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Tisztelt Képviselő-testület!

Az oktatáspolitikai irányelvek és a gyakorlati tapasztalatok ismeretében megállapítható, hogy
a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolába való beiskolázás egyre nehezebb. Az integrált oktatás-nevelés hangsúlyozásának
eredményeként egyre kevesebb támogatást kap az ún. szegregált oktatás.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján
egyre több azon sajátos nevelési igényű gyermek száma, akiknek tanulmányait a többségi
általános iskolában kell megkezdeni illetve folytatni, integráltan, a normál
tanulócsoportokban.

A fentiekben említetteket vizsgálva megállapítható, hogy a Montágh Imre Általános Iskolába
irányított sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan fogyatékos) száma, évről-évre csökken. A jelenlegi tanévben 112 fő az itt
tanulók létszáma, melyből 45 fő más településről jár az iskolába.

Megvizsgálva a többségi általános iskolába járó sajátos nevelési igényű tanulók (a
továbbiakban SNI-s tanulók) létszámának alakulását, azt tapasztaljuk, hogy számuk növekvő
tendenciát mutat.

 Jelenleg 47 SNI-s tanuló fejlesztését kell ellátni integráltan a többi tanulóval a négy általános
iskolának, óvodák esetében pedig 13 fő hasonló besorolású gyermek ellátását kell megoldani.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy évről-évre egyre magasabb az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat által egyéni bánásmódot igénylő beilleszkedési-, tanulási-, magatartási
problémával küzdő tanulók száma is, akkor egyre nehezebb eleget tenni a közoktatási törvény
30.§-ában rögzítetteknek, mely szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga,
hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A befogadó
iskoláknak is rendelkeznie kellene azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztéséhez szükségesek.

Célszerűnek látszik egy olyan intézmény létrehozása, amely a fenti kötelező feladatellátást
segíti.
A Kt.33 § (2) bekezdése szerint: „Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény hozható
létre a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
nevelésének, oktatásának segítése céljából.”

Ez az intézmény elláthatja a Kt.34 §, valamint 36 § (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai
szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatainak egy részét is.
Ez az intézmény létrehozható a Montágh Imre Általános Iskola feladatellátásnak bővítésével
(struktúraváltásával).

A többcélú intézmény kialakítása nem befolyásolja az intézmény jelenlegi feladatellátását, a
jól működő, megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező Montágh Imre Általános
Iskola továbbra is ellátja a szakértői javaslattal az iskolába irányított gyermekek
gyógypedagógiai nevelését, oktatását, ugyanakkor a csökkenő gyermeklétszámból adódóan a
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jelenlegi szakemberállomány lehetővé teszi, hogy az intézmény feladatellátása az alábbi
területekkel bővüljön:

1) Pedagógiai szakszolgálat (Kt.34 §)
- gyógypedagógiai tanácsadás, gyógypedagógiai fejlesztés
- utazó szakember hálózat működtetése
- logopédiai ellátásban való részvállalás
2) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (Kt.36 § (2))
- pedagógiai szaktanácsadás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és

szervezése

A többcélú intézmény létrehozása lehetőséget teremt arra, hogy az iskola gyógypedagógusai
kötelező óraszámukon belül szaktudásukat és tapasztalatukat a város valamennyi közoktatási
intézményében hasznosítsák, elsősorban az óvodákban és az általános iskolákban. Segítsék a
befogadó, többségi intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó
pedagógusok munkáját, a gyermekek, tanulók fejlesztéséhez módszertani útmutatást adjanak,
tevőlegesen részt vállaljanak a gyermekek, tanulók előrehaladása érdekében.

A feladatellátás fentiekben bemutatott bővítését a nevelőtestület a törvényi előírásoknak
megfelelően megtárgyalta és egyetértett a 2010/2011-es nevelési évben, tanévben történő
bevezetésével.
A szülői közösség tájékoztatása is megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztésben bemutatott előkészítő munka
ismeretében, valamint a csatolt szakértői vélemény alapján hozza meg döntését.

Gödöllő, 2010. április „ 22 „

Dr.Gémesi György
    polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos
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HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-jétől létrehozza a többcélú Montágh Imre Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Képviselő –testület a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a.)A költségvetési szerv alapító okiratának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 1. A költségvetési szerv neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

                      Rövidített neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
EGYMI

b.)A költségvetési szerv alapító okiratának 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„   3. A költségvetési szerv intézménytípusa: többcélú közoktatási intézmény egységes
gyógypedagógiai  módszertani intézmény

Intézményegységei:
- általános iskola               1-8 évfolyam
- előkészítő szakiskola       9-10 évfolyam
- speciális szakiskola
- készségfejlesztő speciális szakiskola   (2-2 szakképző

évfolyammal)

c.)A költségvetési szerv alapító okiratának 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

        „4.A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 852010

   A költségvetési szerv törzsszáma: 685412

d.)A költségvetési szerv alapító okiratának 5/b. pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „5/b). A költségvetési szerv feladata, alaptevékenysége:

- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása, lebonyolítása
- Tanműhely, gyakorló park működtetése
- Pedagógiai szakszolgálat
- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások
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e.) A költségvetési szerv alapító okiratának 5/c pontja „2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladat szerint” kiegészül:

      562913 Iskolai intézményi étkeztetés
      931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

- iskolai sportkör működtetése

-2010. szeptember 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint:

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakszolgálat keretében:gyógypedagógiai fejlesztés, valamint az
utazó szakember hálózat működtetése, logopédiai ellátásban való részvállalás

      856012  Korai fejlesztés, gondozás- gyógypedagógiai tanácsadás

      856020       Pedagógiai –szakmai szolgáltatások
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében: pedagógiai szaktanácsadás,
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és
szervezése

f.)A költségvetési szerv alapító okiratának 6.pontja „ 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatrend szerint” törlésre kerül:

„6.  A költségvetési szerv kiegészítő és kisegítő tevékenysége:

- 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint kiegészül:

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- tanműhely, gyakorló park működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

g.) A költségvetési szerv alapító okiratának 13.pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „13.pont Működési köre:
     Az intézmény a pedagógiai szakszolgáltató tevékenységeit és a pedagógiai szakmai

szolgáltatásokat a gödöllői többségi önkormányzati óvodákban és iskolákban látja el.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással, kiegészítéssel nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokról és kiegészítésekről a
módosító okirat 1/a. számú melléklet szerint, a módosításokkal, kiegészítésekkel
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 1/b. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4. Az alapító okirat módosítása 2010. szeptember 1-jétől lép hatályba.
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HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület Dr. Bucsyné Prém Katalin igazgatónak feladatául adja az intézményi
pedagógiai program és egyéb dokumentumok módosításának elvégzését, a fenntartóhoz
jóváhagyásra való előterjesztését.
Határidő: 2010.június 1.
Felelős: Dr. Bucsyné Prém Katalin igazgató



1/a sz. melléklet

Alapító okiratot módosító okirat

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. tv. 9.§. (4). bekezdése, a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 37.§-ának
(5) bekezdésében foglaltak és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008.évi CV. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a gödöllői Montágh Imre Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 105/1998. (VI.18)
számú önkormányzati határozattal elfogadott és a 228/2009 (IX.10)., a 205/2009 (VI.25).,  a
43/2008 (II.28)., a 210/2003 (XII.11.)., a 200/2001 (XII.13.)., valamint a 165/2000 (X.12).
számú határozataival módosított alapító okiratának módosítását 2010. május 27-ei hatállyal az
alábbiak szerint határozta meg:

1) A költségvetési szerv alapító okiratának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 1. A költségvetési szerv neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

                      Rövidített neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
EGYMI

2.)A költségvetési szerv alapító okiratának 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„   3. A költségvetési szerv intézménytípusa: többcélú közoktatási intézmény, egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény

Intézményegységei:
- általános iskola               1-8 évfolyam
- előkészítő szakiskola       9-10 évfolyam
- speciális szakiskola
- készségfejlesztő speciális szakiskola   (2-2 szakképző

évfolyammal)

3.)A költségvetési szerv alapító okiratának 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

        „4.A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 852010

   A költségvetési szerv törzsszáma: 685412

4.) A költségvetési szerv alapító okiratának 5/b pontja az alábbiakkal egészül ki:

„5/b). A költségvetési szerv feladata, alaptevékenysége:

- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása, lebonyolítása
- Tanműhely, gyakorló park működtetése
- Pedagógiai szakszolgálat
- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások



5.) A költségvetési szerv alapító okiratának 5/c pontja „2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladat szerint” kiegészül:

      562913 Iskolai intézményi étkeztetés
      931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

- iskolai sportkör működtetése

-2010. szeptember 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint kiegészül:

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakszolgálat keretében:gyógypedagógiai fejlesztés, valamint az
utazó szakember hálózat működtetése, logopédiai ellátásban való részvállalás

      856012  Korai fejlesztés, gondozás- gyógypedagógiai tanácsadás

      856020       Pedagógiai –szakmai szolgáltatások
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében: pedagógiai szaktanácsadás,
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és
szervezése

6.)A költségvetési szerv alapító okiratának 6.pontja „ 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatrend szerint” törlésre kerül:

„6.  A költségvetési szerv kiegészítő és kisegítő tevékenysége:

- 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint:

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- tanműhely, gyakorló park működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

7.) A költségvetési szerv alapító okiratának 13.pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „13.pont Működési köre:

     Az intézmény a pedagógiai szakszolgáltató tevékenységeit és a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokat a gödöllői többségi önkormányzati óvodákban és iskolákban látja el.”



          1/b sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……./2010. (     )

a 228/2009. (IX. 10.), a 205/2009. (VI.25.), a 123/2009. (V.21.), a 43/2008. (II.28.), a 210/2003.
(XII.11.), a 200/2001. (XII.13.) és a 165/2000. (X.12.) sz. határozataival módosított

   105/1998. /VI.18./ sz. határozata

A gödöllői Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában, 2. § (1)
bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő Városi Tanács VB. által
az 1971. augusztus 31. napján létesített Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. A költségvetési szerv neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

                      Rövidített neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
EGYMI

2. A költségvetési szerv székhelye: 2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2.

3. A költségvetési szerv intézménytípusa: többcélú közoktatási intézmény, egységes
gyógypedagógiai módszertani  intézmény

Intézményegységei:
- általános iskola               1-8 évfolyam
- előkészítő szakiskola       9-10 évfolyam
- speciális szakiskola
- készségfejlesztő speciális szakiskola   (2-2 szakképző

évfolyammal)

4.A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 852010

   A költségvetési szerv törzsszáma: 685412
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5. A költségvetési szerv feladata, alaptevékenysége:

5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai és
középfokú iskolai oktatás, nevelés

     5. b)  A költségvetési szerv feladata, alaptevékenysége:
  -  Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatása,

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása
- Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, előkészítő

szakiskolai és speciális szakiskolai oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban történő általános

iskolai fejlesztése, készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása
- Más fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- Különböző fejlesztő terápiák tartása
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása, lebonyolítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
- Tanműhely, gyakorló park működtetése
- Pedagógiai szakszolgálat
- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 130 tanulóra tervezve
végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése
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80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- Iskolai tanműhelyben illetve tanulószerződés alapján nem a helyi

önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzés

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

- 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint:

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése, oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógy-

testnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

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

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése, oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógy-

testnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése, oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógy-

testnevelése
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- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése, oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógy-

testnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban

történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése, oktatása
- Iskolai tanműhelyben illetve tanulószerződés alapján nem a helyi

önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzés

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógy-
testnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

562213 Iskolai intézményi étkeztetés
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

- iskolai sportkör működtetése

-2010. szeptember 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerint kiegészül:

      856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakszolgálat keretében:gyógypedagógiai fejlesztés, valamint az
utazó szakember hálózat működtetése, logopédiai ellátásban való részvállalás

      856012  Korai fejlesztés, gondozás- gyógypedagógiai tanácsadás

      856020       Pedagógiai –szakmai szolgáltatások
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében: pedagógiai szaktanácsadás,
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és
szervezése



5

6. A költségvetési szerv kiegészítő és kisegítő tevékenysége:

 - 2009.december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- tanműhely, gyakorló park működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
      A kiadás max. 1 %-áig

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

7.b. A költségvetési szerv fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  A költségvetési szerv alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

9. A költségvetési szerv rendelkezik 3567.  hrsz. ingatlannal, a rajtuk található épületekkel. A
feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat a nevelő és
oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten keresztül
látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez
ki.

13. Működési köre: Az iskola alapfeladatát mindazon enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók tekintetében ellátja, akik rendelkeznek a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság
véleményével, akiknek törvényes képviselői a városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek.
A speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai ellátás más önkormányzat
közigazgatási területén élő gyermek számára az érintett önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás alapján biztosítható, amennyiben az intézmény befogadóképessége ezt lehetővé
teszi.
Az intézmény a pedagógiai szakszolgáltató tevékenységeit és a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokat a gödöllői többségi önkormányzati óvodákban és iskolákban látja el.
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14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak
jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2010. április „       „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző
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