
 „A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

338/2009. (IX.25.) K.t. sz. h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 

Alapító Okiratát 2010. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:  
 

a.) a 18.2 pont „Tagintézményei” cím alatt az Orosháza Város Általános Iskolája 
és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Czina Sándor Tagintézmény 
telephely-megjelölésében az „Ifjúság u. 9.” szövegrész  „Ifjúság u 7.”-re 
változik. 

 
b.) a 23. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„23. Tevékenységei: 
23.1 Alaptevékenységek: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a sportról szóló 
2004. évi I. tv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI.08.) MKM rendelet alapján 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. 
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, 
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→ 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. 

Iskolaotthonos ellátás. 
Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, 
rehabilitációs célú foglalkoztatása. 

Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében 
felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások 
szervezése. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítése. 

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. 

Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét 
Iskolai könyvtári feladatok ellátása 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi ellátás) 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
856000 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

 
(Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény) 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
- pedagógus továbbképzések, előadások, konferenciák 

szervezése, tartása, koordinálása, 
- pedagógiai értékelés, 
- szaktanácsadás, 
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: 
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, 
- diagnosztika és terápia, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés, 
- iskolapszichológiai ellátás. 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
- gyógypedagógiai tanácsadás 

856013 Fejlesztő felkészítés 
 

23.2 Kiegészítő tevékenységek: 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Szorgalmi időszakon kívüli napközbeni ellátás, szabadidős 
foglalkozások, táboroztatás 
Tanulók tankönyvellátásának biztosítása, használt tankönyvek 
adásvétele 
Önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése 
Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése 

 
23.3. Kisegítő tevékenysége és annak mértéke:  
Kisegítő tevékenysége az intézmény kiadási előirányzatának évi 5 %-os 
mértékét nem haladhatja meg. 

 
 

23.4. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke: 
Vállalkozási tevékenysége az intézmény kiadási előirányzatának évi 5 %-os 
mértékét nem haladhatja meg” 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti módosítást tartalmazó, 3. 

számú melléklet szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadására. 
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Felelős: Németh Béla polgármester az egységes szerkezetű Alapító Okirat 

kiadásáért,  
Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
Bicsánszky József osztályvezető a tájékoztatásért,  
Pusztainé Szabó Margit főigazgató a szervezési és tájékoztatási feladatok 
végrehajtásáért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen” 
 

K.m.f. 
 
 

 (: Németh Béla :) (: Kovács György :) 
 polgármester aljegyző 



Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése, és 4. 
§-a valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § rendelkezései alapján 
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 
 

OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
ÉS 

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. Általános rendelkezések 

 1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Város Általános Iskolája és 
  Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 

 2. Rövid neve: nincs 

 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 – feladat-ellátási 

kötelezettséggel, 
 - Orosházi Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területe – a szabad 

kapacitás kihasználásáig. 
 6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzata 
  Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 7. Irányító szerve:  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Irányító szerv címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 8. Fenntartó, és felügyeleti szerv 
 neve: Orosháza Város Önkormányzata  
 címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 9. A költségvetési szerv típusa az alapító szerint: 

  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közszolgáltató költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv fajtája: közintézmény 
 10. Költségvetési szerv jogállása: 
  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
 11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 



 2 

 12. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló 
vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és 
megterhelése kivételével. 

 13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 14. Vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg pályázat útján, határozott időre. 

 15. Képviseletére jogosult: a főigazgató 
 16. Számlaszáma: 11733041-15346504 
 17. Adószám: 15346504-1-04 

II. Egyéb rendelkezések 

 18. Feladatellátási helyek 
 18.1 Székhelyintézmény: 

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
5900 Orosháza, Előd u. 17. 
Felvehető tanulók száma: 731 fő 
Férőhelyek száma: 731 fő 

 18.2 Tagintézményei: 
+ Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 

Czina Sándor Tagintézmény 
Telephely: 5900 Orosháza, Ifjúság u. 7.1

Felvehető tanulók száma: 276 fő 
 

Férőhelyek száma: 276 fő 
+ Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 

Eötvös József Tagintézmény 
Telephely: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. 
Felvehető tanulók száma: 520 fő 
Férőhelyek száma: 520 fő 
Telephely: 5900 Orosháza, Iskola u. 36. 
Felvehető tanulók száma: 243 fő 
Férőhelyek száma: 243 fő 

+ Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
Vörösmarty Mihály Tagintézmény 
Telephely: 5900 Orosháza, Vörösmarty u. 4. 
Felvehető tanulók száma: 731 fő 
Férőhelyek száma: 731 fő 
Telephely: 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

+ Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
Kardoskúti Tagintézmény 
Telephely: 5945 Kardoskút, Kossuth u. 2. 
Felvehető tanulók száma: 215 fő 
Férőhelyek száma: 215 fő 

                                                 
1 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 338/2009. (IX.25.) Kt. sz. határozata. 
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+ Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 
Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény 
Telephely: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. 

Felvehető maximális tanulólétszám: 2716 fő 
Összes férőhelyek száma: 2716 fő 

 19. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerinti általános iskolai (alapfokú) 

nevelés –oktatás  
  A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet szerinti: felzárkóztató oktatásra történő felkészítés (39/A. §); 
iskolaotthonos nevelés (39/C. §); képesség-kibontakoztató felkészítés (39/D. §), 
integrációs felkészítés (39/E. §); képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatás 
(39/G. §), sportiskolai nevelés és oktatás (39/J. §). 

 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerinti pedagógiai szakmai és 
szakszolgálati feladatok 

 20. Tagozata: nincs 
 21. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 
 22. Évfolyamok száma: 8 (általános iskola 1-8. évfolyamok) 
23.2

23.1 Alaptevékenységek: 
 Tevékenységei: 

 Szakágazat száma: 852010  Alapfokú oktatás 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a sportról szóló 2004. évi I. tv., 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM 
rendelet alapján 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. 
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, 

                                                 
2 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 338/2009. (IX.25.) Kt. sz. határozata. 
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→ 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. 

Iskolaotthonos ellátás. 
Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel 
küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú 
foglalkoztatása. 
Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése. 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítése. 
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. 
Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét 
Iskolai könyvtári feladatok ellátása 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi ellátás) 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
856000 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
(Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény) 
 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
- pedagógus továbbképzések, előadások, konferenciák szervezése, 

tartása, koordinálása, 
- pedagógiai értékelés, 
- szaktanácsadás, 
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: 
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, 
- diagnosztika és terápia, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés, 
- iskolapszichológiai ellátás. 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
- gyógypedagógiai tanácsadás 

856013 Fejlesztő felkészítés 
23.2 Kiegészítő tevékenységek: 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Szorgalmi időszakon kívüli napközbeni ellátás, szabadidős 
foglalkozások, táboroztatás 
Tanulók tankönyvellátásának biztosítása, használt tankönyvek 
adásvétele 
Önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése 
Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése 

23.3. Kisegítő tevékenysége és annak mértéke:  
Kisegítő tevékenysége az intézmény kiadási előirányzatának évi 5 %-os 
mértékét nem haladhatja meg. 

23.4. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke: 
Vállalkozási tevékenysége az intézmény kiadási előirányzatának évi 5 %-os 
mértékét nem haladhatja meg. 
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 24. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 a feladatellátási helyeknél felsorolt ingatlanok és azok berendezései, használati 

eszközei. 
 25. Helyrajzi szám: 

Orosháza: 971; 4; 91/A/5; 5519/1; 177/6; 8899 
Kardoskút: 139 

Orosháza, 2009. szeptember 25. 

 

  Németh Béla  
  polgármester  
Záradék: 
Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye jelen 
egységes szerkezetbe foglalt, 2010. január 1. napjától hatályos alapító okiratának 
kiadására Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2009. 
(IV.15.) Kt. számú határozata és az alapító okiratot módosító 338/2009. (IX.25.) Kt. 
számú határozata alapján került sor. 


	4. Székhelye: 5900 Orosháza, Előd u. 17.
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	11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a Munka Törvényköny...
	a feladatellátási helyeknél felsorolt ingatlanok és azok berendezései, használati eszközei.

