyakorlatától eltérı alkalmazotti foglalkoztatás, óvodai foglalkozás
megszervezése esetén felmerülı többlet költségeket Szedres viseli az intézményi
költségvetés függelékében rögzített számítások alapján.”

II.

Felek a Megállapodást a 2012/2013. tanév végével, 2013. augusztus hó 31. napjával,
közös megegyezéssel megszüntetik.

III.

Jelen megállapodás-módosítás 2013. január hó 1. napjától hatályos.

Felek a jelen társulási megállapodás-módosítást annak elolvasását, tartalmának megismerését
és együttes értelmezését követıen a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselıtestületei nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezıt – saját kező aláírással látják el.

Szekszárd, 2013. március hó ... nap

Horváth István polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kovács János polgármester
Szedres Község Önkormányzata
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Záradék:
A települési önkormányzatok képviselı-testületei a társulási megállapodás módosítását
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként
fogadták el.
Jóváhagyó határozatok száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013.(. ...) határozata.
Szedres Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(….) határozata.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Honti Sándor
jegyzı
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