
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. augusztus 5-én 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, dr Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné 
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, 
Tapasztó Szabolcs alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Eszteró Imréné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Király Barna, a Középtiszai Medosz SK elnöke,  Ficzere Géza, a 
Középtiszai Medosz SK labdarugó szakosztályának vezetıje, Sípos Gyula, a Középtiszai 
Medosz SK gazdasági vezetıje, Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı-fıtanácsosa, Orosz 
Mihály aljegyzı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 11 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, két fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes. 
A Képviselı-testület ülését telefonon hívta össze, a határidık rövidsége és a napirendek 
fontossága miatt. 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ A Középtiszai Medosz SK rendkívüli pénzügyi helyzetének megtárgyalása 
 
2./ A Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása 
 
     Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 186/2009.(VIII.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. augusztus 5-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester  
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1.Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
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Dr Ila Erzsébet 16 óra 5 perckor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati képviselık 
száma 12 fı. 
 
1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A Középtiszai Medosz SK rendkívüli pénzügyi helyzetének megtárgyalása 
 
BOGDÁN PÉTER: a Képviselı-testület július 30-i ülésén döntött különbözı megszorító 
intézkedések meghozataláról  az önkormányzat rendkívüli pénzügyi helyzetének javítása 
érdekében, többek között 2009. december 31-ig felfüggesztette a civil szervezetek 
támogatásának kifizetését. A Középtiszai Medosz SK mőködéséhez elengedhetetlen az 
önkormányzati támogatás biztosítása, amely éves szinten 3 millió 900 ezer Ft, és havonta 
kerül utalásra. A támogatás felfüggesztése olyan helyzetet teremtett, hogy a hétvégi 
mérkızéseket sem tudják lejátszani, ha nem kapják meg a támogatást.  Felkérte Király Barnát, 
a Középtiszai Medosz SK elnökét, tájékoztassa a Képviselı-testületet a kialakult helyzetrıl. 
 
KIRÁLY BARNA: az elmúlt évben a megyei I. osztályban szerepelt a csapat, jelenleg pedig a 
II. osztályban. Véleménye szerint helyes döntés volt elindulni az I. osztályban, mivel a város 
labdarúgó csapata meghatározója volt a megye labdarúgásának is Nagyon kellemetlen lenne 
mindannyiunk számára, ha a városban megszőnne a labdarúgás. Azzal, hogy a megyei I. 
osztályban szerepelt a csapat, olyan tehetséges fiatalok jutottak lehetıséghez, akikrıl nem is 
tudtak. Az elmúlt évben 120 fıt versenyeztettek. Az a költségvetési elıirányzat, amelybıl 
gazdálkodtak az elmúlt években, nagyon szőkös volt. Néhány cég segítette ıket felszerelés 
vásárlásával, vagy nagyobb költségeik kifizetéséhez  járultak hozzá. Az elmúlt három évben 
sikeresen szerepeltek különféle pályázatokon, ahol közel 200 ezer Ft-ot nyertek, sajnos ebben 
az évben nem sikerült nyerniük. A jó gazda gondosságával törekedtek pénzügyi eszközeiket 
hasznosítani. Keresték a lehetıséget forrásaik bıvítésére, ezért ebben az évben felemelték a 
belépıjegyek árát.  Úgy gondolja, hogy a megyei I. osztályban töltött év nem volt 
haszontalan, sokat tanultak, és látják, hogy hol tartanak a sportág fejlıdésében. Kérik a 
Képviselı-testületet arra, hogy továbbra is engedélyezzék részükre a támogatás folyósítását. 
A tavalyi évben 7 csapatuk vett részt a bajnokságban. Amennyiben anyagi lehetıségeik nem 
engedik meg ennyi csapat indítását, akkor kevesebb csapatot  fognak indítani. 
 
Szatmári Tibor 16 óra 10 perckor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati 
képviselık száma 13 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SÍPOS GYULA: olyan szerencsés helyzetben volt a sportkör, hogy 2008. év végén néhány 
szponzortól 600 ezer Ft adományt kaptak, ezzel tudták az idei évet kezdeni. Az év eltelt hét 
hónapját tudták teljesíteni, semmi tartozásuk nincs, minden  kötelezettségük határidıre be van 
fizetve. A támogatásból új felszerelést vásároltak, valamint a szlovák labdarugó csapatot 
látták vendégül. Az idei bajnokságból 10 mérkızés lesz itthon, amelynek költségeire elegendı 
lenne a támogatás. Az anyagvásárlást minimálisra csökkentették, az utazási költségekbe  a 
Középtiszai Mezıgazdasági RT  besegít,  önköltségi áron biztosítja a gépjármővet.. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Sportkör számára egyetlen támogatás az önkormányzattól kapott 
összeg. Nem mőködésükhöz történı hozzájárulásról van szó, hanem a mőködtetésükrıl. A 
Képviselı-testület az elmúlt testületi ülésen zárolta a támogatásokat. Azt kéri a Képviselı-
testülettıl, hogy amennyiben a Sportkör tekintetében feloldja a zárolást, akkor ez egyedi eset 
legyen. Amennyiben a Képviselı-testülettıl nem kapja meg a sportkör a támogatást, a 
bajnokságból ki fog kerülni a csapat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nagy jelentıségőnek tartja, hogy 110-120 fiatal jár rendszeresen az 
edzésekre, mérkızésekre. Véleménye szerint ezt valamilyen szinten támogatni kell az 
önkormányzatnak.  Kedvezı lehetıségnek látná, ha az egyesület felvenné a kapcsolatot a 
Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal, a támogatást illetıen. Jó lenne, ha az 
edzıpálya is használható állapotba kerülne. A sportkör képviselıitıl arról érdeklıdött, hogy 
van-e lehetıségük arra, hogy a mőködésükhöz támogatókat szerezzenek? 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  hasonló a véleménye az elızıekben elhangzottakhoz, nem a Sportkör 
mőködésérıl, hanem a létérıl van szó.. Javasolta a támogatás folyósításának engedélyezését a 
sportkör számára. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány nyitott az ilyen 
jellegő felkérésekre. A helyi újságban felhívást tesznek közzé, hogy a sportot kedvelı 
emberek támogassák az alapítványt adójuk 1 %-ával. 
 
SÍPOS GYULA: már több alkalommal próbáltak szponzorokat keresni. Nyomtattak átutalási 
csekket, amelyet a szurkolók között szétosztottak, de ez a kezdeményezés nem váltotta be a 
reményeket,  nem érkezett  támogatás. Győjtöttek támogatást felszerelés vásárlására is a 
támogató tagok körébıl, amelybıl nagy nehézségek árán  100 ezer Ft-ot tudtak összegyőjteni. 
A tagdíjat is nagyon nehéz összeszedni. Győjtıládát helyeztek ki a jól teljesítı játékosok és az 
edzık anyagi elismerésére, amelybıl 47 ezer Ft-ot tudtak összegyőjteni. 
 
KIRÁLY BARNA: az önkormányzat által benyújtott pályázat sikeresen szerepelt, ennek 
keretében felújításra kerül  az edzıpálya is. A munka elkezdıdött, a labdafogó hálók már 
felhelyezésre kerültek. Az edzıpályát alkalmassá kell tenni a használatra. A Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány vezetıjének felajánlását köszönettel vette, feltétlenül egyeztetni 
fognak a sportkör támogatását illetıen. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: nem a sportkör mőködésérıl, hanem „létérıl” van szó. Úgy 
gondolja, hogy a pénzösszeg folyósítását támogatni kell a Képviselı-testületnek. A Pénzügyi 
Osztály feladata lesz, hogy a szükséges pénzösszeget elıteremtse. A lelkes kisgyerekeknek, 
serdülı és ificsapatok tagjainak különösen nehéz lenne azt mondani, hogy nincs pénz a 
mőködéshez, lehet, hogy éppen itt vannak azok a tehetségek, akik majd a megyei I. 
osztályban juttatják a csapatot. Az a véleménye, hogy teremtsék meg a lehetıségét annak, 
hogy a sportkör megkaphassa a támogatást. 
 
MAGYAR ISTVÁN: egyetért a Sportkör támogatásával. Kérdése az volt, hogy az edzıpálya 
felújítására mikor kerül sor? Sajnos az egyesület tehetetlen azon illetéktelen személyekkel 
szemben, akik bejárnak a pálya területére, és azt megrongálják, ezért javasolja a pálya 
használatát szabályozni, esetleg tagsági kártya kibocsátását is megfontolásra javasolja. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a pálya gondnokát több alkalommal életveszélyesen 
megfenyegették különbözı személyek. A pályázaton az edzıpálya felújítására nyertek 1,5 
millió Ft-ot. Szükséges lenne a sportkör vezetésével tisztázni, hogy melyik edzıpályáról van 
szó, mivel a pályázat benyújtása elıtt nem volt velük egyeztetés. Úgy tudja, hogy nem arra a 
területre nyert pályázatot az önkormányzat, amit szükséges lett volna felújítani.  
 
KIRÁLY BARNA: az edzıpályán kb. 300-400 ezer Ft körüli felújítást végeztek ez idáig. 
Nagyon jó lenne még 2-3 pótkocsi föld odaszállítása. A pálya megvédése napi harcot jelent 
számukra. Ezzel kapcsolatban kérdése az volt, hogy a pálya használatáról szóló szabályzatot 
kinek kell kidolgozni? 
 
OROSZ MIHÁLY: tudomása szerint volt egyeztetés a sportkör képviselıi és a Polgármesteri 
Hivatal illetékes munkatársa között a pályázat benyújtását megelızıen. A pályázatnak árazott 
költségvetése, mőszaki felmérési terve volt. Kérte Király Barnát, hogy személyesen 
egyeztessenek ez ügyben. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: felhívta a figyelmet, hogy a pályázati  kiírástól és a tervtıl eltérni 
nem szabad. Javasolta a Sportkör részére a támogatás folyósításának engedélyezését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Középtiszai MEDOSZ 
SK  rendkívüli pénzügyi helyzetérıl szóló elıterjesztést,  és 13 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 187/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai Medosz Sk rendkívüli pénzügyi helyzetérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Középtiszai Medosz SK rendkívüli pénzügyi helyzetét, amely az  
 önkormányzati támogatás zárolása miatt alakult ki. 
 A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Sportkör részére – mőködésük 
 biztosítása érdekében  a költségvetésben meghatározott támogatási 
 elıirányzat továbbfolyósítását engedélyezi. 
 
 Errıl: 1./ Király Barna Középtiszai Medosz SK elnöke 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      4./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
KIRÁLY BARNA: a Középtiszai Medosz SK  elnöksége és tagsága nevében megköszönte a 
Képviselı-testület segítı szándékát,  amelyet  eredményes szereplésükkel igyekeznek 
viszonozni.   
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2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról 
 
Elıterjesztés az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület júliusi ülésén döntött az Apáczai Csere János 
Általános Iskola III. számú épületének átadásáról a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium részére. Fentiek miatt szükséges a két intézmény alapító okiratának módosítása, 
melyet javasol a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával (Kuczeráné 
Sípos Judit a szavazáskor nem tartózkodott a teremben) az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 116/2009.(V.27.) Kt.  
számú határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:  

 
1./ Az alapító okirat „II. Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 27.” 
 az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 „ II. Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 27. 

      Telephelye: 5331 Kenderes, Szent István út 41.” 
 

2./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 

3./ A módosítást tartalmazó  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 
1. számú mellékletét képezi.  

 
4./ A határozat rendelkezései 2009. szeptember 1-tıl lépnek hatályba, ezzel 

egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 116/2009.(V.27.) és a 
155/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatai hatályát vesztik. 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója 
       Kenderes, Szent István út 27. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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188/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 
 

 
 

SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

5331 Kenderes, Szent István út 27.  Tel/fax: 59/328 -158, Tel.: 59/328-
227 

˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 
15-18. §-a, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. 
§-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ 
pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
I. A költségvetési szerv neve:    Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 

 Kollégium 

II. Székhelye:     5331 Kenderes, Szent István út 27. 
 Telephelye:     5331 Kenderes, Szent István út 41. 
 
III. Létrehozásának idıpontja:    1990. október 1. 
  
IV.  Illetékességi, mőködési területe:  Kenderes közigazgatási területe 
 
V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
 az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
VI. Irányító és felügyeleti szerve,       Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 Székhelye:             5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
VII. A költségvetési szerv jogállása:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
VIII. Bankszámla rend:     önálló bankszámlával rendelkezik, 
       melynek száma: 11745080-15408174 
 
IX. MÁK törzsszáma:     408176 
 
X. OM azonosítója:    036057 
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XI.  A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
XII.   

Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre bízza meg, 
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.   
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi  
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
XII. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja a 
középfokú oktatást. 

 
XIII. A költségvetési szerv besorolása: 
 
 1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
 
 2. A közszolgáltató költségvetési  
     szerv fajtája:    közintézmény 
 
 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény elsısorban 
szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett szakmai 
teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik. 

 
4. Alaptevékenysége:  

Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.  
   
Iskolarendszeren belüli oktatás 

- szakiskolai, szakképzési 
- szakközépiskolai, 
- gimnáziumi 

 
Szakiskolai oktatás keretében - szakképzésre felkészítı pályaorientációt biztosító - az 
általános mőveltséget megalapozó, alapvizsgára is felkészítı kilenc és tizedik 
évfolyam. 
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Szakiskolai szakmai elméleti, gyakorlati és általános mőveltséget biztosító oktatás 
keretében felkészítés az alábbi szakmákra: 

 
 

 

OKJ szám 

 
Szakképesítés megnevezése 

Iskolai szakképzés, 
szakmai gyakorlati 
képzési  ideje (év) 

31 7822 01 Falusi vendéglátó 1 
33 6201 01 Gazda II. (mezıgazdasági szakmunkás) 2 
33 6207 03 Kertész 2 
31 6203 05 Lótenyésztı 2 
31 6201 01 Mezıgazdasági gazdaasszony II. 2 
33 6280 01 Mezıgazdasági gépész 2 
31 6280 07 Növénytermesztı gépész 2 
34 7872 01 Lovastúra-vezetı 2 
33 6203 01 Belovagló 2 
31 6203 02 Állattenyésztı 2 
33 7822 02 Vendéglátó eladó 2 
33 7826 01 Cukrász 3 
54 3434 04 Vendéglátó és idegenforgalmi 

szakmenedzser 
2 

33 811 02 10000000 Pincér 3 
33 811 03 10000000 Szakács 3 
31 521 01 00103103 Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító 2 
31 521 20 00103104 Növénytermesztési gépüzemeltetı, 

gépkarbantartó 
2 

31 621 04 00000000 Lótartó és –tenyésztı  2 
 
Érettségire épülı elméleti és gyakorlati szakmai képzés 
 

OKJ szám Szakképesítés megnevezése Iskolai szakképzés, 
szakmai gyakorlati 
képzési ideje (év) 

52 5452 02  Mezıgazdasági gépésztechnikus 3 
52 6201 01 Mezıgazdasági technikus 3 
52 7822 02 Vendéglátó technikus 2 

52 811 02 00000000 Vendéglıs 2 
 
Tizedik osztályt végzettek részére érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás (nappali, 
esti, levelezı tagozat), illetve 11., 12. évfolyamos középiskolai oktatás (ifjúsági és felnıtt 
tagozata). 
 
A 33 7822 02 OKJ számú Vendéglátó eladó szakképesítésnél tanulószerzıdéssel nem 
önkormányzati tanmőhelyben is folyik szakmai gyakorlati képzés. 
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 Iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés 
 
A tankötelezettségnek eleget tett személyek részére igény szerint minden olyan szakmában, 
amely követelményszintjét az iskola biztosítani tudja:  
 
−  állatgondozó,    

     
− állatartó-telepi gépész, 
− állattenyésztési gépkezelı, 
− aranykalászos gazda,  
− biotermesztı,  
− dajka,  
− dísznövénytermelı, 
− ezüstkalászos gazda,  
− falusi vendéglátó, 
− gombatermelı,  
− gyógynövényismerı és termesztı, 

feldolgozó, 
− gyorsétkeztetési eladó,  
− gyümölcstermesztı,  
− hegesztı,  
− idegenforgalmi technikus,  
− keksz és ostyagyártó,  
− kerti munkás,  
− lótenyésztı- szaktechnikus,  
− lótenyésztı, lovastúra-vezetı,  
− méhész,  
− meliorációs és parképítı gépkezelı,  
− mezıgazdasági agrárvállalkozó,  
− mezıgazdasági diesel-adagoló javító,  
− mezıgazdasági és hidraulikus javító,  
− mezıgazdasági gépkezelı, (traktor, 

önjáró betakarítógép, mg.-i rakodógép, 
gépi fejı), 

− mezıgazdasági munkás,  
− mezıgazdasági targoncavezetı,  
− mezıgazdasági technikus,  
− mezıgazdasági vontatóvezetı (”T” 

kategória),  
− növényvédı- és méregraktár-kezelı,  
− önjáró-munkagépkezelı,  
− parkgondozó,  
− pincér,  
− sajt- és vajkészítı,  
− savanyító,  
− szakács,  

− szárazáru készítı,  
 
− száraztészta-készítı,  
− személygépkocsi vezetı képzés ("B" 

kategória)  
− tejkezelı,  
− vendéglátó eladó,  
− vendéglátó technikus,  
− virágkötı,  
− zöldség és főszernövény termelı,  
− zöldség és gyümölcs feldolgozó,  
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Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program a 
139/2001./VIII.9./ Kt. sz. határozattal 2001. szeptember 1-tıl hatályos. (módosítva 
2006-ban) 

 
- Az intézmény a fogyatékos, sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatását végzi 

 
- tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott, 
- enyhe fokban értelmi fogyatékos, 
- hiperaktív, 
- diszlexiás, 
- diszgráfiás, 
- diszkalkuliás. 

 
A cigány tanulók felzárkóztató oktatása integráltan történik. 
A hátrányos helyzető tanulók, differenciált foglalkozáson vehetnek részt. 
A beilleszkedési, magatartási és tanulászavaros gyerekek tanulási idın kívül szervezett 
foglalkoztatása, korrepetálása. 

 
- Szakiskolai tanulóknak 9-10. évfolyamon heti 6 órában folyik a gyakorlati oktatás 
iskolai tanmőhelyben. 
- Szakközépiskolai 9-10. évfolyamán heti 4 órában vesznek részt gyakorlati oktatásban 
a tanulók az iskola saját tanmőhelyeiben. 
Felkészítés alapvizsgára, szakmai vizsgára, érettségire. 
Az alapvizsga, szakmai vizsga, érettségi vizsga lebonyolítás. 
Az oktatáshoz kötıdı, azt segítı tevékenység. Az intézményben tanuló fiatalok 
tanulási idın kívül szervezett foglalkoztatása, korrepetálása. 
Oktatási programok, módszerek kidolgozása, új oktatási programok alkalmazása. 
Iskolánk hozzájárul a tanulók tankönyvellátásához, szociális helyzetüktıl függıen 
(ingyenes, a hatályos rendelkezések szerint). 
Az intézményben tanuló, a késıbbiekben továbbtanulni szándékozó fiatalok 
továbbtanulásához, pályaválasztásához kapcsolódó tevékenység, tanácsadás. 
Az igényekhez és a lehetıségekhez mérten az intézményben tanuló fiatalok szorgalmi 
idı alatti kollégiumi ellátása. 
Sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi nevelése, oktatása. 
A kollégista diákok szabadidıs tevékenységének megszervezése. 
Diáksportköri tevékenységek. 
Diákvállalkozások irányítása, támogatása. 
Mezıgazdasági tevékenység, tanüzemi gazdálkodás. 
A kertészet, állattenyésztés, növénytermesztés, konyhaüzemeltetés során elıállított 
termékek és az iskolai tanmőhelyben oktatási célra gyártott termékek értékesítése. 
A tanulók és az intézményi dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása. 
A szabad kapacitás hasznosítása érdekében a tárgyi eszközök bérbeadása. 
Mőszaki szolgáltatás keretében 

− gondoskodik az épületek állagának megóvásáról, 
− raktári tevékenységet végez, 
− mőszaki készenlétet biztosít. 
− gondoskodik a farmon keletkezett szennyvíz elhelyezésérıl. 
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E feladatok ellátására szakmunkásokat alkalmaz, gépjármőveket üzemeltet. 
Számlát vezet a kijelölt pénzintézetnél, gondoskodik a szabályszerő 
pénzgazdálkodásáról. Megszervezi a számvitel- és bizonylati rendszert, biztosítja a 
bizonylati fegyelem betartását, a bizonylatok megırzését. Számlaszáma: 11745080 - 
15408174. 
Gondoskodik a gazdálkodással, mőszaki ellátással összefüggı szolgáltatási 
szerzıdések megkötésérıl, azok érvénybe tartásáról. 
Biztosítja a munka- és tőzvédelmi elıírások, valamint egyéb szabványossági elıírások 
betartásának feltételeit. 

 
Az évfolyamok számának megjelölése: 

 szakiskola 9-12 évfolyam 
 szakközépiskola 9-12 évfolyam 
 gimnázium (10. osztályra épülı)  11-12 évfolyam 
 

Engedélyezett férıhely: 
Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám 650 fı (maximum 35 fı 
osztályonként). 

 Az indítandó osztályok száma a tanulólétszámtól függ. 
 Az intézmény csoportbontásokat alkalmaz a pedagógiai program szerint. 
 Diákotthoni kollégium szálláshely maximálisan 180 fı. 
 
 Fı tevékenysége: 
 
 5. TEÁOR szerint: 8022 
    8021 
 
 6. Alapvetı szakágazati besorolása:  802200 
       802100 
 
 7. Tevékenység típusa:  alaptevékenység 
 
XIV. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre 
 
XV. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig 
 

551315 Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás 
 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
 552411 Munkahelyi vendéglátás 
 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek
 802144 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 
 802177 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 
 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 
 802241 Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai 
    oktatás 
 804028 Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
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 802188 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai  
   nevelése, oktatása 
 802225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése,  
   oktatása 
 802252 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés 

 megszerzésére felkészítı iskolai oktatása 
 805135 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő  
   gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása  
   (szorgalmi idıben) 
  
 
      Alaptevékenységen belül az alábbi tevékenységek végezhetık 
 
 

TEÁOR Megnevezés 
01.11 Gabonafélék, egyéb más nem sorolt növény termesztés 
01.12 Zöldség, virág, kertészeti termék termelése 
01.13 Gyümölcs, szılı, főszernövény termelése 
01.21 Szarvasmarhatenyésztés 
01.22 Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, ö. tenyésztés 
01.23 Sertéstenyésztés 
01.24 Baromfitenyésztés 
01.41 Növénytermelési szolgáltatás 
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás 
50.20 Gépjármő javítás, mosás, fékmérés 
55.21 Ifjúsági turistaszállás, szolgáltatás 
55.23 Egyéb szálláshelyszolgáltatás (kollégium) 
55.23 Szünidei gyermektáboroztatás 
55.30 Étkezıhelyi vendéglátás, BÜFÉ 
55.51 Középfokú oktatásban részesülık étkeztetése 

Gyv.tv.148.§ (5)bek. a-c. pontja alapján kedvezményes étkeztetés 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
55.52 Közétkeztetés 
70.20 Ingatlan (terem) bérbeadás 
80.21 Általános középfokú oktatás 
80.22 Szakmai középfokú oktatás 
80.41 Jármővezetı oktatás 
80.42 Felnıtt és egyéb oktatás 
90.01 Szennyvíz győjtése 
92.62 Egyéb sport tevékenység (lovagoltatás) 
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XVI. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 
 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
 5629162 Üdülıi, tábori étkeztetés 
 5629172 Munkahelyi étkeztetés 
 5629202 Egyéb vendéglátás 
 8531111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás 

8531211 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás 
 8531311 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás 
 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai,  
   elméleti oktatás a szakképzıi évfolyamokon 
 8559322 Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás 
 8531221 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 

 oktatása 
 8531321 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 
 8532121 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés  
   megszerzésére felkészítı iskolai oktatása 
 8559221 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő  
   tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
 0111002 Gabonafélék termesztése 
 0113002 Zöldség féle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 
 0124002 Almaterméső, csonthéjas termesztése 
 0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztés 
 0142002 Egyéb szarvasmarha tenyésztés 
 0143002 Ló,- léféle tenyésztés 
 0145002 Juh, kecske tenyésztés 
 0146002 Sertéstenyésztés 
 0147002 Baromfitenyésztés 
 0161002 Növénytermelési szolgáltatás 
 0162002 Állattenyésztési szolgáltatás 
 0163002 Betakarítást követı szolgáltatás 
  3312002 Ipari gép, berendezés javítása 
 3317002 Egyéb közlekedési eszköz javítása 
 5520012 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 
 5610002 Éttermi, mozgóvendéglátás 
 6820023 Nem lakóingatlan érbeadása, üzemeltetés 
 8413522 Mezıgazdasági támogatások 
 8560001 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
 8559372 Máshova nem sorolt felnıtt oktatás 
 
XVII. Az intézmény bélyegzıjének hivatalos szövege: 
 
Hosszú bélyegzı  Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
    5331 Kenderes, Szent István u. 27. 
    Tel./Fax.: 59/328-158 
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Körbélyegzı   Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
    Kenderes 
 
XVIII. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
 

 Az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az 
önkormányzat gyakorolja, úgy, hogy az épületek és telkek használati joga az 
intézményt illeti meg. 
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az 
intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik. 

 
 
  
 
Ezen ALAPÍTÓ OKIRATOT Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
188/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá, ezzel egyidejőleg Kenderes Város 
Önkormányzatának 116/2009.(V.27.) és 155/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatai hatályát 
vesztik. 
 
Az alapító okirat hatályba lépésének idıpontja: 2009. szeptember 1. 
 
 
Kenderes, 2009. augusztus 5. 
 
 
 
 
Bogdán Péter        Pádár Lászlóné 
polgármester                jegyzı 
 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzatának 189/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Apáczai Csere János  
Általános Iskola alapító okiratáról szóló 117/2009.(V.27.) Kt. számú határozatának 
módosításáról az alábbiak szerint döntött:  

 
1./ Az alapító okiratban szereplı  „IV. A költségvetési szerv telephelyeinek  

  felsorolása:      5331 Kenderes, Szent István út 40. 
       5331 Kenderes, Szent István út 41. 
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Az intézmény vezetıje jogosult – a közalkalmazotti tanáccsal történt elızetes 
egyeztetés alapján – máshol telephelyet üzemeltetni.” szövegrész helyébe a 
következı szövegrész lép: 
 
„IV. A költségvetési szerv telephelyeinek felsorolása: 

  felsorolása:      5331 Kenderes, Szent István út 40. 
Az intézmény vezetıje jogosult – a közalkalmazotti tanáccsal történt 
elızetes egyeztetés alapján – máshol telephelyet üzemeltetni.” 

 
2./ A „Xi. Bankszámla rend:” számozása és az ezt követı számozások az alábbiak 

szerint módosulnak: 
   

„XI.  Bankszámla rend: 
XII.  MÁK törzsszáma:   
XIII.  OM azonosítója: 
XIV.  A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
XV. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
XVI.  A költségvetési szerv besorolása: 
XVII.  A mőködés idıtartama: 
XVIII.  Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig 
XIX.  Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl 
XX. Az intézmény bélyegzıjének hivatalos szövege: 
XXI.  A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:” 

 
 3./ Az alapító okiratban szereplı „XX. A feladatellátást szolgáló vagyon 

megnevezése: Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában 
lévı vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. 
A használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 

  Apáczai Csere János Általános Iskola: 
5331 Kenderes, Szent István út 36. 
5331 Kenderes, Szent István út 40. 
5331 Kenderes, Szent István út 41. 
5349 Bánhalma, Ságvári E. út 66. 

     Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
Használója, kezelıje: Apáczai Csere János Általános Iskola” szövegrész 
helyébe a következı szövegrész lép: 

  „XXI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: Az önkormányzat 
tulajdonában és az intézmény használatában lévı vagyontárgyak feletti  

  rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A használati és 
hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 

  Apáczai Csere János Általános Iskola: 
5331 Kenderes, Szent István út 36. 
5331 Kenderes, Szent István út 40. 
5349 Bánhalma, Ságvári E. út 66. 

     Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
Használója, kezelıje: Apáczai Csere János Általános Iskola” 

 
 4./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
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5./ A módosításokat tartalmazó  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
határozat 1. számú mellékletét képezi.  

 
6./ A határozat rendelkezései 2009. szeptember 1-tıl lépnek hatályba, ezzel 

egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 117/2009.(V.27.) és a 
156/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatai hatályát vesztik. 

 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója 
       Kenderes, Szent István út 36. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 

189/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozat 1. számú melléklet 
 

A l a p í t ó   o k i r a t  
 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Apáczai Csere János Általános 
Iskola számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ pontja alapján 
az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
 
I. A költségvetési szerv neve:    Apáczai Csere János Általános Iskola 

II. Székhelye:     5331 Kenderes, Szent István út 36. 
 
III. Tagintézmény megnevezése, címe:  Apáczai Csere János Általános Iskola 
       Bánhalmai Tagintézménye 
       5349 Bánhalma, Ságvári E. út 66. 
IV. A költségvetési szerv telephelyeinek 
 felsorolása:     5331 Kenderes, Szent István út 40. 

Az intézmény vezetıje jogosult – a közalkalmazotti tanáccsal történt elızetes 
egyeztetés alapján – máshol telephelyet üzemeltetni. 
 

V. A költségvetési szerv szervezete:  Szervezetileg önálló intézményegység,  
       mely áll egy központi- és egy tag- 
        intézménybıl 
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VI. Létrehozásának idıpontja:    1991. január 1. 
  
VII.  Illetékességi, mőködési területe:  Kenderes közigazgatási területe 

(Más településrıl érkezı tanulók felvételérıl az intézmény vezetıje dönt, az érintett 
évfolyamon tanító nevelık véleményének kikérése után.) 

 
VIII. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
 az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
IX. Irányító és felügyeleti szerve,       Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 Székhelye:             5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
X. A költségvetési szerv jogállása:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
XI. Bankszámla rend:    önálló bankszámlával rendelkezik, 
       melynek száma: 11745080-15412658 
 
XII. MÁK törzsszáma:     412650 
 
XIII.  OM azonosítója:    03593 
 
XIV. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
 

Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre bízza meg, 
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.   
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
XV. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja az 
alapfokú általános iskolai oktatást. 

 
XVI. A költségvetési szerv besorolása: 
 
 1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
 
 2. A közszolgáltató költségvetési  
     szerv fajtája:    közintézmény 
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 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     
Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény elsısorban 
szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett szakmai 
teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik. 

 
4. Alaptevékenysége:  

Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program a 139/2001. 
VIII.9./Kt.sz. határozattal 2001. szeptember 1-tıl hatályos. 

 
A pedagógiai programnak az általánostól eltérı sajátosságai: 

 - Az intézmény a fogyatékos tanulók integrált oktatását végzi: 
  - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) 
  - beszédfogyatékos 
  - érzékszervi fogyatékos – látássérült 
  - érzékszervi fogyatékos – hallássérült 
  - testi fogyatékos, mozgássérült 
  - diszlexia 
  - diszgráfia 
  - diszkalkulia 
  - iskolai képességek kevert zavara 
  - kevert specifikus fejlıdési zavar 
  - tanulási zavar veszélyeztetett 
  - aktivitás és figyelem zavara 
  - hiperkinetikus magatartászavar 
  - tanulási zavar veszélyeztetett 
 

- A cigány tanulók felzárkóztató oktatása integráltan történik. 
- A hátrányos helyzető tanulók differenciált foglalkozáson vehetnek részt. 
- Az intézményben a 2003/2004-es tanévtıl kezdıdıen az 1. és 5. évfolyamon, 

illetve a továbbiakban felmenı rendszerben integrációs nevelés és képesség-
kibontakoztató felkészítés folyik. 

- A beilleszkedési, magatartási és tanulászavaros gyerekek oktatása (a nevelési 
tanácsadó javaslata alapján) kis létszámú osztályban szervezhetı. 

- Az intézmény bejáró tanulók útiköltség térítését átvállalja. 
- Az intézmény évfolyamonként egy osztályban emelt óraszámban tanít idegen 

nyelvet, egy osztályban testnevelést az 1-8 évfolyamon. 
- 5 osztálytól kezdve nívó csoportos oktatás van matematikából. 
- Az 1-8 évfolyamon az intézmény fejlesztı foglalkozásokat szervez. 
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- Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást folytat. 
- Az intézmény hozzájárul a tanulók szociális helyzetétıl függı tankönyvellátás 

biztosításához. 
 

Az évfolyamok számának megjelölése tagozatonként: 
    általános iskola: 1-8 évfolyam 
    felnıttoktatás: 1-8 évfolyam 
 

Engedélyezett férıhely: 
       Az intézménybe felvehetı maximális tanulói létszám: 520 fı. 
       Az intézmény évfolyamonként a következı osztályokat indítja: 

- emelt óraszámú testnevelés oktatás: létszám: a tanulói létszámtól függıen 
- emelt óraszámú idegen nyelv oktatás: létszám: 25-30 fı 
- pedagógiai program szerinti alapoktatás: létszám: 20-25 fı 
- kis létszámú osztály: létszám: 12-15 fı 

        Az indítandó osztályok száma a tanulólétszámtól függ. 
        Az intézmény csoportbontásokat alkalmazhat a pedagógiai program szerint. 
 

Fı tevékenysége: 
 
 5. TEÁOR szerint: 8520 
 
 6. Alapvetı szakágazati besorolása:  852011 
 
 7. Tevékenység típusa:  alaptevékenység 
 
XVII. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre 
 
XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig 

801214 Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
805113 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 
552323 Iskolai intézményi étkeztetés (ezen belül a Gyvt. 148.§./5/ bek. A-c. 

pontja alapján normatív kedvezményes étkeztetés) 
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai 

nevelése, oktatása. Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel 
/BTMN/ küzdı tanulók ellátása 

801236 Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás  
805915 Oktatást kiegészítı tevékenység 

      
Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program a 139/2001. 
(VIII.9.) Kt. sz. határozattal 2001. szeptember 1-tıl hatályos. 

 
XIX. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

 8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
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 8520121 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő

 nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 8520142 Általános iskolai felnıttoktatás (1-4 évfolyam) 

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 
évfolyam) 

 8520221 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő

 nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 8520242 Általános iskolai felnıttoktatás (5-8 évfolyam) 
 8559111 Általános iskola napközi otthoni nevelés 
 8559121 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
 8559141 Általános iskolai tanulók tanulószobai nevelése 
 8559151 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés  
 
XX. Az intézmény bélyegzıjének hivatalos szövege: 
 
      Hosszú bélyegzı   Apáczai Csere János Általános Iskola 
     5331 Kenderes 
     Szent István út 36. 
     Apáczai Csere János Általános Iskola 

bánhalmi tagintézménye 
     5349 Bánhalma 
     Ságvári út 66. 
 
      Körbélyegzı   Apáczai Csere János Általános Iskola Igazgatósága 
     Kenderes 
 
     Apáczai Csere János Általános Iskola Gondnoksága 
     Kenderes 
 
     Apáczai Csere János Általános Iskola 
     bánhalmi tagintézménye 
     Bánhalma 
 
XXI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
 

 Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A használati és hasznosítási 
jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 
  
Apáczai Csere János Általános Iskola: 
5331 Kenderes, Szent István út 36. 
5331 Kenderes, Szent István út 40. 
5349 Bánhalma, Ságvári E. út 66. 
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 Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
 Használója, kezelıje: Apáczai Csere János Általános Iskola 
 
 
Ezen ALAPÍTÓ OKIRATOT Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
189/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá, ezzel egyidejőleg Kenderes Város 
Önkormányzatának 117/2009.(V.27.) és a 156/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatai hatályát 
vesztik. 
 
 
Az alapító okirat hatályba lépésének idıpontja: 2009. szeptember 1. 
 
 
Kenderes, 2009. augusztus 5. 
 
 
Bogdán Péter        Pádár Lászlóné 
polgármester                jegyzı 
 
 
Kuczeráné Sípos Judit visszaérkezett, így a jelenlévı önkormányzati képviselık száma 
13 fı. 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy jövı pénteken lesz özvegy Horthy 
Istvánné részére a Díszpolgári Cím átadása. Az ünnepségre minden érdeklıdıt szeretettel 
várnak. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Módszertani Bölcsıde 
munkatársai helyszíni szemlét tartanak az óvodában az óvoda-bölcsıde csoport indításával 
kapcsolatban. A csoportszobát berendezték,  a szükséges berendezések  elkészültek. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a Zrínyi út lakói jelezték, hogy elhanyagolt telek van, kóbor 
kutyákkal. 
 
BOGDÁN PÉTER:  az elızı testületi ülésen hangzott el, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Érpatak polgármesterével, ahol hatékonyan léptek fel a közbiztonság javítása érdekében. 
A kapcsolatfelvétel megtörtént, polgármester úrral személyesen fog tárgyalni a közeljövıben. 
 
Mivel más napirendi pont, bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 17 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

(:Bogdán Péter:)             (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester         jegyzı 



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 5-én tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 
5-i ülése napirendjének elfogadásáról     186/2009. 
 
1./ A Középtiszai Medosz SK rendkívüli pénzügyi helyzetérıl  187/2009. 
 
2./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító 
     okiratának módosításáról       188/2009. 
 
     Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának 
     módosításáról        189/2009. 


