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Iktatószám: SZ/468/10/2011.   

ELİTERJESZTÉS 
A Péceli Integrált Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos okiratok elfogadása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Pécel Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megalkotásának tervezési folyamatában áttekintve a kötelezıen 
ellátandó és a nem kötelezıen felvállalt feladatait úgy döntött a 9/2001. (I.27.) számú határozatával, hogy a Petıfi 
Sándor Általános Iskolát, a Szemere Pál Általános Iskolát és a Ráday Pál Gimnáziumot közös igazgatás alá helyezi és 
jogutódlással egy többcélú közoktatási intézményt hoz létre Péceli Integrált Oktatási Központ elnevezéssel. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítve 
megalapozott döntést hozott, mely döntés során figyelembe vette: 

� az intézmények véleményalkotásra jogosult közösségeinek véleményét, 
� az átszervezésrıl készült szakértıi véleményt, 
� a szakhatósági állásfoglalásokat (ÁNTSZ, Tőzoltóság), 
� az illetékességi körbe tartozó Pest megye Közgyőlés Elnökének és a Gödöllıi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának támogató levelét. 
A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményben a Képviselı-testület 94/2011. (V.05.) határozatával 
meghatározta az intézményvezetı igazgató, a tagintézmények vezetıi és a tagintézmények vezetı-helyettesei, a 
munkaközösség-vezetık és tagozatvezetık engedélyezett létszámát, kötelezı óraszámát és adható órakedvezményét  

2011/ 12. tanév, vezetık  száma 
vezetıi szintek Szemere  Petıfi Ráday 

Összesen 
Órakedvez-

mények 

igazgató 1 1 20 

Tagintézmény-vezetı 1 1 1 3 40 

Tagintézmény-vezetı 
helyettes 

1 1 1 3 40 

Munkaközösség-vezetı 4 4 2 10 10 

munkaközösség-vezetı SNI 2 2 2 

tagozatvezetı 0 0 1 1 1 
összes vezetı: 20 113 

 
A Képviselı-testület – a szakhatósági véleményeket is figyelembe véve – 96/2011. (V.05.) számú határozatával 
döntött a Ráday Pál Gimnázium beköltöztetésérıl a Szemere Pál Általános iskola épületébe. A gimnázium teljes 
bútor- és eszközállományának átköltöztetéséért Lestyán Péter igazgató – Ráday Pál Gimnázium és Gyüre Pál igazgató 
– Szemere Pál Általános Iskola a felelısök, míg a Polgármesteri Hivatal részérıl Szabó Csaba és Gera Zoltán a 
felelıs. A két intézmény 2011. június 6-án tartott egy egyeztetı megbeszélést, amelyen a gimnázium beköltöztetésével 
járó feladatokat tekintették át.  
 
A 2011/2012-es tanév elindításának, a többcélú intézmény munkaerı-gazdálkodási feladatainak elızetes tervezéséhez 
szükség volt a 3 intézmény 2011/2012-es tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás-tervezetének és munkaerı-gazdálkodási 
tervének elkészíttetése. Ezért ezt a feladatot a Képviselı-testület 109/2011. (V.26.) számú határozatával rendelte el a 
jelenleg hivatalban lévı intézményvezetık számára. A beérkezett tantárgyfelosztás-tervezeteket az Oktatási, Vallási, 
Sport és Kulturális Bizottság véleményezte, majd javaslatot tett a Képviselı-testület számára a 2011/2012-es tanévre 
engedélyezett tagintézmények szerinti órakeret és pedagógus létszám tekintetében. Az engedélyezett órakeretek és 
pedagógusok létszámának mértékérıl külön elıterjesztésben foglalkozik a Tisztelt Képviselı-testület. 
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Mivel a Péceli Integrált Oktatási Központ intézményvezetıi feladatainak ellátására – a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. 
§ (17) bekezdése értelmében – egy éves határozott idejő megbízást kapott Rádi Zoltán lemondott a feladatról, az 
önkormányzat hivatalos pályázati felhívást tett közzé. 
A többcélú intézmény vezetıi feladatainak ellátására nyilvános pályázati felhívás jelent meg a KSZK honlapján 2011. 
május 21-én. A vezetıi pályázat benyújtási határideje 2011. június 21. 
A Képviselı-testületnek az átszervezés megvalósulásához a többcélú intézményekben önálló tagintézményekként 
tovább mőködı intézményegységek megszüntetı okiratát jóvá kell hagynia, és egyben jóvá kell hagynia a Petıfi 
Sándor Általános Iskola, Szemere Pál Általános Iskola és a Ráday Pál Gimnázium jogutód intézményének, a Péceli 
Integrált Oktatási Központ alapító okiratát. 
 
A közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (1) és (4) bekezdése alapján a létrejövı új önállóan mőködı költségvetési 
intézmény többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. 
 
Az intézmény székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 7., a székhelyen mőködik a Szemere Pál Általános Iskola és a Ráday 
Pál Gimnázium, mint intézményegységek. 
A Petıfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény a 2119 Pécel, Petıfi utca 7. szám alatt mőködik. A Petıfi Sándor 
Általános Iskola pontos címének megváltozását az indokolja, hogy egy 2008-as keltezési önkormányzati határozat 
rögzítette a Petıfi utcában található helyrajzi számok szerinti ingatlan meghatározást, így az évek óta Petıfi utca 15. 
szám alatt ismert általános iskola hivatalosan 7. szám alatt szerepel. 
Az átszervezésben érintett közalkalmazottak munkaviszonya – az elızetes egyeztetések figyelembe vételével – 2011. 
július 31. napjával jogfolytonosságot biztosítva 2011. augusztus 1. napjától változatlan marad a jogutód 
intézményben. A munkáltatói jogokat 2011. augusztus 1-tıl a Péceli Integrált Oktatási Központ igazgatója gyakorolja. 
 
A többcélú intézményben a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (7) bekezdése értelmében egy szabályozó 
dokumentum készül (SZMSZ, Pedagógia Program, Házirend, Intézményi Minıségirányítási Program). 
 
Az új intézmény alapító okirata tartalmazza mindazokat a tartalmi és formai elemeket és követelményeket, a 
amelyeket a hatályos jogszabályok megkövetelnek. Átvezetésre kerültek mindazok az intézményi specifikumok is 
(feladatok, felvehetı maximális tanulói létszám, felnıtt oktatás, stb.), amelyek a tagintézményekre jellemzık 
Az új többcélú intézmény gazdálkodási jogkörérıl az államháztartás mőködési rendjérıl 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet 15. és 16. §-ában foglaltak szerint kell rendelkezni a fenntartónak. Ez a gazdálkodási feladat 
ellátható gazdasági szervezettel (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) és úgy, hogy az önállóan mőködı és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat (önállóan mőködı 
intézmény). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés mellékletében foglalt dokumentumokat hagyja jóvá. 
Határozati javaslat: 

1. Pécel Város Önkormányzata jóváhagyja a Petıfi Sándor Általános Iskola, Szemere Pál Általános iskola és a 
Ráday Pál Gimnázium megszüntetı okiratát. A jogutódlással megszüntetett intézmények 2011. augusztus 1. 
napjától a Péceli Integrált Oktatási Központ intézményegységeiként mőködnek tovább. 

2. Pécel Város Önkormányzata jóváhagyja a Péceli Integrált Oktatási Központ alapító okiratát és felkéri a 
Polgármestert, a Jegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága felé a megszüntetı és alapító 
okiratokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Határidı:  2011. augusztus 1. 
Felelıs:  polgármester, jegyzı 
Pécel, 2011. június 24. 

 
Szöllısi Ferenc 

polgármester 
A döntéshez minısített többség szükséges Ötv: 15. § (1) bekezdés 
Mellékletek:   Petıfi Sándor Általános Iskola megszüntetı okirata 
    Szemere Pál Általános Iskola megszüntetı okirata 
    Ráday Pál Gimnázium megszüntetı okirata 
    Péceli Integrált Oktatási Központ alapító okirata 
 
Az elıterjesztést készítette:  
 

Gera Zoltán 
Oktatási referens 

 
 

Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból 
kifogást nem emelek. 

 

 
Dr. Csizmadia Julianna  

Címzetes fıjegyzı 
 



MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
 

Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) – mint alapító és fenntartó – a Szemere Pál 
Általános Iskola elnevezéső önállóan mőködı költségvetési intézményét (2119 Pécel, Kossuth tér 7.) 
az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, valamint az 292/2009. (XII.19.) 11. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelıen a Képviselı-testület …./…… számú határozatával, valamint a 90. § (1) bekezdése c) 
pontja alapján, mint alapító jogutódlással az intézményt 2011. július 31. napjával megszünteti. 
 
Neve:      Szemere Pál Általános Iskola 
 
Székhelye:     2119 Pécel, Kossuth tér 7. 
 
Alapító megnevezése:    Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
 
Az intézmény alapításának idıpontja: 1948. 
 
Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
      2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
A megszüntetésre vonatkozó törvényi hivatkozás: 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény 90 §. (1) bekezdése, az 292/2009. (XII.19.) 
11. § (1) és (2) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése. 
 
Az intézmény alapfeladatának ellátása, a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések: 
A Péceli Integrált Oktatási Központ, mint jogutód intézmény látja el az alapfokú oktatás tekintetében 
az alapfeladatot. A Péceli Integrált Oktatási Központ többcélú intézményen belül önálló 
tagintézményként mőködik 2011. augusztus 1. napjától a PIOK Szemere Pál Általános Iskolai 
Tagintézmény. 
 
A megszőnı intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatottak munkaviszonya: 
Az intézményben az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyát 
áthelyezéssel 2011. július 31. napjával megszüntetik. A PIOK Szemere Pál Általános Iskolai 
Tagintézménynél a munkavállalók kinevezéseit és munkaszerzıdéseit 2011. augusztus 1. napjától 
megkötik. A munkáltatói jogok gyakorlója 2011. augusztus 1-tól a Péceli Integrált Oktatási Központ 
igazgatója. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonnal Pécel Város Önkormányzata rendelkezik. A 
kötelezı alapfeladat ellátásához ezt a vagyont Péceli Integrált Oktatási Központ használatába adja. 
 
Záradék: 
Pécel Város Önkormányzat Szemere Pál Általános iskola megszüntetı okiratát Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/………. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Pécel, 2011.. 

P.H.      P.H. 
 
 

Dr. Csizmadia Julianna Szöllısi Ferenc 
Címzetes fıjegyzı Polgármester 

 



MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
 

Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) – mint alapító és fenntartó – a Petıfi Sándor 
Általános Iskola elnevezéső önállóan mőködı költségvetési intézményét (2119 Pécel, Petıfi utca 15.) 
az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, valamint az 292/2009. (XII.19.) 11. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelıen a Képviselı-testület …./…… számú határozatával, valamint a 90. § (1) bekezdése c) 
pontja alapján, mint alapító jogutódlással az intézményt 2011. július 31. napjával megszünteti. 
 
Neve:      Petıfi Sándor Általános Iskola 
 
Székhelye:     2119 Pécel, Petıfi utca 15. 
 
Alapító megnevezése:    Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
 
Az intézmény alapításának idıpontja: 1984. 
 
Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
      2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
A megszüntetésre vonatkozó törvényi hivatkozás: 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény 90 §. (1) bekezdése, az 292/2009. (XII.19.) 
11. § (1) és (2) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése. 
 
Az intézmény alapfeladatának ellátása, a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések: 
A Péceli Integrált Oktatási Központ, mint jogutód intézmény látja el az alapfokú oktatás tekintetében 
az alapfeladatot. A Péceli Integrált Oktatási Központ többcélú intézményen belül önálló 
tagintézményként mőködik 2011. augusztus 1. napjától a PIOK Petıfi Sándor Általános Iskolai 
Tagintézmény. 
 
A megszőnı intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatottak munkaviszonya: 
Az intézményben az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyát 
áthelyezéssel 2011. július 31. napjával megszüntetik. A PIOK Petıfi Sándor Általános Iskolai 
Tagintézménynél a munkavállalók kinevezéseit és munkaszerzıdéseit 2011. augusztus 1. napjától 
megkötik. A munkáltatói jogok gyakorlója 2011. augusztus 1-tól a Péceli Integrált Oktatási Központ 
igazgatója. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonnal Pécel Város Önkormányzata rendelkezik. A 
kötelezı alapfeladat ellátásához ezt a vagyont Péceli Integrált Oktatási Központ használatába adja. 
 
Záradék: 
Pécel Város Önkormányzat Petıfi Sándor Általános iskola megszüntetı okiratát Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/………. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Pécel, 2011 ….. 

P.H.      P.H. 
 
 

Dr. Csizmadia Julianna Szöllısi Ferenc 
Címzetes fıjegyzı Polgármester 

 



MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
 

Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) – mint alapító és fenntartó – a Ráday Pál 
Gimnázium elnevezéső önállóan mőködı költségvetési intézményét (2119 Pécel, Isaszegi út 3..) az 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, valamint az 292/2009. (XII.19.) 11. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelıen a Képviselı-testület …./…… számú határozatával, valamint a 90. § (1) bekezdése c) 
pontja alapján, mint alapító jogutódlással az intézményt 2011. július 31. napjával megszünteti. 
 
Neve:      Ráday Pál Gimnázium 
 
Székhelye:     2119 Pécel, Isaszegi út 3. 
 
Alapító megnevezése:    Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
 
Az intézmény alapításának idıpontja: 1948. 
 
Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Pécel Város Önkormányzatának  

Képviselı-testülete 
      2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
A megszüntetésre vonatkozó törvényi hivatkozás: 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII: törvény 90 §. (1) bekezdése, az 292/2009. (XII.19.) 
11. § (1) és (2) bekezdése és az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdése. 
 
Az intézmény alapfeladatának ellátása, a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések: 
A Péceli Integrált Oktatási Központ, mint jogutód intézmény látja el a középfokú oktatás tekintetében 
az önként vállalt feladatot. A Péceli Integrált Oktatási Központ többcélú intézményen belül önálló 
tagintézményként mőködik 2011. augusztus 1. napjától a PIOK Ráday Pál Gimnáziumi Tagintézmény. 
 
A megszőnı intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatottak munkaviszonya: 
Az intézményben az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyát 
áthelyezéssel 2011. július 31. napjával megszüntetik. A PIOK Ráday Pál Gimnáziumi 
Tagintézménynél a munkavállalók kinevezéseit és munkaszerzıdéseit 2011. augusztus 1. napjától 
megkötik. A munkáltatói jogok gyakorlója 2011. augusztus 1-tól a Péceli Integrált Oktatási Központ 
igazgatója. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonnal Pécel Város Önkormányzata rendelkezik. A 
kötelezı alapfeladat ellátásához ezt a vagyont Péceli Integrált Oktatási Központ használatába adja. 
 
Záradék: 
Pécel Város Önkormányzat Ráday Pál Gimnázium megszüntetı okiratát Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/………. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Pécel, 2011 ….. 

P.H.      P.H. 
 
 

Dr. Csizmadia Julianna Szöllısi Ferenc 
Címzetes fıjegyzı Polgármester 

 



Alapító okirat 
 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Péceli Integrált Oktatási Központ (2119 
Pécel, Kossuth tér 7.) számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ 
(3).bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelıen, a közoktatásról szóló, többször 
módosított  1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése,  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltak figyelembe vételével az Alapító Okiratát XXX./2011.(    ) sz. határozatával egységes 
szerkezetbe foglalva a következık szerint fogadja el: 
 
1. A költségvetési szerv  

Neve:       Péceli Integrált Oktatási Központ 

Az intézmény rövidített neve:   P.I.O.K. 

Intézményegységei:     

P.I.O.K. Ráday Pál Gimnázium  

2119 Pécel, Kossuth tér 7. 

P.I.O.K. Szemere Pál Általános Iskola  

2119 Pécel, Kossuth tér 7. 

P.I.O.K. Petıfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény 

2119 Pécel, Petıfi utca 7. 

2. Székhelye:      2119 Pécel, Kossuth tér 7. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó, nyolc évfolyamos általános iskola és 
felnıttoktatási feladatokat is ellátó, 4 évfolyammal mőködı középiskola, mely napközi otthonos és 
tanulószobai ellátást, étkeztetést is biztosít. 
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-12. évfolyamon. 
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni és tanulószobai nevelése 
 
4. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató intézmény 
 
5. Közszolgáltató szerv fajtája:   többcélú közintézmény 
 
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan mőködı költségvetési szerv  
 
7. Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervezete: 
Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Elıirányzatai feletti rendelkezés jogosultsága: a 
mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint. 
 
8. Alapító megnevezése:   Pécel Város Önkormányzatának, Képviselı- 

testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
9. Alapítás éve:    2011. augusztus 1. 
 
10. Az intézmény fenntartója és irányító szerve:   
Pécel Város Önkormányzatának, Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
 
11. Az intézmény felügyeleti szerve:  
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
 
12. Az intézmény OM azonosítója:  XXXXXX 



      Az intézmény típusa:   Többcélú, közös igazgatású közoktatási  
intézmény 
Nyolc évfolyamos általános iskola 

      Négy évfolyamos gimnázium 
13. Alaptevékenysége:     
Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó, nyolc évfolyamos általános iskola és 
felnıttoktatási feladatokat is ellátó 4 évfolyammal mőködı középiskola, mely napközi otthonos és 
tanulószobai ellátást, étkeztetést is biztosít. Idegen nyelv emelt szintő oktatása. Fejlesztı és 
felzárkóztató oktatás, a hátrányos helyzető tanulók felkészülését segítı foglalkozások. Fejlesztı és 
felzárkóztató oktatás, a hátrányos helyzető tanulók felkészülését segítı foglalkozások. 
Matematika emelt szint, ének-zene tagozat, mővészeti órák emelt szint? 
Gimnázium specifikációja: 
 
Az alaptevékenység  

szakágazati mutatószáma:   852000  Alapfokú oktatás 
      853100 Általános középfokú oktatás 
 
14. Alaptevékenységek szakfeladatonkénti felsorolásban:   
Az alapfeladatok szakfeladat mutatószámai 

 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók  

nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók  

nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő  

gimnáziumi oktatása (9-13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényő tanulók közül 
a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos vagy súlyos és tartós 
rendellenességével küzdı tanulók ellátásának keretén belül: enyhe értelmi és középsúlyos értelmi 
fogyatékosok ellátása, beszédfogyatékosok integrált ellátása. Látásfogyatékos tanulók ellátása. 
A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényő tanulók közül 
az ép értelmő, de a megismerési funkciók vagy viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzdı tanulók fejlesztı foglalkozása (beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, 
dyslexia, dysgraphia, dyscalkulia megelızése, terápiás foglalkozások tartása) 
Az illetékes Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény alapján a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási zavarral küzdı tanulók ellátása. 
 
15. Kisegítı tevékenysége: 
A kisegítı feladatok szakfeladat mutatószáma:  

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése felsı határának aránya a költségvetési 
szerv kiadásaiban: 5 %  

 
16. Maximális gyermek-, tanulólétszám: Nappali tagozaton:   
      Petıfi Sándor Általános Iskolában:  480 fı 



      Szemere Pál általános Iskolában 550 fı 
      Ráday Pál Gimnáziumban:  360 fı  
       

Levelezı tagozaton:  
      Ráday Pál Gimnáziumban  140 fı 
 
17. Tagozat megnevezése:   Nappali tagozat, levelezı tagozat 
 
18. Évfolyamok száma: Általános iskolai nappali tagozaton: 8 évfolyam 
        Gimnáziumi nappali tagozaton:               4 évfolyam 
        Gimnáziumi levelezı tagozaton:             4 évfolyam 
 
19. Mőködési köre:    Pécel város közigazgatási területe 
 
20. Vezetıjének (vezetı szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az iskolaigazgató. Az intézmény vezetésére adott megbízás magasabb vezetıi beosztásnak minısül, 
ezért azt nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára, a 
pályázati eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény és a végrehajtásról szóló, többszörösen módosított 138/1992.(X.8.) és 11/1994. (VII.8.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók. Az iskolaigazgató tekintetében a munkáltatói jogosítványokat – 
Ötv. 103. § (1) bekezdés b. pontjában megjelöltek kivételével a polgármester gyakorolja. 

 
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak Jogállásáról, 
1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról,  
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl 
 
22. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

� 2119 Pécel, Kossuth tér 7. – 9/2 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlan, valamint a 
feladatellátáshoz biztosított ingó vagyontárgyak. Az ingatlan nagysága 1 ha 5492 m2. 

� 2119 Pécel, Petıfi utca 15. – 2294/5 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlan, valamint a 
feladatellátáshoz biztosított ingó vagyontárgyak. Az ingatlan nagysága 1 ha 0245 m2. 

 
 
 
23. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A rendelkezésre bocsátott – a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Pécel Város 
Önkormányzatának tulajdona.  
Az intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerő használatára, üzemeltetésére terjed 
ki, azzal, hogy az általa ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé váló vagy kellıen ki nem használt 
vagyontárgyakat – kivéve az ingatlan – a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendeletben 
foglaltak szerint idegenítheti el. Bérbeadás esetén a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletekben 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
 
 

P-H. 
 

…………………………………….. 
Pécel Város Önkormányzata, 

mint Alapító nevében 
Szöllısi Ferenc 
polgármester 

 



Záradék: A Péceli Integrált Oktatási Központ alapító okiratát Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete …./2011.(  ) számú határozatával 2011. év augusztus hónap 1. nap hatállyal 
hagyta jóvá.  
 
Pécel, 2011.  

P.H. 
 
 
Hatályos 2011. március 1. 
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Dr. Csizmadia Julianna 
Címzetes fıjegyzı 

Pécel Város Önkormányzat 
 


