88/2012. (VI. 28.) önkormányzati határozat
Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet alapító okirat módosítása
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet
124/2007. (V.30.) sz. önkormányzati határozatával kiadott alapító okirat módosítását a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Szabó Sándor jegyző
A 88/2012. (VI. 28.) önkormányzati határozat melléklete
HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
124/2007. (V.30.) Hev. Kth. sz.
alapító okirata módosítása
/tervezet/
1./ A HVNOI neve az alábbi névre módosul, a kezdő lapon átvezetésre kerül:
HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA / RÖVIDEN:HEVES VÁROSI
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY /
2./ A bevezető szövegrészben a jogszabályi hivatkozás módosul az alábbiak szerint:
”Heves Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet, továbbá az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján a HEVES VÁROSI
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA / RÖVIDEN:HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNY / alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:”
3./ Az 1.1 az alábbiak szerint módosul:
1.1 Az intézmény hivatalos neve:
”Heves Városi Köznevelési Intézmény Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola”
4./ Az 1.2 az alábbiak szerint módosul:
1.2 Az intézmény rövid neve: ”Heves Városi Köznevelési Intézmény”
5./ Az 1.3 az alábbiak szerint módosul:
1.3 Az intézmény típusa: ”Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény”.
6./ Az 1.5 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
”1.5 Az intézmény tagintézményei, telephelyei címei:
1. A ”Heves Városi Köznevelési Intézmény Hevesi József Általános Tagiskola; 8
évfolyammal működő intézményegység.
Felvehető maximális tanulólétszám 365 fő.
Székhelye: 3360 Heves, Fő u. 16. 290 fő

Telephelye: 3360 Heves, Hunyadi u. 24. 75 fő”
2. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Körzeti Általános Tagiskola; 8 évfolyammal
működő intézményegység.
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 510 fő.
Székhelye: 3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52.
3. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Újtelepi Általános Tagiskola; 8 évfolyammal
működő intézményegység.
Az intézménybe, a székhelyen felvehető maximális tanulólétszám 270 fő.
Székhelye: 3360 Heves, József A. u. 18.
Telephelye: 3360 Heves, Alkotmány u. 63.
4. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Zeneiskola Tagintézmény alapfokú
művészeti iskola, amelyben speciális helyzeténél fogva a növendékek egy részének
középfokú képzése is folyik.
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 260 fő.
Székhelye: 3360 Heves, Hősök tere 2. – 180 fő
Telephelyei:
3284 Tarnaméra, Árpád u. 8. – 30 fő
3359 Tenk, II. Rákóczi F. u. 2. – 50 fő
5. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Bölcsőde Tagintézmény a csecsemő- és
kisgyermek korosztály számára szakszerű felügyelet melletti ellátást nyújtó 40 férőhelyes
gyermekjóléti intézményegység.
Székhelye:3360 Heves, Arany J. út 36/B.
6. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Kerekerdő Tagóvoda nevelési
intézményegység.
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 120 fő.
Székhelye:3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
7. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Csoda-Vár Tagóvoda nevelési
intézményegység.
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 130 fő.
Székhelye:3360 Heves, Alkotmány u. 40.
8. A Heves Városi Köznevelési Intézmény Arany János úti Tagóvoda nevelési
intézményegység.
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 180 fő.
Székhelye: 3360 Heves, Arany J. u. 36/B.”
7./ Az alapító okirat kiegészül az új, 2./ ponttal, az okirat további pontjai számozása ennek
megfelelően módosul.
”2./ Az intézmény alapítója, fenntartója neve, székhelye:
Heves Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3360 Heves, Erzsébet tér 2.”
8./ A 4. pont 1., 3. és 6. pontja helyébe az alábbi mondatok kerülnek, továbbá egy új, 7.
mondattal egészül ki:
”A köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény alapján:”
”Általános iskolai nevelés-oktatás (művészetoktatás kivételével) ”
”Bölcsődei ellátás (alaptevékenységi szakágazat: 889101)”
”Szakágazati besorolása: 852010 Általános iskolai nevelés-oktatás (művészetoktatás
kivételével)”

9./ Az 5.1 pont első mondata helyébe az alábbi mondat lép:
”A tagiskolák alaptevékenysége a székhelyeken és telephelyeken az alapfokú nevelés és
oktatás, a tanulók felkészítése a középfokú iskolai továbbtanulásra.”
10./ Az 5.1 pont harmadik mondata az alábbi mondatrésszel bővül:
”valamint a beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdők fejlesztését látja el.”
11./ Az 5.1 pont az alábbi, hatodik mondattal egészül ki:
”Valamennyi tagiskolában iskolai könyvtár működik.”
12./ Az 5.1 pontban a második szakfeladat-szám tartalma módosul:
”841901
Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel”
13./ Az 5.2 pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
”5.2 A Zeneiskola Tagintézmény feladata székhelyén és telephelyein a művészi képességek
kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése, szakirányú továbbtanulásra történő
felkészítés, amely az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő tanszakokon; előképző,
alapfokú és továbbképző 1évfolyamokon – legfeljebb 12 évfolyamon – folyik. ”
14./ Az 5.3 pont első mondata helyébe az alábbi mondat kerül:
”5.3 A Bölcsőde tagintézmény feladata a székhelyén, hogy az egészséges, 20 hetes kortól, a
3. életévét, indokolt esetben a 4. életévét betöltött gyermekek, nappali elhelyezését, szakszerű
gondozását, nevelését biztosítsa.”
15./ Az 5.3 pontban a Bölcsőde Tagintézmény alaptevékenysége meghatározása az alábbiak
szerint módosul:
”A Bölcsőde Tagintézmény alaptevékenysége a gondozásban - nevelésben részesülő
gyermekek egészségének védelme, érzelmi fejlődésük, szocializációjuk segítése, a
megismerési folyamatok fejlődésének segítése a nevelési - gondozási alapelvek
figyelembevételével. Hátrányos helyzetű gyermekek esetén a hátrányok és következményeik
enyhítésére törekvés.”

16./ Az 5.4 pont az alábbi második mondattal egészül ki:
”A tagóvodák felvehetik azon gyermekeket is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél
éven belül betöltik.”
17./ A 4.5 pont első és harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
”4.5 Intézményi dolgozók és külső személyek részére munkahelyi étkeztetés valamennyi
tagintézmény székhelyén:”
”562917
Munkahelyi étkeztetés”
18./ A 7. pont első mondata az alábbi mondatrésszel egészül ki:
”de szabad kapacitása terhére más települések gyermekeit, tanulóit is felveheti.”
19./ A 8.3 pont helyébe az alábbi mondat kerül:
”8.3 1547 hrsz.
10961 m2 (Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi úti telephely
5-8. évfolyam)”
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20./ A 8.10 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
”8.10 Tagintézményekben tálalókonyhák:”
21./ A 8.10.2 és a 8.11.5 helyébe az alábbi pontok kerülnek:
”8.10.2 Arany János úti Tagóvodában
250 adagos”
”8.11.5 Csoda-Vár Tagóvodában
130 adagos”
22./ A 10. pont címe és első mondata az alábbiak szerint módosul:
”10./ Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
23./ A 12. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
”Az intézmény a köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.”

