
 
 

P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  
5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 

Tel. : (66) 491-401 
e-mail: fgyphiv@globonet.hu 

 
Előterjesztés 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. december13-i ülésére, 

a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú  Művészeti Iskola, Napközi Otthonos 
Óvoda,Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása 

napirend tárgyalásához. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselőtestület a 131/2012. (X. 30.)Kt.számú határozatával a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményének alapító okirat módosítását határozta el 2013. január 1-től a törvényi változások 
és az ebből adódó átszervezés miatt. A határozat az előterjesztés melléklete. 
A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló ..../2012.(XII. ...) törvény (továbbiakban: Tv.) 2. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-ei hatállyal módosítja az általa fenntartott 
települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami feladattá váló köznevelési feladatot 
ellátó többcélú intézmény alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől 
kizárólag önkormányzati feladatot lásson el.  
A törvényt  az országgyűlés a 2012. november 26-i ülésén elfogadta, kihirdetése várhatóan 
megtörténik a testületi ülés időpontjáig. 
A Tv. 5. § (3) bekezdése szerint, ha az önkormányzati fenntartó 2. § (1) bekezdése szerinti 
átszervezett többcélú intézménye köznevelési feladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót 
kap. 
A testületi döntést követően haladéktalanul tájékoztatni kell a döntésről az Állami 
Intézményfenntartó Központot, valamint az oktatási hivatalt. 
 
Javasoljuk az alapító okirat módosítását az alábbi határozati javaslat szerint. 
 
Határozati javaslat: 
...../2012.(XI.29.)Kt.hat. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1-jei hatállyal a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosítja: 
 

Az alapító okirat 1.-3., 5., 11.,  pontjainak helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
 
1. Intézmény neve: 
 

 „LURKÓFALVA” ÓVODA FÜZESGYARMAT 
Törzsszáma:  583659 
OM azonosítója:  

 
2. Intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. 

Telephelyei:    
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 

3. Intézmény:   
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) a) pontja alapján: 
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Óvoda 
Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § (2) 
bekezdése alapján 

- Kötelező közfeladata: 

   Óvodai nevelés 
- Önként vállalt közfeladata: nincs 

5. Befogadóképessége: 
Széchenyi utca 8.  200 fő  
Klapka utca 34.      24 fő 
Összesen:                          224 fő 
    

11. Alaptevékenységi szakágazat:  851020 óvodai nevelés 
 Alaptevékenysége : 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás. Iskolai életmódra való felkészítés, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése, és ökumenikus- 
keresztyén szellemiségű nevelés, azt igénylő 
csoportban/csoportokban. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.  
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való foglalkozás. Tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi (hallás), értelmi (enyhe 
és középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), illetőleg a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos nevelési igényű 
gyermekek nappali rendszerű integrált nevelése. 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-
nek nem minősülő - gyermekek integrált nevelése, egyéni 
fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai kisebbséggel 
való külön foglalkozást is. Kiemelten tehetséges gyermekekkel 
való foglalkozás. 

 
Az alapító okirat 12. pontjának a „foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok” felsorolás második francia bekezdése szövegrész helyébe az alábbi szövegezés 
kerül: 

-  egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka Törvénykönyvéről szóló  
2012. évi I. törvény az irányadó. 

 
Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszíti. 
 
Az alapító okirat 13., 14. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
13.  Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek 

pénzügyi- gazdasági feladatait Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
látja el. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja.  
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Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény vezetője 
rendelkezik. 

  
14. Feladatának ellátását szolgáló vagyon:   

Füzesgyarmat Széchenyi utca 8.hrsz : 2509, 
Klapka utca 34. hrsz:  2225 
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott 
eszközök 

 
Az alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki: 
 
18. Jogelőd megnevezése és székhelye: 
 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 

Egységes Pedagógia Szakszolgálat. 
 5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz. 
 
Az intézmény feladatai közül az általános iskolai, az alapfokú művészeti oktatással és az 
egységes pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos tevékenységek törvény rendelkezései 
alapján  beolvadással a Kleibersberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásába kerülnek 
 
 Az intézményi vagyon működtetési feladatait a városgazdálkodási kft. részére adta át  
közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan feltételű továbbfoglalkoztatási 
kötelezettségével. Az érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 
25/A. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 
foglalkoztatotti létszámot 29 főben határozza meg , melyből 3 fő prémium éves. 
Ovodai Csoport : 8 
 
Foglalkoztatott közalkalmazott                 óvónő :  18 fő 
                                            ebből prémium éves :  - 2 fő 
                                                                     dajka:    8 fő  
                                             ebből prémium éves :  -1 fő     
                                                      ped..aszisztens:    2 fő 
                                                           ovodatitkár :    1 fő   
 
                            
  
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, és 
arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat 
megtárgyalásával és elfogadásával 2013. január 1-jei hatállyal módosítsa az intézmény alapító 
okiratát. 
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                                                                           II.   
Az intézmény jelenlegi vezetője az iskolai közoktatás aktív dolgozója is, ezért 2013. január 1-
től az ő munkáltatója az állami fenntartású intézmény lesz, tehát a megváltozott jogállású 
intézményünk vezető nélkül marad.  
Így az óvodai intézmény vezetői állására majd pályázatot kell kiírni.  
Mivel most tanév közben vagyunk és a jogszabályi környezetek még nem teljesen 
tisztázottak, jelenleg még nincs a végrehajtási feladatokra korányrendelet hatályban 2013. 
január 1-től működő új közoktatási intézményekre vonatkozóan.  
A pályázat kiírásáról tehát 2013. márciusában célszerű döntést hozni. Amíg a pályázat 
elbírálása nem történik meg a fenntartó (legfeljebb egy évre, mely tanév végéig tarthat, így 
2013. augusztus 31-ig) az intézmény dolgozói közül választott szakembernek megbízást adhat 
vezetői feladatok ellátására.  
Fentek alapján javaslatot teszek az intézményvezetői megbízásra, kérem a határozati 
javaslatot szíveskedjenek elfogadni : 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 
Füzesgyarmat  intézmény  
 
intézményvezetői feladatok ellátásával 2013. január 1. napjától az új intézményvezető 
pályázat útján történő kiválasztásáig, legfeljebb 2013. augusztus 31. napjáig az intézmény 
dolgozói közül  
Károlyi Zsigmondné Simon Róza 5525 Füzesgyarmat, Petőfi utca 9.sz.a. lakost bízza meg. 
A megbízott vezető magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye mellett a 
mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pótlékalap 200 %-ban 
( jelenleg 40.000Ft ) állapítja meg  

 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével a 2013. márciusi 
testületi ülésre. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
                                                         III. 
 
Az előterjesztéshez csatoljuk az Állami Intézményfenntartó Központ Elnökének körlevelét , 
melyben előírja a mi vonatkozásunkban, hogy a települési önkormányzatokkal megkötendő 
megállapodást mellékleteivel együtt a 2012. december 13-án tartandó értekezletre vigyék 
magukkal. A megállapodást tervezetét csatoljuk az előterjesztéshez, melyet ma kaptunk meg 
email levélben , a mellékleteit az intézmény dolgozói készítik és előreláthatóan kedden a 
Gazdálkodási Bizottsági űlésen kiosztjuk és előtte  email levélben megküldjük a kitöltött 
megállapodás tervezettel együtt. 
 

 

Füzesgyarmat, 2012. december 7. 
 
 
 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  

      polgármester         jegyző
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 

E-mail:  fgyphiv@globonet.hu        web:www.fuzesgyarmat.hu 
  

KK   II   VV  OO  NN  AA  TT  
  

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-án tartott üléséről 
készült jegyzőkönyvből: 
 

H A T Á R O Z A T  
131/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületet a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményének alapító okirat módosítását határozza el 2013. január 1-től a 
törvényi változások és az ebből adódó átszervezés miatt.  
Megváltozik az intézmény feladata: 

- Ki kell venni az általános iskolai és alapfokú művészeti oktatást, az 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot. 

A jogállás meghatározásánál kikerül a közös igazgatás. 
Az intézményegységek közül ki kell venni: 

- Általános iskola 
- Alapfokú Művészetoktatási Egység, 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

Törölni kell minden iskolai oktatáshoz kapcsolódó előírást, vagyont, telephelyet. 
Az általános iskolai oktató nevelőmunkát végző közalkalmazottak változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatásáról a törvényi előírások szerint kell intézkedni. 
Az intézményi vagyon működtetési feladatait a városgazdálkodási kft. részére adja át a 
közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. § (8) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 
foglalkoztatotti létszámot meg kell határozni.  
 
Az intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. sz. 
Telephely: 5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 
Az intézmény nevét: „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat” névre változtatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a következő novemberi testületi ülésre a határozatban 
foglaltak szerinti az alapító okirat módosítását terjessze elő. Tegyen javaslatot az 
intézményvezető megbízására. 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős: Bere Károly polgármester 

K. m. f. 

  Bere Károly  sk.     Botlik Tiborné sk. 
  polgármester                                    jegyző 

Kivonat hiteléül: 

Fehér Lászlóné 
testületi ügyintéző 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

tervezet 
(áthúzással jelölve a megszűnő , szürke háttérrel jelölve a kiegészítő szövegrészek) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 265/2007. (VIII. 27.)Kt. számú 
határozatával elfogadott, a 2/2008. (I. 17.)Kt. számú határozatával, az 51/2008. (II. 14.) 
Kt. számú,  a 160/2008.(V.  29.)Kt. számú, a 208/2008. (IX. 11.)Kt számú a 36/2009.(II. 
12.)Kt számú,  az 50./2009.(III. 26.)Kt. számú,  a 105/2009.(V. 28)Kt. számú, a 
183/2009.(IX.10.)Kt. a 22/2010.(II.11.)Kt. számú, a 127/2010.(V. 27.)Kt. számú, a 
304/2011. (XII.15.)Kt. számú, és a 8/2012.(I.26.) Kt. számú és a ..../2012.(XI. 29.) Kt. 
számú határozatával  módosított alapító okirat egységes szerkezetben. 

 
1. Intézmény neve: 
 

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ M ŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI 
OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT  

„LURKÓFALVA” ÓVODA FÜZESGYARMAT 
Rövid neve: Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény 
Törzsszáma:  583659 
OM azonosítója: 201088 

 
2. Intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.  8. 

Telephelyei:    
 Iskolai:     5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2. 

5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 89. 
5525 Füzesgyarmat, Hegyesi János utca 12. 
5525 Füzesgyarmat, Bethlen utca 5. 

Óvodai: 
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. 
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 

3. Intézmény:   

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) a) pontja alapján:  
Óvoda 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: az 1993. évi LXXIX. Tv. 3. § (2), 37.§ (1) 

bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet alapján A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 72. § (2) bekezdése alapján 

- Kötelező közfeladata: 

- Általános iskolai oktatás  
- Óvodai nevelés 

- Önként vállalt közfeladata: nincs 

- alapfokú művészeti oktatás 
- egységes pedagógiai szakszolgálat 

Intézményegységei: 

- Általános Iskola 
- Napközi Otthonos Óvoda 
- Alapfokú Művészetoktatási Egység 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
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4. Működési területe: Békés megye, Füzesgyarmat város teljes közigazgatási területe, 
egységes alapellátási körzetként. 

5. Befogadóképessége:  
Iskolai oktatás: 
    Széchenyi utca 2.  392 fő 
   Kossuth utca 89.      96 fő 
   Hegyesi János utca 12.   96 fő 
   Bethlen utca 5.      40 fő 
   Összesen:                       624 fő 
Óvodai nevelés: 

Széchenyi utca 8.  200 fő  
Klapka utca 34.      24 fő 
Összesen:                          224 fő 

6. Iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 

Tagozat megnevezése: tagozat nincs 
 
7. Irányító szerve:   Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
Alapító szerve:   Füzesgyarmat Város Önkormányzata  
    5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

8. Fenntartó szerve:  Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
    5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

9. Felügyeleti szerve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
     5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.   
10. Jogállása:  Önálló jogi személy. Vezetője az intézményvezető, akit az irányító szerv 

képviselő-testülete nevez ki. 
 
11. Alaptevékenységi szakágazat:  852010 alapfokú oktatás 851020 Óvodai nevelés 

 Alaptevékenysége 2010.január 1-től: 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai Intézményi étkeztetés 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85201  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam).  
-  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése 
- iskolai könyvtár szolgáltatás 

852012 Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi (hallás), 
értelmi (enyhe és középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), 
illetőleg a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos nevelési igényű 
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általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése 
oktatása (1-4.évfolyam). 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-
nek nem minősülő - általános iskolai tanulók integrált oktatása, 
egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai 
kisebbséggel való külön foglalkozást is. 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5–8. évfolyam)  
-  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése 
- iskolai könyvtár szolgáltatás 

852022 Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi (hallás), 
értelmi (enyhe és középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), 
illetőleg a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése 
oktatása (5-8. évfolyam). 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-
nek nem minősülő - általános iskolai tanulók integrált oktatása, 
egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai 
kisebbséggel való külön foglalkozást is. 

85203 Alapfokú művészetoktatás 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

- zongora tanszak  
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 

táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 
- grafika és festészet tanszak 
- társastánc 
- színjátszás tanszak 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- gyógypedagógiai tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 
- nevelési tanácsadás 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

85101 Óvodai nevelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás. Iskolai életmódra való felkészítés, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése, és ökumenikus- 
keresztyén szellemiségű nevelés, azt igénylő 
csoportban/csoportokban. 
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851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való foglalkozás. Tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi (hallás), értelmi (enyhe 
és középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), illetőleg a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos nevelési igényű 
gyermekek nappali rendszerű integrált nevelése. 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-
nek nem minősülő - gyermekek integrált nevelése, egyéni 
fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai kisebbséggel 
való külön foglalkozást is. Kiemelten tehetséges gyermekekkel 
való foglalkozás. 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység,  

az intézmény üresen álló helyiségeinek bérbeadással történő 
hasznosítása 

910121-1 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

 
12. Intézményvezetőjének megbízására  

vonatkozó szabályok:  Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város  
Önkormányzata bízza meg – meghatározott időre - pályázat 
útján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat Füzesgyarmat 
város polgármestere gyakorolja. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
- Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992 .XXXIII tv., 
-  egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka Törvénykönyvéről 

szóló  1992. évi XXII tv 2012. évi I. törvény az irányadó. 
 

13.  Gazdálkodási besorolása formája: Önállóan működő és gazdálkodó. 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi- gazdasági feladatait 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézmény 
dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.  

Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény vezetője 
rendelkezik. 

 
  
14. Feladatának ellátását  

szolgáló vagyon:   Füzesgyarmat 

Széchenyi utca 2. Hrsz.:   2378/1 

Kossuth utca 89. Hrsz.: 629/3  
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Hegyesi János utca 12. Hrsz .:1553, 

Bethlen utca 5. Hrsz.: 2371 

Széchenyi utca 8. hrsz : 2509 

Klapka utca 34. hrsz:  2225 
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott 
eszközök 

15. Vagyona feletti rendelkezési jog:  Vagyon feletti rendelkezési jogot és a vagyonnal való 
gazdálkodás jogát a mindenkor érvényben lévő 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
16. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 
 
17. Alapítás dátuma:          2007. szeptember 1. 
 
18. Jogelőd megnevezése és székhelye: 
 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 

Egységes Pedagógia Szakszolgálat. 
 5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz. 

Z á r a d é k 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot 2012. február 01-2013. január 01-i hatállyal, a 8/2012.(I.26.)  
..../2012.(XII.13.)Kt. számú határozatával  jóváhagyta.   

 

 

 
Füzesgyarmat, 2012. december 13. 

 
 
 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  

      polgármester         jegyző 


