Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember
6-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

98/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2012.(IX.06.) határozatával módosítja a VIK
Füzesabony Alapító okiratát az alábbiak szerint:
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény nevéből kikerül a Családsegítő Szolgálat megnevezés
Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 6. pontból kikerül a
„Családsegítő szolgálat
Alaptevékenysége
8899 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – családsegítés”
7. Alap-, és vállalkozási tevékenysége
Az alaptevékenységek felsorolásából kikerül a 889924 Családsegítés szakfeladat.
Az alaptevékenységek közé bekerül a 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása, a többi változatlan marad.
A szakfeladat szó törlésre kerül a szakfeladat számok változatlanok maradnak.
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módósul:
8. Működési köre pontjából kikerül a 10./ családsegítés Füzesabony megnevezés
Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
17. Intézményegységei: pontból kikerül:
7. Családsegítő Szolgálat
Füzesabony, Zrínyi út 21
Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: pontjából kikerül :
Családsegítő Szolgálat:
-

Füzesabony, Zrínyi út 21.. szám alatt lévő 1980 hrsz. alatti ingatlan. Az ingatlan használata az
Intézmény Igazgatója és Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere között kötött
megállapodás alapján történik

Alapító okirat VIK
/egységes szerkezetben/
A költségvetési szerv
1. Intézmény neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony, Gimnázium, Szakközépiskola, Diákotthon,
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és Könyvtár
2. Rövid neve: VIK Füzesabony
3. Székhelye: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
4. OM azonosító: 201081
5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának 77/2007./VII.18./ számú
Képviselő-testületi határozata
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
852010 Alapfokú oktatás
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységek pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása
a Gazdasági Iroda útján
8891
5629

9311
6820
9101

Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás
Egyéb vendéglátás
- óvodai közétkeztetés
- iskolai intézményi közétkeztetés
- kollégiumi közétkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
Sportlétesítmény működtetése
Saját tulajdonú, bérlelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Könyvtári, levéltári tevékenység

Intézményegységenkénti bontásban:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Alaptevékenység:
8531
Általános középfokú oktatás - nappali gimnáziumi nevelés és oktatás
8532
Szakmai középfokú oktatás - nappali rendszerű szakképzés
5590
Egyéb szálláshely szolgáltatás - kollégium, diákotthoni elhelyezés
8531
Általános középfokú oktatás - felnőtt és egyéb oktatás
9329
Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - diáksport
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Széchenyi István Általános Iskola
Alaptevékenység:
8520
Alapfokú oktatás - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás; idegen nyelv – angol nyelv –
emelt szintű oktatása iskolaotthonos oktatás a pedagógiai program alapján
8520
Alapfokú oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
8891
Gyermekek napközbeni ellátása - napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
iskolaotthon
(szorgalmi időben)
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

9329

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, diáksport

Teleki Blanka Általános Iskola
Alaptevékenység:
8520
Alapfokú oktatás - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás; iskolaotthonos oktatás a
pedagógiai program alapján
8520
Alapfokú oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
8891
Gyermekek napközbeni ellátása - napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
iskolaotthon
(szorgalmi időben)
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
9329

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, diáksport

Dormándi Általános Iskola
8520
Alapfokú oktatás - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
8520
Alapfokú oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
oktatása
8891
Gyermekek napközbeni ellátása - napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
időben)
5629
Egyéb vendéglátás - iskolai, intézményi közétkeztetés

nevelése,
(szorgalmi

Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Alaptevékenysége:
8510
Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés, etnikai fejlesztés
8510
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
8891
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Alaptevékenysége:
8510
Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés, etnikai fejlesztés

8510
8891

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Dormándi Óvoda
Alaptevékenysége:
8510
Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés, etnikai fejlesztés
8510
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
8891
Gyermekek napközbeni ellátása – óvodai intézményi közétkeztetés –
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

Alapfokú Művészeti Iskola
Alaptevékenysége:
8520
Alapfokú oktatás - alapfokú művészetoktatás, zene és táncművészeti ág, képző és iparművészeti ág
Könyvtár
Alaptevékenysége:
9101
Könyvtári, levéltári tevékenység
Az 1997. évi CXL. Törvény 55. §-a értelmében fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és
nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásiról, biztosítja más könyvtárak állományának
és szolgáltatásnak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
Az 1997. évi CXL. Törvény 65. §-a értelmében gyűjteményét és szolgáltatásit a helyi
igényeknek
megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állománnyal rendelkezik.
A könyvtár ellát iskola könyvtári feladatokat, így a 11/1994 MKM rendelet 3. számú melléklete szerint
feladata a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása;
tájékoztatás nyújtás a dokumentumokról és szolgáltatásokról; tanórai foglakozások tarása, egyéni és
csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós
tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

7. Alap-, és vállalkozási tevékenysége
Alaptevékenysége:
-

852011 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerű nevelése és iskolaotthonos oktatása (1-4. évfolyam)

-

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Kollégiumi nevelés

-

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

-

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

-

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

-

562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

-

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás:
Óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és
kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti,
etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet
szerinti nevelési program alapján biztosítja.

-

852012 SNI tanulók nevelése (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

-

852021 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évfolyam)
852022 SNI tanulók nevelése (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

-

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban

-

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 9-12/13. évfolyam
853112 SNI gimnáziumi oktatás 9-12/13. évfolyam
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

-

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13. évfolyam

-

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13-14. évfolyam
853112 SNI szakközépiskolai oktatás 9-12/13. évfolyam
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési
igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás
szakképzési tanfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

-

-

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelése

-

-

855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelése és iskolaotthonos oktatása
855912 SNI tanulók napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermek-, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

-

889101 Bölcsődei ellátás

-

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében
Fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának
elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
Az 1997. évi CXL. törvény 65. §-a értelmében gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek
megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állománnyal rendelkezik.
A könyvtár ellát iskola könyvtári feladatokat, így a 11/1994 MKM rendelet 3. számú melléklete
szerint feladata a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása; tájékoztatás nyújtás a dokumentumokról és szolgáltatásokról; tanórai foglalkozások
tartása, egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

-

-

-

910123 Könyvtári szolgáltatás

-

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

-

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

-

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

-

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

-

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
8. Működési köre:
1./Gimnázium: Füzesabony város és vonzáskörzete
Szakközépiskola: Heves megye
Diákotthon: Heves Megye
2./Széchenyi István Általános Iskola
Füzesabony város, Dormánd község
3./Teleki Blanka Általános Iskola
Füzesabony város
4./Dormándi Általános Iskola
Dormánd község
5./Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony város

6./ Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony város
7./Dormándi Óvoda
Dormánd község
8./Alapfokú Művészeti Iskola
Füzesabony város
Dormánd község
9./Könyvtár
Füzesabony város
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét (főigazgató) nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város Képviselő-testülete bízza
meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55§, közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) sz. Korm. rendelet alapján, határozott időre, 5 éves
időtartamra.
A főigazgató felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város
Képviselő-testülete gyakorolja.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
14. Alapító, illetve a fenntartó neve, címe:
Alapító neve: Füzesabony Város Önkormányzat, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Fenntartó neve: Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony, Rákóczi út 48. illetve Füzesabony-Dormánd
Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás Füzesabony, Ifjúság út 17. a társulási megállapodásban foglaltak
szerint.
15. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény:
A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek
keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. A közös igazgatású közoktatási
intézményben egységes vagy összetett iskola feladatait ellátó intézményegység is működhet. A közös igazgatású
közoktatási intézményben egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység és egységes
gyógypedagógiai módszertani feladatot ellátó intézményegység is működhet. A közös igazgatású közoktatási
intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is
működhet.
16. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás: óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez
tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség
óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben foglalt feladatok
17. Intézményegységei:
1. Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Füzesabony, Ifjúság út 17.
2. Széchenyi István Általános Iskola
Füzesabony, Kossuth L. út 1-3.
3. Teleki Blanka Általános Iskola
Füzesabony, Szabadság út 33.
4.Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony, Honvéd út 21.
5. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony, Rákóczi út 16.
6. Könyvtár
Füzesabony, Rákóczi u. 52-54
7. Alapfokú Művészeti Iskola
Füzesabony, Kossuth L. u. 1-3.
18. Tagintézményei:
Dormándi Általános Iskola
Dormánd, Dózsa György út 78.
Dormándi Óvoda
Dormánd, Dózsa György út 78.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, Gazdasági Iroda:
- Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatt lévő 2284 hrsz. alatti ingatlan.
-

-

Széchenyi István Általános Iskola
Füzesabony, Kossuth út 1-3 szám alatt lévő 2241 hrsz. alatti ingatlan.
Széchenyi István Általános Iskola
Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatt lévő 1921 hrsz. alatti ingatlan.
Teleki Blanka Általános Iskola
Füzesabony, Szabadság út 33. szám alatt lévő 338 hrsz. alatti ingatlan.
Dormándi Általános Iskola
Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévő 65 hrsz. alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony, Honvéd út 21. szám alatt lévő 1090 hrsz. alatti ingatlan.
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony, Rákóczi út 16. szám alatt lévő 2248 hrsz. alatti ingatlan.
Dormándi Óvoda
Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévő 65. hrsz. alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely.

Alapfokú Művészeti Iskola
- Füzesabony, Kossuth L. u. 1- 3. szám alatt lévő 2241 hrsz. alatti ingatlan
- Füzesabony, Szabadság út 33. szám alatt lévő 338 hrsz. alatti ingatlan
- Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévő 65 hrsz. alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely.

Könyvtár:
- Füzesabony, Rákóczi út 52-54. szám alatt lévő 2275/6 hrsz. alatti ingatlan.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza. Dormándi feladatellátás esetén Dormánd
településen található vagyon felett Dormánd Önkormányzata gyakorolja
21. Maximális gyermek-, tanulólétszám:
- Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Nappali tagozaton: 9-14 évfolyam
315 tanuló
Kollégiumi férőhelyek száma:
28 tanuló
Felnőtt (esti) tagozaton: 9-12 évfolyam
120 tanuló
-

Teleki Blanka Általános Iskola
16 osztály
Széchenyi István Általános Iskola 18 osztály

448 tanuló
504 tanuló

-

Dormándi Általános Iskola

-

Alapfokú Művészeti Iskola: Zeneművészeti ágon
140 tanuló
Táncművészeti ágon
80 tanuló
Képző és iparművészeti ág 40 tanuló

-

Hétszínvirág Óvoda 5 gyermekcsoport
és Bölcsőde
2 bölcsődei csoport

135 gyermek
28 gyermek

-

Pöttömke Óvoda
és Bölcsőde

151 gyermek
28 gyermek

4 osztály

6 gyermekcsoport
2 bölcsődei csoport

- Dormándi Óvoda 2 csoport
22. Tagozat megnevezése:
-

50 gyermek

nappali tagozat
felnőtt (esti) tagozat

23. Évfolyamok száma:
Intézményegységenkénti bontásban:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola
9-14 évfolyam
nappali oktatás 18 osztály
9-12 évfolyam
felnőtt oktatás
4 osztály
Széchenyi István Általános Iskola
1-8 évfolyam
Teleki Blanka Általános Iskola
1-8 évfolyam
Dormándi Általános Iskola
1-4 évfolyam
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
5 óvodai csoport
2 bölcsődei csoport
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
6 óvodai csoport
2 bölcsődei csoport

104 tanuló

16 osztály
16 osztály
4 osztály

Dormándi Óvoda
2 óvodai csoport
Alapfokú Művészeti Iskola
12 évfolyam
24. Alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
Alapfokú Művészeti Iskola 12 évfolyam
- Zeneművészeti ág:
Tanszakok megnevezése:
zongora, furulya, fuvola, hegedű, cselló, trombita, kürt, harsona, tuba,
szolfézs, gitár, kamarazene
-

Táncművészeti ág:
Tanszak megnevezése:
modern társastánc, néptánc
Képző és iparművészeti ág
Tanszak megnevezése: képzőművészeti, grafika és festészet

Záradék: A Városi Intézményi Központ Füzesabony, Gimnázium, Szakközépiskola, Diákotthon, Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és Könyvtár alapító okiratát Füzesabony
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozatával 2012.
szeptember 7-i hatállyal hagyta jóvá.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

99/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet
2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. Füzesabony Város Önkormányzat képviselőtestülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következőnyilatkozatot teszi:
I. Füzesabony Város lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő, vagy a feletti.
II. Füzesabony Város Önkormányzata helyi adó bevezetéséről döntött és 2012.
évben ilyen jogcímen 349 300 e Ft összegű bevételt tervez.
III. Füzesabony Város önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 50. 693
e Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el 2012. I. féléves beszámolóját.

IV. Füzesabony Város önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezőkönyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 10.
Gulyás László polgármester

100/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-án megtartott
ülésén megtárgyalta az előterjesztést, amely a Füzesabony Város
Önkormányzatának a Get-Energy Magyarország Kft-vel történő megbízási
szerződés megkötéséről szólt, és úgy határozott, hogy:
Megbízási szerződés köt a Get-Energy Magyarország Kft-vel az alábbi
módosításokkal:
- határozott időre 1 évre kerüljön megkötésre a szerződés
- a sikerdíj mértéke a megtakarítás 30 %-a
- a sikerdíj csak 1 évre jár
- a fogyasztási helyek kerüljenek pontosításra
- villamos energia beszerzésére és földgáz beszerzésre vonatkozzon a
szerződés
Felhatalmazza a Polgármestert csak a villamos-energia és fölgáz beszerzés
szerződés, és a szerződés mellékletét képező dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

101/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-i
ülésén úgy határozott, hogy a Szabadság úti tornacsarnok javítási munkáira,
melyet a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. végez el, 799.250 Ft-ot biztosít a
VIK Füzesabony karbantartási keretének terhére.
Amennyiben a VIK Füzesabony karbantartási kerete nem teszi lehetővé a forrás
biztosítását, mert elengedhetetlen karbantartások nem valósulnának meg, a
forrás az általános tartalék.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

102/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember
6-án megtartott ülésén megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és úgy
határozott, hogy a Füzesabony 2308/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú terület
használati jogát határozatlan időre, térítésmentesen Nagy István Füzesabony,
Kinizsi út 30. szám alatti lakosnak adja, azzal a kikötéssel, hogy a terület
bejáratát saját költségén kapuval láthatja el, valamint a terület takarítási munkáit
saját költségén elvégzi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

103/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VIK Füzesabony
Széchenyi István Általános Iskola Intézményegységében a maximális
osztálylétszám átlépést az 5. b osztályban (31), 7. b osztály (33) fő engedélyezi.
A VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a
maximális csoportlétszám átlépést a Hagyományőrző csoport (30 fő), Pillangó
csoport (26 fő), Makk Marci csoport (27 fő), Zöld Szív csoport (28 fő)
engedélyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Gulyás László polgármester

104/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a csatlakozásról egy későbbi időpontban, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának megjelenése után kíván tárgyalni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

105/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület jubileumi
gálaműsorát 50.000 Ft összeggel támogatja, 20.000 Ft forrásaként az Egyéb
sportot, 30.000 Ft forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. A Kaláris
Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület a kapott összegről
számlákkal köteles elszámolni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

106/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Kalandvár Egyesületnek a
Szilvásváradi Tábor felújítására fordított költségekből az alábbiakat ismeri el és
számítja bele a bérleti díj összegébe:
Összesen 557.000 Ft kerüljön levonásra a bérleti díj összegéből, ami tartalmazza
a képviselő-testület által korábban elismert 333.300 Ft-ot is, tehát 223.700 Ft
kerül jelen képviselő-testületi határozat alapján levonásra a bérleti díjból.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

107/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
közfoglalkoztatás keretében 10 fő 6 órás 4 hónapra, valamint 20 fő 6 órás 2
hónapra foglalkoztatott munkavállaló személyi juttatásához, járulékához forrást
biztosít az általános tartalék terhére 1.000.000 Ft összegben.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

108/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a
fejlesztési alap terhére az alábbi forrásokat biztosítja:
Rákóczi út 42. tervezése
380.000 Ft + ÁFA a fejlesztési alap terhére
Fűtéskorszerűsítés tanulmányterv 607.000 Ft + ÁFA a fejlesztési alap terhére
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

109/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú az Oktatási intézmények fejlesztése című
pályázatot benyújtja, és biztosítja a pályázatíráshoz szükséges 300.000 Ft + ÁFA
díjat, valamint abban az esetben, ha nem nyer a pályázat a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésének összegét is, mely a megpályázott összeg 1 %-a, de
maximum 1,5 millió forint, ennek forrásaként a fejlesztési alapot jelöli meg.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Valyon István főigazgató
Túróczi Ilona igazgató
Nagy István igazgató

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember
6-i zárt ülésén hozott határozatok:

110/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Juhász László és Bernáth László részére Pro Urbe emlékérmet adományoz.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

111/2012.(IX.06.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
VIK Családsegítőnél feladat megszűnése miatt felszabaduló 4 fő álláshelyet
megszünteti 1992. évi XXXIII. tv. 25. § (1) c.) pontja alapján 2012. szeptember
06-i hatállyal. A megszűnő álláshelyeket átcsoportosítja Füzesabony Város
Polgármesteri Hivatalához 2012. szeptember 7. hatállyal.
A megszűnő álláshelyeken jelenleg lévő 2 dolgozó átvételre kerül Füzesabony
Város Polgármesteri Hivatalához hivatásos gondnoki álláshelyre 2012.
szeptember 7-i hatállyal.
A fennmaradó 2 üres álláshely betöltését a Képviselő-testület az
átcsoportosítással egyidejűleg zárolja.

Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi Központ
Szociális Központ
Városi Intézményi Központ
Összesen:

2012. évi
jóváhagyott
létszám
51
31
0
166
248
Határidő:
Felelős:

2012.
szeptember 7-i
tervezett létszám
55
31
0
162
248
értelem szerint
Gulyás László polgármester

