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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. június 26-i ülésére 
 
 

Tárgy: A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapító okiratának módosítása 
 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 43/2012. (II.28.) Kt. számú határozatával fogadta 
el az intézmény alapító okiratát a módosításokkal egysége szerkezetben. Az 
intézményfenntartó társulás tagjai Medgyesbodzás és Pusztaottlaka települések március 
hónapban szintén elfogadták, így az okirat 2012. március 28-án lépett hatályba. 
Az  alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület 64/2012. (III.23.) Kt. 
számú határozatában döntött arról, hogy az intézményben 2012/2013. nevelési évben 7 óvodai 
csoport működését engedélyezi, melyből 5 csoportot a medgyesegyházi, 1 csoportot a bánkúti 
és 1 csoportot a medgyesbodzási telephelyen. 
A medgyesbodzási telephelyen az óvodai ellátást igénylők száma a 17 új igénylővel együtt 40 
fő. Ebből 31 fő felvételét, illetve nevelését a közoktatásról szóló törvény 65. § (2) bekezdése 
alapján nem lehet megtagadni, mivel 3 év feletti halmozottan hátrányos gyermekekről van 
szó. Az óvodai csoport maximális létszáma a törvény szerint 25 fő. Fentiek szerint új óvodai 
csoport nyitása szükséges. Medgyesbodzás Község Önkormányzata tárgyalta a 
csoportmegnyitás szükségességét és vállalta a működéssel kapcsolatos normatíván felüli 
költségek megtérítését. A testületi határozat az előterjesztés mellékletét képezi.  
Az új csoport 2012. szeptember 1. napjával történő megnyitásának feltétele az alapító okirat 
fenti tartalmú módosítása és a fenntartók részéről történő elfogadása. 
 
A bölcsődei ellátás 2012. augusztus 31. napjával megszűnik a 75/2012. (III.27.) Kt. számú 
határozat alapján, így szükséges a vonatkozó rendelkezések törlése az alapító okiratból 
 
Időközben felmerült, hogy célszerű lenne a TEAOR számok szerinti feladatellátást 
részletezni, alábontani, ha az több feladatot is magában foglal és konkrétan nevesíteni a 
feladatokat, melyeket az intézmény ellát. Továbbá szükséges pontosítani az elnevezéseket, 
mivel több helyen szerepel még a tagintézmény fogalma, ami nincs. Sem maga az óvoda sem 
más településen lévő telephely nem minősül tagintézménynek. Mivel többcélú közös 
igazgatású közoktatási intézményről beszélünk csak intézmény egységek vannak, nincsenek 
tagozatok. 
Az alapító okirat ilyen jellegű módosítása az oktató nevelő munkában semmiféle változtatást 
nem jelent, a jelenlegi feladatellátást kell jogilag helyesen megfogalmazni, pontosítani. 
  
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ  
 
Alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. Az intézmény típusa: 
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.” 
 
Alapító okirat 4.) pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. az intézmény önálló intézményegységei:” 
 
Alapító okirat 5.) pontjának rendelkezései hatályukat vesztik. 
 
Alapító okirat 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„11. Felvételi körzete: 
 
Általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyam: 
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe. 
 
Óvodai nevelés: 
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka és Medgyesbodzás közigazgatási területe.” 
 
Alapító okirat 16. pont 889101 Bölcsődei ellátás (1997:XXXI.tv.42.§. Gyvt.) tevékenység, 
szakfeladat szám törlésre kerül. 

 
Alapító okirat 16. pont 
851011   Óvodai nevelés, ellátás  (1993:LXXIX.tv.20.§.a) tevékenysége, szakfeladat száma 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„ -  úszásoktatás, 

- angol nyelv” 
 
Alapító okirat 16. pont 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon.  
(1993:LXXIX.tv.20.§.b), tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi 
szövegrésszel: 
„-1-2. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben 

- úszásoktatás” 
 
Alapító okirat 16. pont 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon 
tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

- „úszásoktatás” 
 
Alapító okirat 16. pont 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés tevékenysége, szakfeladat száma 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„ 3-6. évfolyamon” 



Alapító okirat 16. pont 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés tevékenysége, szakfeladat száma kiegészül 
az alábbi szövegrésszel: 
 
„ 7-8. évfolyamon” 
 
Alapító okirat 16. pontja kiegészül az alább tevékenységgel, szakfeladat számmal: 
 
„ 910121 Könyvtári állomány (iskolai könyvtári) gyarapítása, nyilvántartása” 
 
Alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„17. Az intézmény évfolyamai: 

 
17.1. Általános tantervű tagozat 

  1-8. évfolyammal működő általános iskola 2-2 osztállyal 
17.2. Sajátos nevelési igényű tanulók részére 

1-8. évfolyammal működő általános iskola 
17.3. Óvodai nevelés sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek részére 
  3-8 éves korú gyermekek ( kis- középső-nagy csoport tiszta és vegyes életkorú 

  csoportokban) 8 csoportban. 
 
Alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„18. Intézmény befogadóképessége: 

 
18.1. Általános iskolai nevelés, oktatás 
 medgyesegyházi intézményegység 436 fő 

             ebből: Jókai u. 3.       120 fő 
            Luther u. 5-7.   316 fő 

18.2. Óvodai nevelés  
    medgyesegyházi intézményegység     150 fő 

ebből: Hősök u. 2                    125 fő 
            Bánkút, Kossuth u. 10.   25 fő 

medgyesbodzási telephely:          50 fő” 
 
Az alapító okirat módosítás hatályba lépésének napja: 2012. szeptember 1. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény-fenntartó társulás valamennyi 
településének jóváhagyását követően a módosított, és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző    

  Vermes Rita  intézményvezető 
 

Medgyesegyháza, 2012, június 15. 
 
       Ruck Márton  
       polgármester 


