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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. május 26-án (csütörtökön) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

H A T Á R O Z A T O K:
59/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok
számának meghatározásáról az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységében

60/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról
az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Intézményegységében

61/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározásáról az ÁMK Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
62/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
63/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. május 26-án (csütörtökön) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Willand Péter képviselő

Igazoltan távol vannak:

Tóth Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes,
Baloghné Berényi Erzsébet a dévaványai ÁMK vezetője,
Forgács Lászlóné pedagógus és
Pap Tibor Dévaványa Város Polgármestere

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy rendkívüli ülés
összehívására azért került sor, mert az ÁMK-val kapcsolatosan azonnali döntések
meghozatalára van szükség.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Willand Péter képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. 2011/2012.tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok
számának
meghatározása
az
ÁMK
Ványai
Ambrus
Általános
Iskola
Intézményegységében
2. A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében

3. A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
az ÁMK Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
4. Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása és egységes
szerkezetben történő elfogadása

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont:
2011/2012.tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának
meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében

Kovács Mária polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy Dévaványa megküldte
az előterjesztést, amellyel kapcsolatban egyeztető tárgyalást folytattak. Baloghné
Berényi Erzsébet ÁMK vezetővel. Alternatív megoldásként szóba került, hogy egy 20
órás órakeret bővítéssel megoldható lenne, hogy a tanulócsoportoknál a készség
tantárgyakat külön tudják oktatni a nevelők, ezzel egy fejlődőképesebb alsó tagozatot
tudunk létrehozni, viszont az összevont tanulócsoport maradna. Lenne ennél jobb
megoldás is, de az viszont sokkal költségesebb.
A javasolt megoldás költsége 2,5 millió Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedne.
Megkéri a jelenlévő Pap Tibor polgármester urat, hogy néhány szóban egészítse ki az
elhangzottakat.
Pap Tibor Dévaványa polgármestere:
Vannak szakmai elvárások, javaslatok, amelyek nem mindig egyeznek a költségvetési
törvény és a finanszírozási szabály. Amennyiben megszületik az a döntés, hogy
Ecsegfalva felvállalja a plusz költségeket, akkor nem lesz semmi gond. Létszámot
növelni nem kell, mivel Dévaványán létszámot kellene csökkenteni, így
átcsoportosítással megoldható. Így Ecsegfalvának is kisebb költséget jelentene,
viszont mégiscsak lehetőséget adna, hogy a készség tantárgyakból külön
foglalkoznának a gyerekekkel. Úgy gondolja, hogy szakmailag is ez a megoldás a
kisebbik rossz.
Összességében olyan reménybeli lehetőségünk van, hogy az oktatási törvény várható
módosítása alapján 2012-től Ecsegfalván is újra megindulhatna a külön
tanulócsoportokban való oktatás. Most ezt nem lehet felvállalni, akkora költséget
jelent.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja meghozni azt a döntést, hogy a képviselő-testület a 20 órás bővítéshez
hozzájárul.
Willand Péter képviselő:
Támogatás lett felvéve arra, hogy pedagógusokat nem veszünk fel. Meddig nem lehet
bővíteni?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK intézményvezető:
Öt évig. Az első támogatást 2007-ben vették fel, az utolsót 2010-ben.
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A tegnapi nap folyamán felvázolta Ecsegfalva képviselő-testületének, hogy ez
átmeneti megoldás, ehhez a képviselő-testület anyagi hozzájárulása szükséges, anélkül
megoldani nem tudják. Az, hogy a következő oktatási törvényben mi lesz, azt senki
nem tudja garantálni.
Ahhoz, hogy a következő tanévet úgy el tudjuk indítani, hogy a gyerekek
megalapozzák azt a tudást, amit alsó tagozatban kell, azokhoz jó lenne ha ilyen
megoldás mellett foglalna állást a képviselő-testület.
Kovács Mária polgármester felkéri Forgács Lászlóné pedagógust, hogy ismertesse,
hogy a gyakorlatban hogyan történne meg ez a fajta oktatás?
Forgács Lászlóné pedagógus:
Ismerteti a lehetséges megoldásokat.
Csányi András képviselő:
Úgy tudja, hogy az ecsegfalvi intézménynek van tagintézmény vezetője.
Szokott-e rendszeres időközönként megjelenni Ecsegfalván?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK intézményvezető:
Állandó telefonkapcsolatban vannak a pedagógusokkal. Minden héten nem látogatnak
ki, de ha szükséges, akkor kilátogatnak. A jövő évtől be akarják vezetni a fogadóórát
is.

Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a határozati javaslatot.
Az ÁMK ecsegfalvi tagintézményben 2011/2012-es tanévben az alsó tagozatban 20
órás keretbővítéssel oldanák meg a készség tantárgyak oktatását.
A felmerülő többletköltségeket 2,5 – 3 millió Ft összegig vállalja a képviselő-testület.
Kéri a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
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59/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározásáról az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységében
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a
2011/2012. tanévben az 1-8. évfolyamokon az alábbiak szerint engedélyezi a tanulócsoportok számát:
Tanulólétszámból
Létszám
Évf.

Település

Osztály

1. a
1.

Ecsegfalva

3.

2 főnek
számít

24

2

Számított

3 főnek számít

létszám

TKVSZRB
szakvéleménye
alapján

Tanulócsoport

Dévaványa

2010/2011.
tanévben
indítható
tanulócsoportok
száma az
évfolyamon

A fenntartó
engedélyezi az
átlaglétszámtól
való eltérést

2

-

1

-

66

3

-

67 fő

3

Ecsegfalva 3-4
évfolyamra

Évfolyam
összesen

26

Dévaványa

49
1. b

2.

(fő)

Tanulólétszámból

19

4

23

16

1

17

2. a

18

4

22

2. b

21

2. c

21

2

3. a

20

2

1-2.
évfolyam

21
23
1

24

Dévaványa
3. b

22

1

24

4

3. c
Ecsegfalva

3-4.

21
22

5

4. a

24

1

4. b

24

4. c

20

5

5. a

24

4

5. b

26

4

30

5. c

25

5

30

5. d

22

3

6. a

26

6

6. b

29

6. c

26

7

33

7. a

23

1

24

7. b

26

4

30

7. c

23

4

27

7. d

22

5

27

évfolyam

vonatkozóan

21
1

29

1

25
74

4.

5.

6.

7.

Dévaványa

24

-

4

-

3

A 6. a és 6. c
osztályokra
vonatkozóan

4

-

25
1

30

Dévaványa

Dévaványa

3

102 fő

1

27
32
29

94 fő

Dévaványa

5

108 fő

8.

Dévaványa

8. a

25

4

29

8. b

27

3

30

8. c

20

1

21

80 fő

3

-

Speciális tagozat

Évf.

1.

Település

Dévaványa

Létszám

Tanulólétszámból

Tanulólétszámból

2 főnek számít a TKVSZRB
szakvéleménye alapján

3 főnek számít a TKVSZRB
szakvéleménye alapján

8

0

8

létszám

2010/2011. tanévben
indítható
tanulócsoportok száma

A fenntartó
engedélyezi az
átlaglétszámtól
való eltérést

16

1

-

Számított

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévben az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Iskola
Intézményegységében a napközis csoportok indítását az alábbiak szerint engedélyezi:
Dévaványa városban:

12 napközis csoport, és a menzát igénylő gyermekek étkeztetésének 4 menzás csoportban történő megszervezése.

Ecsegfalva községben:

1 napközis csoport indítható.

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Általános Művelődési Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység 6. a és 6. c
osztályokra vonatkozóan, valamint Ecsegfalva, Árpád u. 14. sz. alatti tagintézményében lévő összevont 3-4. évfolyamon a maximális létszám 10%-kal
történő túllépését oktatásszervezési okok miatt, továbbá meg kell kérni az iskolaszék, iskolai szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat egyetértését az
intézkedésre vonatkozóan.

Felelős:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató

Határidő:

2010. szeptember 1.
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2. napirendi pont:
A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK József
Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának
meghatározására a művészetoktatásban.
Javasolja az előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
60/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról az ÁMK József Attila
Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegységében
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési
Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében a 2011/2012. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi a művészetoktatásban
a tanulócsoportok indítását:
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
NÉPTÁNC
Évfolyam

A 2011/2012. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

1. évfolyam

8

2. évfolyam

6

3. évfolyam

5

4. évfolyam

4

5. évfolyam

2

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2011/2012
1

1
20

Továbbképző

18

1

Összesen:

43

3

TÁRSASTÁNC
Évfolyam

A 2011/2012. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

1. évfolyam

9

2. évfolyam

6

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2011/2012.
1

20

3. évfolyam

9

4. évfolyam

3

5. évfolyam

8

6. évfolyam

10

Összesen:

45

1

1

3

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG
FESTÉSZET
Évfolyam

A 2011/2012. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2011/2012

1. évfolyam

13

1

2. évfolyam

13

1

3. évfolyam

10

4. évfolyam

3

6. évfolyam

2

Továbbképzős

1

20
1

Összesen:

42

3

SZÍNMŰVÉSZETI ÁG
SZÍNJÁTÉK
Évfolyam

A 2011/2012. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

1. évfolyam

14

2. évfolyam

7

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2011/2012.
1

1
3. évfolyam

9

4. évfolyam

3

5. évfolyam

3

6. évfolyam

4

20
1

8

Összesen:

40

3

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A 2011/2012. tanévre beírt
tanulók száma (fő)

Tanszak
Zongora

23

Népi hegedű

10

Fafúvós (klarinét, fuvola, furulya)

11

Citera

20

Rézfúvós (trombita, furulya)

21

ZENEELMÉLET CSOPORTOK, melyek a zeneművészeti ágon történő képzéshez kapcsolódnak
Évfolyam

Tanulók
száma (fő)

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Zeneelméleti csoportok
száma 2011/2012.

Hangszeres előképző 1. évfolyam

12

1

1. évfolyam

15

1

2. évfolyam

15

3. évfolyam

13

1

4. évfolyam

9

1

Összesen:

64

5

15

Felelős:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató

Határidő:

2011. szeptember 1.

1

3. napirendi pont
A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK
Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz a 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározására a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerint.
Kéri a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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61/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról az
ÁMK Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési Központ Óvoda
Bölcsőde Intézményegységében a 2011/2012. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai
csoportok indítását:
2011/2012.
nevelési évre
óvodába
beírt
gyermekek
száma (fő)

Dévaványa
városban

Ecsegfalva
községben

Beírt
gyermekek
közül

Beírt
gyermekek
közül

2 főnek
számít

3 főnek
számít

209

30

7

1

2

1

Számított
létszám

220

33

Indítható óvodai csoportok száma a
2011/2012. nevelési évben

Telephely

Csoportok
száma

Dévaványa, Kossuth
L. u. 5.

2

Dévaványa, Könyves
K. u. 13.

2

Dévaványa, Hajós u.
24.

2

Dévaványa,
J. u. 2.

3

Eötvös

Összesen:

9

Ecsegfalva, Árpád u.
8.

1

Az óvodai csoportokat a 2011/2012. nevelési évben Dévaványa városban úgy kell megszervezni, hogy a
csoportok számított létszáma Dévaványa városban ne haladja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot
Az Általános Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegysége Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti
tagintézményében lévő óvodai csoport létszáma meghaladja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
sz. I. részében az óvodai csoportokra vonatkozó 25 fős maximális létszámot. A tagintézményben egy óvodai
csoport kerül kialakításra, így Ecsegfalva Község Önkormányzata engedélyezi a maximális létszám húsz
százalékkal történő átlépését, valamint oktatásszervezési okok miatt a számított maximális létszám tíz
százalékkal történő túllépését és az óvodaszék, az óvodai szülő szervezet egyetértését az intézkedésről meg kell
kérni.
Felelős:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója
Szarka Andrea igazgatási irodavezető

Határidő:

2011. szeptember 1.
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4. Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
szerkezetben történő elfogadása
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)

és egységes

Kovács Mária polgármester javaslatot tesz az ÁMK Alapító Okiratának módosítására az
előterjesztés szerint.
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
62/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b)
pontja, (2-4) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozatlan időre alapított Általános Művelődési Központ költségvetési
szervének 502/2010.(XII.9.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbi
pontban módosítja:
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is.
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő - a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését.
Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési
igényű - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
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fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása integrált formában). A hátrányos helyzetű
tanulók felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a
nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. Az oktatáshoz kapcsolódó
kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai ellátás, valamint az
ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási intézménybe történő
naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. Feladata a
gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan.
Feladata az alapfokú művészetoktatás.
A könyvtár: - 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 szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
Közművelődési feladatok ellátása:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése,
- a
település
környezeti,
szellemi,
művészeti
értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátása.
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint:
562912

óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
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562913

iskolai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma

841907

önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

851011

óvodai nevelés, ellátás
Kapacitásmutató:

férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Feladatmutató:

852011

sajátos nevelési igényű ellátottak száma

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

852012

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
sajátos nevelési igényű tanulók száma

Feladatmutató:
852021

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

852022

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Feladatmutató:

852031

sajátos nevelési igényű tanulók száma

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

852032

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

alapfokú
művészetoktatás
képzőés
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
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iparművészeti,

Kapacitásmutató:
Feladatmutató:
855911

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

általános iskolai napköziotthoni nevelés
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855912

sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

856011

pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

856012

korai fejlesztés, gondozás
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma

856013

fejlesztő felkészítés
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma

889101

bölcsődei ellátás
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

férőhelyek száma tárgyév december 31-én
az ellátást igénylők száma tárgyév során
összesen
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
910501

közművelődési tevékenységek és támogatásuk
férőhely függvényében a lehetséges
résztvevők maximális száma
Teljesítménymutató: látogatottság (fő)
Eredményességi mutató:
a látogatottság, a tevékenységre
fordított időt, a rendszeresség
gyakoriságának növekedése (%)
Kapacitásmutató:

910121

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kapacitásmutató:

a dokumentumok tárolására szolgáló
tárolóhelyek nagysága (fm)
Feladatmutató:
a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves
könyvtermés
alapján
meghatározott,
beszerzendő dokumentumok száma (db)
Teljesítménymutató: könyvtári
állomány
gyarapodása
(db/kötet)
Eredményességi mutató:
az állomány teljessége a gyűjtőköri
szabályzat szerint
910122

könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
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a
feldolgozással,
raktározással
és
állományvédelemmel
foglalkozó
munkatársak száma (fő)
Feladatmutató:
a feldolgozásra beérkezett dokumentumok
száma (db)
Teljesítménymutató: a
feldolgozott,
ill.
restaurált
dokumentumok száma (db)
Kapacitásmutató:

910123

könyvtári szolgáltatások
Kapacitásmutató:

olvasótermek száma és a szolgáltató terek
nagysága (m2)
Feladatmutató:
a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom +
db)
Eredményességi mutató:
használói (olvasói) elégedettség (110-ig terjedő skálán)
931204

iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
Feladatmutató:

811000

résztvevők száma

építményüzemeltetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs.
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján.
A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási– Közművelődési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati
eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere
gyakorolja.
22. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2026/2027-es
tanévig felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora,
hegedű.
Népzene:
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Hangszeres tanszakok: népi hegedű, citera.
Táncművészeti ágon: néptánc, társastánc.
Képző- és iparművészeti ágon: festészet.
Színművészeti – bábművészeti ágon: színjáték.
23. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2011/2012. tanévben
megkezdett képzésekre felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét.
Rézfúvós tanszak: trombita.
Billentyűs tanszak: zongora.
Vonós tanszak: hegedű.
Népzene:
Vonós és tekerős tanszak: népi hegedű.
Pengetős tanszak: citera.
Táncművészeti ágon:
Néptánc tanszak,
Társastánc tanszak.
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészeti tanszak,
Grafika és festészet tanszak.
Színművészeti-bábművészeti ágon:
Színjáték tanszak.
24. Záró rendelkezések:
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. szeptember 1.
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az
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alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.
Felelős:
Határidő:

-

Ezt követően az ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadását
kezdeményezi.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
63/2011.(V.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
ALAPÍTÓ OKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a, 88. § (1) bekezdés b) pontja, (24) bekezdése, 90. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdése a) pontja, (2) bekezdése, 93. § (1)
bekezdés a) pontja, 94. § (3-4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Kormány rendelet 10. §, 12. §, 14. §, 15. §-a alapján Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban
f o g a d j a

e l :

1. A költségvetési szerv neve:
Általános Művelődési Központ
Rövidített neve: ÁMK
2. A költségvetési szerv székhelye:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
3. Az intézmény OM azonosítója: 200980
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is.
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
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súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő - a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését.
Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési
igényű - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása (integrált formában). A hátrányos helyzetű
tanulók felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a
nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. Az oktatáshoz kapcsolódó
kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai ellátás, valamint az
ecsegfalvi 5-8. évfolyamos tanulók számára a dévaványai oktatási intézménybe történő
naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. Feladata a
gyógytestnevelés ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan.
Feladata az alapfokú művészetoktatás.
A könyvtár: - 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 szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
Közművelődési feladatok ellátása:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése,
- a
település
környezeti,
szellemi,
művészeti
értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
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- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátása.
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint:
562912

óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma

562913

iskolai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma

841907

önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

851011

óvodai nevelés, ellátás
Kapacitásmutató:

férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Feladatmutató:

852011

sajátos nevelési igényű ellátottak száma

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

852012

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Feladatmutató:

852021

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

sajátos nevelési igényű tanulók száma

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Kapacitásmutató:
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férőhelyek száma

pedagógusok száma
tanulók száma

Feladatmutató:
852022

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Feladatmutató:

852031

sajátos nevelési igényű tanulók száma

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

852032

alapfokú
művészetoktatás
képzőés
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

855911

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma
iparművészeti,

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

általános iskolai napköziotthoni nevelés
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855912

sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

856011

pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

856012

korai fejlesztés, gondozás
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma

856013

fejlesztő felkészítés
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma

889101

bölcsődei ellátás
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

férőhelyek száma tárgyév december 31-én
az ellátást igénylők száma tárgyév során
összesen
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
910501

közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Kapacitásmutató:

férőhely függvényében a
résztvevők maximális száma
Teljesítménymutató: látogatottság (fő)
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lehetséges

Eredményességi mutató:

910121

a látogatottság, a tevékenységre
fordított időt, a rendszeresség
gyakoriságának növekedése (%)

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kapacitásmutató:

a dokumentumok tárolására szolgáló
tárolóhelyek nagysága (fm)
Feladatmutató:
a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves
könyvtermés
alapján
meghatározott,
beszerzendő dokumentumok száma (db)
Teljesítménymutató: könyvtári
állomány
gyarapodása
(db/kötet)
Eredményességi mutató:
az állomány teljessége a gyűjtőköri
szabályzat szerint
910122

könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
a
feldolgozással,
raktározással
és
állományvédelemmel
foglalkozó
munkatársak száma (fő)
Feladatmutató:
a feldolgozásra beérkezett dokumentumok
száma (db)
Teljesítménymutató: a
feldolgozott,
ill.
restaurált
dokumentumok száma (db)
Kapacitásmutató:

910123

könyvtári szolgáltatások
Kapacitásmutató:

olvasótermek száma és a szolgáltató terek
nagysága (m2)
Feladatmutató:
a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom +
db)
Eredményességi mutató:
használói (olvasói) elégedettség (110-ig terjedő skálán)
931204

iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
Feladatmutató:

811000

résztvevők száma

építményüzemeltetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs.
5. Az intézmény működési köre:
általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében
működési területe: Dévaványa város és Ecsegfalva község
közigazgatási területe.
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-

-

könyvtári ellátás, alapfokú művészetoktatás, közösségi művelődési
tevékenység, bölcsődei ellátás tekintetében: Dévaványa város
közigazgatási területe,
nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és egységes
pedagógiai szakszolgálat tekintetében: Dévaványa város, Ecsegfalva
község, Füzesgyarmat város és Bucsa község közigazgatási területe.

6. Irányító szervének neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv(eik) neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei általános iskola,
óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház, alapfokú művészetoktatási intézmény,
nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat.
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el.
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján.
A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási– Közművelődési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati
eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere
gyakorolja.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII., egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony).
12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója.
13. Számlavezetés:
Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet.
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján
köteles tartani.
14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:
- Ványai Ambrus Általános Iskola
címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2)
5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. (hrsz.: 1754)
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 )
-

Óvoda és Bölcsőde
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. (hrsz.: 3505)
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947)
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.: 415 )
Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)

-

Ladányi Mihály Könyvtár
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785)

-

József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004)

-

Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896)

18. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos
rendelkezési jogok:
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A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által rábízott, a székhelyen, az
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévő épület ingatlan,
valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és
teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévő
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak
megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok
vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelően – az alapító önkormányzatok képviselőtestületei döntenek.
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézmény
alapfeladatainak ellátását.
Amennyiben a vagyonrendeletek erről nem rendelkeznek, az intézmény használatában
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói
jóváhagyás szükséges.
19. Évfolyamok száma:
Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma:
1-8. évfolyam,
Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma:
1-4. évfolyam,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma:
előképző 1-2. évfolyam
alapfok 1-6. évfolyam
továbbképző 1-4. évfolyam
20. Az intézmény tagozata: az intézménynek tagozata nincs.
21. Felvehető tanulók száma:
Általános iskolai nevelés, oktatás: Dévaványa városban: 750 fő,
Ecsegfalva községben: 120 fő.
Napközi otthoni ellátás: Dévaványa városban: 400 fő,
Ecsegfalva községben: 30 fő.
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Alapfokú művészetoktatás: 250 fő.
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

60 fő

5510 Dévaványa, Hajós u. 24.

60 fő

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.

50 fő

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

49 fő

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.

30 fő.

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

24 fő

22. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2026/2027-es
tanévig felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora,
hegedű.
Népzene:
Hangszeres tanszakok: népi hegedű, citera.
Táncművészeti ágon: néptánc, társastánc.
Képző- és iparművészeti ágon: festészet.
Színművészeti – bábművészeti ágon: színjáték.
23. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2011/2012. tanévben
megkezdett képzésekre felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét.
Rézfúvós tanszak: trombita.
Billentyűs tanszak: zongora.
Vonós tanszak: hegedű.
Népzene:
Vonós és tekerős tanszak: népi hegedű.
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Pengetős tanszak: citera.
Táncművészeti ágon:
Néptánc tanszak,
Társastánc tanszak.
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészeti tanszak,
Grafika és festészet tanszak.
Színművészeti-bábművészeti ágon:
Színjáték tanszak.
24. Záró rendelkezések:
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2011. szeptember 1.
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az
alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.
Felelős:
Határidő:

-

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1455-kor bezárta.
k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Willand Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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