„A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
392/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozat:
Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Orosháza Város Általános
Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 337/2008. (VIII.01.) Kt.sz.
határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az alábbi,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja:

„Az Orosháza Város Általános Iskolája és
Pedagógiai Szolgáltató Intézménye
alapító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § rendelkezései alapján a
OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
ÉS
PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint
állapítom meg:
I. Általános rendelkezések
1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Város Általános Iskolája
Pedagógiai Szolgáltató Intézménye
2. Rövid neve: nincs

és

3. PIR szám/OM azonosító: 346502/028279
4. Székhelye: 5900 Orosháza, Előd u. 17.
5. Működési, illetékességi területe(i):
Orosháza város és Kardoskút község közigazgatási területe – feladatellátási kötelezettséggel,
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe – a szabad
kapacitás kihasználásáig.
6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7. Alapító címe: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
8. Fenntartó/felügyeleti szerv neve: Orosháza Város Önkormányzata
9. Fenntartó/felügyeleti szerv címe: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
10. Költségvetési szerv jogállása: helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi
személy
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti az alapfeladat ellátását szolgáló vagyon
szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és
megterhelése kivételével.

12. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.
13. Vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv magasabb vezetőjét a
Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, határozott időre.
14. Képviseletére jogosult: az igazgató
15. Számlaszám: 11733041-15346504
16. Adószám: 15346504-1-04
II. Egyéb rendelkezések
17. Telephelye(i):
5900 Orosháza, Vörösmarty u. 4., 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16., 5900
Orosháza, Ifjúság u. 9., 5900 Orosháza, Eötvös József tér 2., 5900 Orosháza,
Iskola u. 36., 5945 Kardoskút, Kossuth u. 2.
18. Tag/részintézménye(i):
Orosháza Város Általános Iskolája – Czina Sándor Tagintézmény
Orosháza Város Általános Iskolája – Eötvös József Tagintézmény
Orosháza Város Általános Iskolája – Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Orosháza Város Általános Iskolája – Kardoskúti Tagintézmény
Orosháza Város Általános Iskolája – Pedagógiai Szakmai és Egységes
Szakszolgálati Tagintézmény
19. Tagozata(i): nincs
20. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
21. Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: 2716
22. Férőhelyek száma: 2716
23. Évfolyamok száma: 8
24. A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket
látja el: törvényben, Pedagógiai Programjában valamint a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a
tankötelezettség teljesítéséért, a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
TEÁOR megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

szakágazat megnevezése
852010 Alapfokú oktatás

Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény:
TEÁOR megnevezés
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

szakágazat megnevezése
856000
Oktatási,
nevelési,
módszertani tanácsadás, szakmai
tervezés, szakértés

Pedagógiai szakmai szolgáltatás:
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
- pedagógus továbbképzések, előadások, konferenciák szervezése, tartása,
koordinálása,

-

pedagógiai értékelés,
szaktanácsadás,
tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat.

Pedagógiai szakszolgálat:
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás,
- gyógypedagógiai tanácsadás, diagnosztika és terápia,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai ellátás.

25. A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan az alábbi,
valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kisegítő és
kiegészítő tevékenységeket látja el:
-

-

iskolaotthonos, napköziotthonos és tanulószobai ellátás,
beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel
küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú
foglalkoztatása,
a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelése, oktatása, különleges gondozás keretében
történő ellátása az alábbi típusokra vonatkozóan:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
az a.)-b.) pontokon belül különösen az alábbi fogyatékossági típusok esetében:
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő:
→
→

→
→
→
→
-

Testi- mozgásszervi fogyatékos,
Érzékszervi (enyhe fokban hallássérült – nagyothalló; enyhe fokban
látássérült; a szaglás, az ízérzés elvesztése, vagy gyengülése; a tapintás
modalitásainak károsodása következtében) fogyatékos,
Tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékos,
Beszédfogyatékos,
Pervazív fejlődési zavarú autista – enyhe autisztikus spektrumzavar,
Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő:
→

→

A pszichés fejlődés zavarai:
+
A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai,
+
Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai,
+
A motoros funkció specifikus/meghatározott fejlődési zavarai,
+
Kevert specifikus fejlődési zavarok,
+
A pszichológiai fejlődés egyéb, vagy nem meghatározott zavarai.
+

Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai
+
Hiperkinetikus zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar),
+
Magatartási zavarok,
+
A magatartás és az érzelmek kevert zavara,
+
Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok,

+

-

-

+

Tic,
A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai.

A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott – a szociális-gazdasági státuszából,
a lakóhelyéből, a családi hátteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a
bevándorló családjából fakadóan esélyegyenlőségre szoruló – gyermekek
nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása.
használt tankönyvek adásvétele,
felnőttoktatás, vizsgáztatás,
a sportcsarnok szabad kapacitásának kihasználása,
étkeztetés,
intézmény támogatás.

TEÁOR megnevezése

szakágazat megnevezése

8411 Általános közigazgatás

841192 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai (technikai
szakágazat)
8551 Sport, szabadidős képzés
855100 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
855200 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 855900 Máshová nem sorolható egyéb
oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
bérbeadása, üzemeltetése

26. Költségvetési szerv/intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke: nincs
27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati eszközei.
28. Helyrajzi szám: 971; 4; 91; 5519/1; 177/6; 8899

Orosháza, 2008. augusztus 28.

Németh Béla
polgármester

Hegedűsné dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző távollétében

Kovács György
aljegyző

Záradék:

A jelen alapító okirat 2008. szeptember 1-jén lép hatályba [392/2008. (VIII. 28.) Kt.sz.
hat.], ezzel egyidejűleg a 2008. augusztus 1-jén kelt alapító okirat [337/2008.
(VIII.01.) Kt.sz. hat.], hatályát veszti.”
Felelős:

Határidő:

Németh Béla polgármester és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes
főjegyző az alapító okirat aláírásáért, a Kulturális Osztály vezetője a
tájékoztatásért, Pusztainé Szabó Margit főigazgató a szervezési és
tájékoztatási feladatok végrehajtásáért.
azonnal ill. értelemszerűen

