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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 6-i ülésére 
 
Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának  
 elfogadásához előzetes egyetértés 
Iktatószám: I/2382/2/2012. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület 170/2011. (XII. 15.) határozatával 
elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a sportiskola indítására vonatkozó szakmai munka a Fekete István 
Általános Iskola és Kollégiumban elkezdődjön, egyúttal felkérte az Intézmény vezetőjét a feladat 
elvégzésére, és az elkészült dokumentáció legkésőbb 2012. május 31. napjáig történő benyújtására. 
 
 A sportiskolai osztályok indításához az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell 
figyelembe vennünk:  
 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXI. tv. (továbbiakban: Kt.) (9) bekezdés c.) pontja 
rendelkezik arról, hogy a fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-
augusztus hónapok kivételével - nevelési évben az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem 
változtathatja meg. 

- A Kt. 23. § (4) bekezdése figyelembevételével a Kt 20. § (1) bekezdés b)-d) /b) pont: 
általános iskola/ és f) pontjában felsorolt iskolák - külön jogszabályban 
meghatározottak szerint - elláthatják a sportiskola feladatait is. 

- A sportról szóló 2004. évi I. tv. 77.§ m) pontja alapján sportiskola: az a költségvetési szerv 
vagy közhasznú társaság, amely utánpótlás-nevelést végez, valamint az az iskola, amely a Kt. 
alapján közreműködik az utánpótlás nevelésében. 

 
A Pedagógia program kiegészítéséhez először az Alapító Okirat módosítása szükséges. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó 
társulást hozott létre 2007. szeptember 01-től. A hatályos megállapodás IV. fejezet B/3. 2. 
pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a társult település 
képviselő-testülete előzetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: 
 - az intézmények alapító okiratának módosítása, 

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása 
(Az egyéb - költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.)” 

 
 
Fentiek alapján a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának tervezetét az 
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 

Tájékoztatásul csatolom az előterjesztéshez az Igazgató Asszony levelét (előterjesztés 
2. melléklet), a Pedagógiai program módosítására tett javaslatot (előterjesztés 3. melléklet), a 
sportiskolai osztályok bevezetésével járó várható költségvetési kiadásokat (előterjesztés 4. 
melléklet). 
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Határozat-tervezet 
 
…./2012. (….) ÖH  
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okiratának elfogadásához előzetes egyetértés 

 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyetértését adja, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Fekete István Általános 
Iskola és Kollégium Alapító Okiratát az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
tartalommal megállapítsa.. 

 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2012. február 6. 
 

 
Felsőlajos, 2012. február 6. 

                                                                                                     Juhász Gyula sk. 
                                                                                                       polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 

 
 Határozat-tervezet 

 
………/2012. (……) ÖH. 
A Fekete István Általános  
Iskola és Kollégium Alapító 
Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 23.§ (4), 86.§ (1), és 88. § (4) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 
alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
Neve: Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
 

2.) Tagintézményei:  

a.) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiumi Tagintézménye, 
Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

b.) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsőlajosi Tagintézménye, 
Felsőlajos, Iskola u. 14-16. 

3.) Telephelyei:  

a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 
 b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 
 c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 
e.) Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 

4.) Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, illetve kollégium (1993. évi LXXIX. 
tv. 33. § (1) bekezdés b) és g) pontja, illetve 20. § (1) bekezdés g) pontja) 

5.) Évfolyamok száma:  

- Fekete István Általános Iskola Kollégium és Sportiskola: 1-8. évfolyam, 
- Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsőlajosi Tagintézménye: 1-4. 

évfolyam. 
   
6.) Tagozat megnevezése: speciális tantervű általános iskolai tagozat 

7.) A felvehető maximális tanulólétszám:  

a) Általános iskola 1-8 évfolyama: 1092 fő, ezen belül: 
   - Lajosmizse 1-8 évfolyama:    1008 fő, 
   - Felsőlajos 1-4 évfolyama:            84 fő 
  

b) Kollégium: 120 fő 
 
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
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- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás. 
- Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon. 
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
- Felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása. 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése, 

integrált oktatása.  
- Gyógytestnevelés. 
- Logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell. 
- Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelés, oktatása, valamint a szakértői bizottság 
javaslata alapján integrálható értelmi, beszéd-, látás—és hallássérült tanuló integrált nevelése, 
oktatása. Ezen belül: 
a.) tanulásban akadályozottság (BNO F70) és értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72); 
b.) a pszichés fejlődés zavara; 
c.) általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok): 

- olvasás-, írászavarok (BNO F.81.0; F.81.1.) 
(felszíni, fonológiai, kevert diszlexia), 
- aritmetikai készségek zavara (BNO F.81.2.) 
(grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia), 
- az iskolai készségek kevert zavara (BNO F. 81.3.) 
 (aritmetikai, olvasási, íráskészség zavar együttes előfordulása),  
- nem meghatározott zavar (BNO F. 81.9.) 
(tanulási ismeretek elsajátítási nehézségei), 
- kevert specifikus fejlődési zavarok (BNO F. 83.) 
(a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara), 
- beszéd észlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása (BNO F.80.9,) 
- motoros diszfázia (BNO F.80.1.), 

d.) az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai – ADD, ADHD –BNO F. 90.0, F.90.1.) 
(szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés, inpulzivitás). 

- A többi tanulóval együtt nem nevelhető-oktatható, sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi 
fogyatékos) tanulók gyógypedagógiai oktatása. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
- Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, 

externátusi elhelyezése szorgalmi időben. 
- Gyermek- és tanulófelügyelet. 
- Kollégiumi könyvtári feladatok.  
- Iskolai könyvtári tevékenység, közkönyvtári (nyilvános) könyvtári szolgáltatás. 
- Emelt szintű angol, német nyelvi oktatás. 
- Tanulók tankönyvellátása. 
- Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Munkahelyi vendéglátás. 
- Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás. 
- Diáksport. 
- Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 
- Utánpótlás nevelés. 

 
9.) Alaptevékenysége: 
     Fő tevékenysége: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 

 Szakfeladat besorolás: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
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oktatása 1-4.évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

855922 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

        890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
        562913   Iskolai, intézményi étkeztetés 
        562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése 
        562917   Munkahelyi étkeztetés 
  562920   Egyéb vendéglátás 
  682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  921202    Utánpótlás-nevelés támogatása 
     
10.) Működési területe: Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területe valamint a 
társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró 
általános iskolai tanulók tekintetében. 
 
11.) Alapítói jogokkal felruházott szerv:  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

12.) Fenntartója: Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe: Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

13.) Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
        Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
14.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
15.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
16.) Vezetőjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján, Felsőlajos község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 
év határozott időre szól. 
 
17.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
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18.)  a) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Lajosmizse: 
 

Épület, építmény: 658.051.640 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 45.114.239 
    - egyéb gép:       

9.502.778 
    - művészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.165.277 
Jármű 5.695.692 

  

Felsőlajos: 

Épület, építmény: 24.633.454 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   4.448.674 
    - egyéb gép:  1.150.530     
    - művészeti alkotás:     ---------- 
Jármű:     ---------- 
Vagyoni értékű jog:      158.100 

(2011. szeptember 30-i bruttó érték) 

 

b) A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza.. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola, valamint a Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiuma, mint tagintézmény épületei, 
leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsőlajosi 
Tagintézménye, mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 
berendezései Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a 
költségvetési szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére 
jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  

 

19.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 33 % 

20.)  

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. július 2.napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola és 
Kollégium Alapító Okiratáról szóló 151/2011. (X.13.) ÖH. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2012. február 9. 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 
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Előterjesztés 4. melléklete 
 

Sportiskolai osztályok bevezetésének várható kiadásai 
 

Testnevelés órák költségvonzatának megjelenése a sportiskolai képzés 
kapcsán 
 
Az idei tanévben heti 3 óra a kötelező testnevelési órák száma. 
 
A következő, 2012/2013-as tanévben az első évfolyam és az ötödik évfolyam számára a 
Köznevelési törvény 5 tanórára emeli a kötelező testnevelés órák számát, függetlenül attól, 
hogy az sportiskolai képzés, vagy a normál testnevelés óra keretében történik. Ez az óraszám 
növekmény – 3 testnevelés óráról 5 testnevelés órára - felmenő rendszerben válik minden 
évfolyamara kötelezővé a következő tanítási évek alatt. 
 
Jól látható tehát, hogy a sportiskolai testnevelés óráknak nem lesz a normál testnevelés 
óráktól eltérő költségvonzata. 
 
Versenyeztetési költségvonzatok a sportiskolai képzésben 
 
A sportiskolai képzéssel felmerülő versenyeztetési költségek egy évfolyamon és egy nemben 
– vagy fiú vagy lány - átlagban 600.000 Ft-os költséget jelent a tervezésben. Ez tehát egy 
évfolyamra számolva fiú és lány nemekben összesen 1.200.000 Ft-ot jelenthet, ami felmenő 
rendszerben 4 év alatt 8 évfolyamra számolva 9.600.000 Ft-ot érhet el. 
 
Részletesen évenkénti bontásban 
 
2012/2013-as tanév:  
1 évfolyam fiú és lány, 5. évfolyam fiú és lány összesen 4 csapatra vonatkozóan 2.400.000 Ft 
 
2013/2014-as tanév:  
1.-2.-5.-6. évfolyam fiú és lány összesen 8 csapatra vonatkozóan 4.800.000 Ft 
 
2014/2015-ös tanév:  
1.-2.-3.-5.-6.-7. évfolyam fiú és lány összesen 12 csapatra vonatkozóan 7.200.000 Ft 
 
2015/2016-os tanév:  
1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8. évfolyam fiú és lány összesen 16 csapatra vonatkozóan 9.600.000 Ft 
 
Jelenlegi költségvetési környezetünk 
 
A Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület az elmúlt években 1 millió forintos önerőből 
gazdálkodott, amelyhez még hozzájöttek a sportcsarnok terembérleti bevételei. Ezek 
együttesen biztosították a versenyeztetési költségeinknek a hátterét. 
 
A 2011/2012-es tanévben a FIÁISE szintén közel 1 millió Ft önerővel rendelkezik, és a TAO-
s pályázati forrásunknak köszönhetően (4.944.000 Ft) már jóval meghaladja az 5 millió 
forintot. 
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Az idei évi TAO-s pályázati támogatásunkhoz az 1 milliós önerőből mindössze 535.000 Ft 
felhasználása szükséges. 
 
A TAO-s pályázati források felhasználása során az utánpótlás nevelés jogcímén mindössze 
10%-os önerőre van szükségünk. 
 
Tehát a jelenlegi 1 millió forintos önerőnk a TAO-os pályázati forrásokból további 9 millió 
forint forrás felhasználásához biztosítanak hátteret. 
 
A fentiekből egyértelműen kiderül , hogy a Fekete István Általános Iskola rendelkezik 
mindazon szakmai és anyagi erőforrásokkal, amelyek  biztosítják a sportiskolai osztályok 
tanulóinak versenyeztetését. Forrásaink tehát az alaphoz megvannak. 
 
Ez akár már így is képes biztosítani a versenyeztetéshez szükséges hátteret. 
 
Az Önkormányzat esetleges kiegészítő támogatása azonban még optimálisabb működést tehet 
lehetővé.  
 
A sportiskolai versenyezetési költségek alakulásának további stratégiái 
 
A minőségi utánpótlás nevelés céljának az eléréséhez a közoktatási típusú sportiskola számára 
szükséges a sportági szakegyesületekkel, szakszövetségekkel együttműködési lehetőségeket 
kialakítani. 
 
Az együttműködő sportági egyesületek az utánpótlás nevelésben további versenyeztetési 
lehetőségeket biztosítanak a sportiskola tanulói számára. 
 
Az együttműködési szerződések alapján lehetőség nyílik a versenyezetési feladatok 
összehangolt megvalósítására, a feladatok, terhek közös szerepvállalására, illetve további 
minőségi képzéshez szükséges feltételrendszerek kialakítására. 
 
A közoktatásban bekövetkező változásoknak köszönhetően egyre nagyobb teret kap a 
mindennapos testnevelés és az utánpótlás nevelésének a jelentősége. Ez azért fontos előre 
lépés, mert az elmúlt években éppen a sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségek szűkültek be. 
Most már újra megjelentek ezen pályázati lehetőségek, amelyre már most is szakmai 
programokkal készülünk. 
A sport pályázati rendszerek megjelenése tehát további hajtóerőt biztosítanak a sportiskola 
számára. 
 
A minőségi sportiskolával kapcsolatos elvárásokhoz nélkülözhetetlen feltétel a menedzser 
szemléletű sportiskolai vezetés, amelynek fontos feladata az, hogy a megyei, régiós 
térségében található gazdasági társaságokkal kapcsolati rendszereket alakítson ki, amelyek 
további segítséget adhatnak a sportiskolai képzés hátteréhez. 
 
A közoktatási típusú sportiskolák központi működési támogatásban részesülnek. Az állam 
tehát anyagi eszközökkel támogatja céljaik megvalósításában. 30.000 Ft/fő. Jelenleg ezen 
támogatható iskolák köre hamarosan változni fog, amely további bevételforrásokat biztosíthat 
a sportiskolánknak. 
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Fontos szempont az is, hogy általános iskolai képzésünk a sportiskolai kézilabda és birkózás 
tagozat bevezetésével megyei, régiós és országos szinten is kevés versenytárssal 
rendelkezünk. A megvalósítás esetén térségünkben ezzel a kínálatunkkal egyedülállónak 
számítunk. 
 
Ennek köszönhetően vonzó képzési formát kínálhatunk más települések tanulói számára is, 
amelynek eredménye révén az oktatáshoz szükséges fejkvóta számunk, amely jelenleg 
250.000 Ft/fő, további bevételi forrásokat biztosíthatna az iskola számára. 
 
Összegzés 
 
A Fekete István Általános Iskola jelenleg rendelkezik mindazon szakmai és anyagi 
erőforrásokkal, kapcsolati rendszerekkel, amelyek lehetőséget biztosítanak a sportiskolai 
képzés bevezetéséhez, fenntartásához. 
 
Olyan országos szintű minőségi képzés, utánpótlás nevelés kialakítását tehetjük lehetővé, 
amelyek megakadályozhatják a más iskolákba történő tanulói elvándorlást, és lehetőséget 
biztosít arra is, hogy növelni tudjuk az általános iskolai tanulóink számát az elkövetkezendő 
években. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


