HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§, 90.§ és 92.§-a, valamint a közoktatásról szóló
LXXIX tv. 37. § (5) bekezdése alapján Törökszentmiklós Város Önkormányzata,, a Hunyadi Mátyás
Általános és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratát a következők szerint határozza meg:
1.) AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE:

Hunyadi Mátyás Általános és Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

AZ INTÉZMÉNY RÖVID NEVE:

Hunyadi Mátyás Nevelési-Oktatási Központ

AZ INTÉZMÉNY RÖVIDÍTETT NEVE:

Hunyadi M. Kéttannyelvű Iskola

ANGOL NYELVŰ HIVATALOS NEVE:

Hunyadi Mátyás Hungarian - English
Bilingual Primary School and Unity of
Pedagogical Services

TÍPUSA:

Közös igazgatású közoktatási intézmény.
általános iskola, pedagógiai szakszolgálat
- Közoktatás – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján –feladatból az
általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai
szakszolgálat alapfeladatokat ellátó,

A költségvetési szerv közfeladata:

- Önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatokat ellátó, önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve,
törzsszáma:
Címe:
SZÉKHELYE:
SZÉKHELYEN KÍVÜLI
NTÉZMÉNYEGYSÉGEI
(Telephelyei)

Törökszentmiklós
Város
Polgármesteri
Hivatala
409360
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a
5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 6. sz.
5200 Törökszentmiklós, Pozderka út 1.
Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 25. sz.

Törzsszám:
OM azonosító száma:
Működési Köre:

660499
035900
Általános
iskolai
ellátás
esetében:
Törökszentmiklós közigazgatási területe,
kötelező felvételt biztosító intézmény
felvételi körzetében
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében:
- Tiszabő közigazgatási területe –
Tiszabő Község Önkormányzata
- Tiszapüspöki közigazgatási területe –
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
- Tiszatenyő közigazgatási területe –
Tiszatenyő Község Önkormányzata

-

Kengyel
közigazgatási
területeKengyel Község Önkormányzata
Kuncsorba közigazgatási területe –
Kuncsorba Község Önkormányzata
Törökszentmiklós
közigazgatási
körzete – Törökszentmiklós Város
Önkormányzata

Illetékessége:

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ( nevelési
tanácsadás) esetében: Törökszentmiklós és
kistérsége
településeinek
közigazgatási
területe
- Tiszabő közigazgatási területe –
Tiszabő Község Önkormányzata
- Tiszapüspöki közigazgatási területe –
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
- Tiszatenyő közigazgatási területe –
Tiszatenyő Község Önkormányzata
- Kengyel
közigazgatási
területeKengyel Község Önkormányzata
- Kuncsorba közigazgatási területe –
Kuncsorba Község Önkormányzata
Törökszentmiklós közigazgatási körzete –
Törökszentmiklós Város Önkormányzata

2.) ALAPÍTÓ SZERV:

Az alapító jogait – jogutódként –
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
gyakorolja
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út
135/a

Székhelye:
ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE:
3.) IRÁNYÍTÓ, FENNTARTÓ ÉS
FELÜGYELETI SZERVE:
Székhelye:
4.) TEVÉKENYSÉGI KÖRE:
Alaptevékenység:
Székhely általános tantervű oktatás:
(Hunyadi u. 6)

1958.
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának
Képviselő testülete
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos
út135/a sz.
Alapfokú - általános iskolai - nevelés,
oktatás, nappali rendszerben
Kompetencia alapú oktatás felmenő
rendszerben 1-5. évfolyamon
Felkészítés
középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra
- felkészítés pályaválasztásra
- készség- és képességfejlesztés
Tehetséggondozás,
tehetségpont
működtetése,
Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését
segítő foglalkozások.
Nem
szakrendszerű
oktatás
5-6.
évfolyamon felmenő rendszerben
Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás
- a többi tanulóval együtt nevelhető és

Székhely, Két Tanítási Nyelvű Tagozat:
(Pozderka u. 1.)

Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata
Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. sz.)

oktatható beszédfogyatékos, enyhe
fokban értelmi fogyatékos, ép értelmű
vagy enyhe fokban értelmi fogyatékos
autista tanulók, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő (a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
tartós
és
súlyos
rendellenessége ) (SNIa), valamint
a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével
(a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenessége )
( (SNIb) küzdő tanulók nevelése –
oktatása.
- Beilleszkedési tanulási magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók ellátása
Törökszentmiklós
közigazgatási
területéről
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
Diáksport
Gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolai könyvtár működtetése
Alapfokú - általános iskolai - nevelés,
oktatás, nappali rendszerben
Két tanítási nyelvű oktatás angol nyelvből
felmenő rendszerben
Felkészítés
középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra
- felkészítés pályaválasztásra
Tehetséggondozás, differenciált - készségés képességfejlesztés
Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését
segítő foglalkozások.
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
Diáksport
Gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolai angol nyelvi könyvtár működtetése
Alapfokú - a külön nevelhető, oktatható
tanulásban akadályozott sajátos nevelési
igényű tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, nappali rendszerben
Felkészítés
középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra
- felkészítés pályaválasztásra
Tehetséggondozás, differenciált - készségés képességfejlesztés
Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését
segítő foglalkozások.
Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás
Cigány kisebbségi nevelés, oktatás magyar
nyelven.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(Almásy u 25.)

Egyéb

TEÁOR és megnevezése:

Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
Diáksport
Gyermek- és ifjúságvédelem
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás keretei között az
alábbi területeken:
- Nevelési tanácsadás
- Logopédiai szolgáltatás
- Továbbtanulási, és pályaválasztási
tanácsadás
- Utazó szakember hálózat szervezése és
működtetése
- Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai ellátás
Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás keretei között
Tehetséggondozás
Munkahelyi étkeztetés
Ingatlan üzemeltetése és bérbe adása
Közhasznú foglalkoztatás
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9101 Könyvtár

Szakágazat száma és megnevezése:

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladat száma és megnevezése:

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű
nevelése,
oktatása
(1-4.
évfolyamon)
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű
nevelése,
oktatása
(5-8.
évfolyamon)
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók napközi otthoni nevelése
855914-1 Általános iskolai tanulószobai
nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók

általános iskolai tanulószobai nevelése
855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
856011-1
Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és
támogatása
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
Évfolyamok száma:
Normál tantervű:
Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata

8
8
8

MAXIMÁLIS TANULÓLÉTSZÁM
- Normál tantervű:
ebből Angol Nyelvű Tagozat:
- Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata:

630 fő
580 fő
220 fő
50 fő

Vállalkozói tevékenység folytatása és szabad Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
kapacitásának használata
folytathat.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében
hasznosíthatja - az SZMSZ-ben felsorolt
tevékenységek körében.
Aránya nem haladhatja meg az intézmény
kiadási előirányzatának évi 10%-át. Forrása
intézményi bevétel.
5.) Vezetőjének megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét a fenntartó –
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg, nyilvános
pályázat útján a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelő megbízási, választási
rendben. A megbízás határozott időre szól.
Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási A munkáltatói jogokat az intézmény
jogviszonyok:
munkavállalóira az intézmény vezetője
gyakorolja. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
közalkalmazott ( határozott és határozatlan
idejű ), akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. Az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya
munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
Törvény
az
irányadó
(munkaszerződéses).Egyéb foglalkoztatásra
irányuló
jogviszonyra
a
Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. Az
irányadó (pl.: megbízási szerződéses)
6.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Önállóan működő költségvetési szerv, amely
kötelezettségvállalási,
utalványozási

teljesítményigazolási joggal és felelősséggel
rendelkezik.
7.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Az intézmény székhelye és telephelyei és az
ezekben elhelyezett tárgyi eszközök, szellemi
termékek (szoftverek, tananyagok, tananyag
csomagok, szakmai programok.

8.) Vagyon feletti rendelkezés joga a 30/2004.(VI.27.) Ök. sz. rendelet szerint.
Ezen Alapító Okiratot Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
119/2011. (VI. 30.) K. t. számú határozatával j ó v á h a g y t a .

Dr. Juhász Enikő
polgármester

Dr. Ondok László
A jegyzőt helyettesítő aljegyző

