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I. Földrajzi elhelyezkedés, környezet bemutatása 
 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (a továbbiakban: Többcélú intézmény) nevében is mutatja, hogy fenntartója a kiskőrösi 
kistérségben megalakult Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás). A kiskőrösi 
kistérség a Dél-alföldi régióban, Bács-kiskun megyében helyezkedik el, a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű kistérségnek minősül 

A kistérséghez 15 önkormányzat tartozik, melyek közül három város: Kiskőrös, Kecel és Soltvadkert, a 
többi település községi státusú. A települések főbb adatait a következő táblázat tartalmazza. A táblázatban 
vastagon szedett települések a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradottnak minősülnek. 

Sor-
szám Önkormányzat 

Önkor-
mányzat 
területe 
(hektár) 

Lakosok 
száma  
(2007. 

január 1.) 

Külterületi 
lakosok 
száma 

Külterületi 
lakosok 

aránya az 
össz-

lakosságon 
belül 

0-17 éves 
korcsoport-
ba tartozók 

száma 

0-17 éves 
korcsoport-
ba tartozók 

aránya a 
lakosságon 

belül 

18-59 éves 
korcsoport-
ba tartozók 

száma 

60 év feletti 
korcsoport-
ba tartozók 

száma 
1. Imrehegy 7 031 774 381 49,2% 155 20,0% 431 188
2. Kaskantyú 5 828 1 057 212 20,1% 142 13,4% 636 279
3. Tabdi 2 139 1 220 285 23,4% 210 17,2% 755 255
4. Páhi 3 896 1 294 289 22,3% 262 20,2% 742 290
5. Soltszentimre 4 449 1 398 64 4,6% 282 20,2% 770 346
6. Tázlár 7 338 1 826 383 21,0% 392 21,5% 1 045 389
7. Bócsa 9 704 1 854 814 43,9% 372 20,1% 1 094 388
8. Csengőd 4 889 2 304 535 23,2% 427 18,5% 1 377 500
9. Fülöpszállás 9 132 2 484 311 12,5% 489 19,7% 1 377 618

10. Császártöltés 8 206 2 607 5 0,2% 369 14,2% 1 520 718
11. Akasztó 6 488 3 539 48 1,4% 669 18,9% 2 080 790
12. Izsák 11 376 6 166 500 8,1% 1 107 18,0% 3 578 1 481
13. Soltvadkert 10 886 7 763 776 10,0% 1 573 20,3% 4 615 1 575
14. Kecel 11 448 9 022 409 4,5% 1 778 19,7% 5 234 2 010
15. Kiskőrös 10 223 14 961 1 063 7,1% 2 639 17,6% 8 954 3 368

Összesen: 113 033 58 269 6 075 10,4% 10 866 18,6% 34 208 13 195
A lakosságszámra vonatkozó adatok forrása: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

 
Az adatokból jól látható, hogy térségi sajátosság a magas külterületi lakosság aránya, amely Bócsa, 
Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Páhi, Tabdi, Kaskantyú és Tázlár esetében a 25%-ot is meghaladja. 
A közoktatási feladatellátást demográfiai szempontból leginkább meghatározó 0-17 éves korcsoport az 
összlakosságon belül településenként 13% és 21% között oszlik meg, a kistérség teljes lakónépességén 
belül 18,6% e korcsoportba tartozók aránya. 
 



A települések egymáshoz képesti viszonyát és közlekedését a következő térképrészlet szemlélteti, mely 
a kiskőrösi kistérséget mutatja be. 
 

 
 

A kistérség jórészt az egykori kiskőrösi járás településeit foglalja magában. Ez alól kivétel Fülöpszállás, 
mely a Budapest-Kelebia vasútvonal és az 52-es számú főút kereszteződésében helyezkedik el, és 
eredetileg a kunszentmiklósi járás része volt, továbbá Izsák, amely mindvégig a kecskeméti járáshoz 
tartozott. A halasi határból önállósult Imrehegy és Tázlár ma is erősen kötődik a szomszédos kistérség 
központját alkotó anyatelepüléséhez. 
 
A kistérség forgalmi helyzete kedvező, hiszen központi fekvésénél fogva észak-déli és kelet-nyugati 
irányban egyaránt fontos útvonalak haladnak át rajta. Az 53. és az 54. sz. főközlekedési út - a kistérség 
településeinek felét fölfűzve - Kiskőrös közelében metszi egymást és Fülöpszállás határában csatlakozik a 
Kecskemétet a Dunántúllal összekötő 52. sz. főúthoz. A településegyüttes forgalmi tengelye a Budapest-
Kelebia-Belgrád vasúti fővonal, amelyhez egy szárnyvonal (Kiskőrös-Kalocsa) és egy helyi jelentőségű, 
keskeny nyomközű vasútvonal (Kecskemét-Kiskőrös) kapcsolódik. Az öt falu közül - amelynek nincs 
vasútállomása - Akasztó, Bócsa és Császártöltés főútvonal mentén helyezkedik el, Imrehegyet és Tázlárt 
azonban csak alsóbbrendű utakon lehet megközelíteni. 
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II. A közoktatási feladatellátás helyzete a kiskőrösi kistérségben 
 

II.1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma létrehozása előtti állapot 

 
A Többcélú intézmény létrehozását megelőző nevelési évben, tanévben az egyes intézmények gyermek és 
tanulólétszám adatait a következő tábla mutatja be. 
 

A kistérség intézményeiben ellátott gyermek- és tanulólétszámok a 2006/2007. tanévben (fő) 

Intézmény Település Óvoda Általános 
iskola 

Gimnázium 
(négy és hat 
évfolyamos) 

Szakközép-
iskola Óvoda, iskola összesen

Kiskőrösi 
Napköziotthonos Óvodák Kiskőrös 477    477 

Bem József Általános 
Iskola Kiskőrös  546   546 

Petőfi Sándor Általános 
Iskola Kiskőrös  552   552 

Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kertészeti 
Szakközépiskola 

Kiskőrös   581 173 754 

Boróka Általános 
Művelődési Központ*  Bócsa 54 139   193 

Általános Művelődési 
Központ * Császártöltés 61 215   276 

Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Csengőd 71 174   245 

Általános Művelődési 
Központ* Imrehegy 22 37   59 

Általános Művelődési 
Központ Kaskantyú* Kaskantyú 26 61   87 

Kecel Város 
Önkormányzat Óvodája 
és Bölcsődéje* 

Kecel 291    291 

Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola* 

Kecel  774   774 

Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Páhi 44 106   150 

Általános Művelődési 
Központ Soltszentimre 39 115   154 

Óvoda Soltvadkert 234    234 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény* 

Soltvadkert  649   649 

Tabdi Község 
Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja*  

Tabdi 30 90   120 

 Általános Művelődési 
Központ * Tázlár 57 168   225 

Összesen 1 172 3 626 581 173 5 552 
*Nem az egész intézmény lett a Többcélú intézmény része 
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Ugyanezen intézmények vonatkozásában az alkalmazottak adatait a következő táblázat mutatja be. 
 

Alkalmazottak nyitóállománya munkaidő szerint a 2006/2007. tanévben (fő) 

Pedagógus 

Nevelő-
oktató 

munkát 
közvetlenül 

segítő 

Egyéb 
dolgozó Összesen 

Intézmény Település Feladatellátási hely 

te
lje

s 
m

un
ka

id
ős

 
ré

sz
-

m
un

ka
id
ős

 

ór
aa

dó
 

te
lje

s 
m

un
ka

id
ős

 

ré
sz

-
m

un
ka

id
ős

 

te
lje

s 
m

un
ka

id
ős

 
ré

sz
-

m
un

ka
id
ős

 
te

lje
s 

m
un

ka
id
ős

 

ré
sz

-
m

un
ka

id
ős

 

óvoda (Mohácsi u. 41.) 8 - - 4 - 2 - 14 - 
óvoda (Thököly u. 15.) 4 - - 2 - - - 6 - 
óvoda (Rákóczi u. 144.) 6 - - 4 - - - 10 - 
óvoda (Batthyány u. 2.) 15 - - 8 - 1 - 24 - 
óvoda (Árpád u. 6.) 8 - - 4 - - - 12 - 

Kiskőrösi Napköziotthonos 
Óvodák Kiskőrös 

óvoda (Nyárfa u. 35.) 2 - - 1 1 1 - 4 1 
Bem József Általános Iskola Kiskőrös általános iskola 52 1 - - - 17 2 69 3 
Petőfi Sándor Általános 
Iskola Kiskőrös általános iskola 45 1 2 1 - 17 - 63 1 

gimnázium 40 2 7 - - 11 - 51 2 Petőfi Sándor Gimnázium és 
Kertészeti Szakközépiskola Kiskőrös szakközépiskola 16 4 - - - 8 - 24 4 

óvoda 2 2 - 2 - - - 4 2 Boróka Általános 
Művelődési Központ  Bócsa általános iskola 13 - 2 - 2 4 6 17 8 

óvoda 6 - - 4 - - - 10 - 
ált. iskola (Császártöltés) 15 - 4 - - 10 - 25 - 
ált. iskola (Érsekhalma) 10 - - - - - 1 10 1 

Általános Művelődési 
Központ  Császár-töltés 

alapfokú művészetoktatás 2 - - - - - - 2 - 
Óvoda 3 3 - 3 - 7 - 13 3 Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda Csengőd általános iskola 15 1 - - - 4 - 19 1 
óvoda 2 - 2 2 - - - 4 - Általános Művelődési 

Központ Imrehegy általános iskola 7 - 3 - 1 6 1 13 2 
óvoda 3 - - 1 1 1 - 5 1 Általános Művelődési 

Központ Kaskantyú Kaskantyú általános iskola 7 - 1 - - 6 1 13 1 
óvoda (Kalocsai u. 4.) 2 - - 5 1 - - 7 1 
óvoda (József Attila u. 6.) 6 - - 5 - - - 11 - 
óvoda (Kalocsai u. 6.) 4 - - 3 - - - 7 - 
óvoda (Rajk L. u.12.) 5 - - 4 - - - 9 - 
óvoda (Bartók B. u. 29.) 2 - - 2 - - - 4 - 

Kecel Város Önkormányzat 
Óvodája és Bölcsődéje Kecel 

óvoda (Szilosi u. 62.) 2 - - 2 - - - 4 - 
általános iskola 57 3 - - - 18 2 75 5 Arany János Általános 

Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Kecel alapfokú művészetoktatás 2 2 - - - - - 2 2 

óvoda 3 - - 2 - - - 5 - Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Páhi általános iskola 10 1 - - - 7 1 17 2 

óvoda 4 - - 2 - - - 6 - Általános Művelődési 
Központ 

Solt-
szentimre általános iskola 10 3 1 - - 7 1 17 4 

általános iskola 51 5 - 1 - 14 3 66 8 
alapfokú művészetoktatás 3 2 - - - - - 3 2 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Soltvadkert 
logopédiai szakszolgálat - - - - - - - - - 
óvoda 3 - - 2 - - - 5 - Tabdi Község 

Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja  

Tabdi általános iskola 11 8 - - - 3 - 14 8 

óvoda 6 - - 3 - - - 9 -  Általános Művelődési 
Központ  Tázlár általános iskola 18 - - 1 - 14 - 33 - 
Összesen 480 38 22 68 6 158 18 673 62 
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II.2 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, 
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma kialakításának okai, előzményei 

II.2.1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása, költségvetési támogatásai 
 
A közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2198/2003. (IX. 1.) számú 
Korm. határozat - többek között - az önkormányzatok közös feladatellátásának ösztönzését szolgáló 
finanszírozás kialakítását írta elő. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 
1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelenik a többcélú kistérségi társulások megalakításának 
igénye. 
 
Az 1113/2003. (XI. 11.) Korm határozat egyértelműen kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulások 
működésének megkezdéséig terjedő időszakra átmeneti (pénzügyi, szakmai) rendelkezésekkel kell 
ösztönözni a feladatok mielőbbi zökkenőmentes átadás-átvételét, továbbá a kistérségben levő 
önkormányzatok közötti együttműködés erősítését. 
 
A fenti szándéknak megfelelően a központi költségvetés első ízben 2004. évben nyújtott forrást a 
többcélú kistérségi társulások, illetve a kistérségi fejlesztési tanácsok megalakításának ösztönzésére.  
 
Fenti, elsősorban fejlesztési célú támogatás igénybe vételéhez 2004. évben nem alakult meg időben a 
többcélú kistérségi társulás, de a 2005. évben mind a normatív működési, mind a fejlesztési célú pályázati 
támogatást igénybe tudta venni. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
2005-2008. években központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeit a következő táblázat 
szemlélteti. 
 

Társulás neve 

2005. évi 
normatív 
támogatás 

2005. évi 
fejlesztési célú 

támogatás 

2006. évi 
normatív 
támogatás

2007. évi 
normatív 
támogatás 

2008. évi 
normatív 
támogatás 

Általános feladatok támogatása 24 480 716 0 20 803 600 20 000 000 20 000 000
Közoktatási feladat 13 568 702 13 000 000 7 748 000 12 147 000 158 065 000
Szociális intézményi 
feladat 8 800 000 12 000 000 0 14 028 000 18 480 000

Szociális alapszolgáltatási 
feladat 0 0 0 0 0
Gyermekek átmeneti gondozási 
feladata 0 0 0 0 0
Gyermekjóléti alapellátási 
feladat 0 0 0 0 0
Belső ellenőrzési feladat 0 0 8 910 000 9 540 000 7 920 000
Mozgókönyvtári feladat 0 0 0 11 700 000 11 700 000
Egészségügyi alapellátási 
feladat* 0 12 500 000 0 0 0
Kistérségi ügyintézés 
korszerűsítési feladat* 0 28 256 000 0 0 0
Összesen: 46 849 418 65 756 000 37 461 600 67 415 000 216 165 000
* Kizárólag a fejlesztési célú pályázatban támogatott cél 
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Jól látható, hogy a Társulás közoktatási feladatainak ellátásához kapott támogatása 2008. évben 
kiemelkedő mértékű, mely a Többcélú intézmény megalakításával függ össze. A 158 065 000 Ft 
támogatási összegen belül mindössze 10 009 000 Ft szolgálja a Társulás közoktatási szakszolgálati 
feladatainak ellátását. Tekintettel arra, hogy a Társulás közvetlenül fenntartója a Többcélú intézménynek 
a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti közoktatási célú normatív állami 
hozzájárulásait is igénybe veheti, melynek összege 1 600 634 734 Ft. Emellett a pedagógus szakvizsga, 
továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása normatív kötött 
felhasználású támogatási jogcímen 5 510 700 Ft-ot vesz igénybe. Ezzel az összeggel a Társulás igényli a 
legtöbb közoktatási célú hozzájárulást (és csak 53 önkormányzat igényel több hozzájárulást).   
Megjegyzendő, hogy a Társulás egy szociális szakosított ellátást nyújtó intézményt is fenntart (Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona), melynek fenntartásához a 18 
480 000 Ft kistérségi ösztönző támogatás mellett 2008. évben 61 913 600 Ft támogatást vehet igénybe. 
 
 

II.2.2 A Társulás főbb jellemzői 
 

A Társulás a társulási megállapodásban foglaltak alapján ellátja a 
• közoktatási, 
• egészségügyi, 
• belső ellenőrzési, 
• szociális intézményi és a 
• területfejlesztési feladatot. 

 
A Társulás döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására költségvetési szervként, elkülönült 
munkaszervezetet hozott létre. A munkaszervezet részletes feladatait és a létszámára vonatkozó 
előírásokat az SZMSZ rögzíti. 
 
A Társulás döntéshozására vonatkozó főbb szabályok a következők: 

• A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
• A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen van, 

és a jelen levő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának egyharmadát. 

• A javaslat elfogadásához a jelen levő tagok több mint felének igen szavazata szükséges és az 
általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a jelenlevő tagok által képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát. 

• A minősített többséghez legalább 11 tag (a kistérséghez 15 önkormányzat tartozik) igen szavazata 
szükséges, feltéve, ha az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a jelenlevő tagok által 
képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 
Tagi hozzájárulás szabályozása: A Társulás működésével kapcsolatos költségekhez a Társulás tagjai 
a lakosságszám arányában kötelező befizetést teljesítenek. A Társulás által fenntartott szakosított 
szociális ellátást nyújtó intézmény esetében a társulási megállapodás rögzíti, hogy a tagok a normatív 
működési támogatás és a saját bevétel által nem fedezett fenntartási költségeket a 2006. október 1. 
napja után elhelyezett ellátottak esetében az általuk igénybe vett szolgáltatás arányában viselik. A 
közoktatási feladatok közös ellátására vonatkozó hozzájárulások szabályozását a társulási 
megállapodás jelenleg nem tartalmazza, azokat külön megállapodásban rögzítették. 

 
 
 



10 
 

II.2.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. évi módosításának társult 
intézményfenntartás irányába ható rendelkezései 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) módosításáról szóló 2006. évi 
LXXI. törvény 5.§-a alapján „Az általános iskolának nyolc évfolyama van”, továbbá „Az alapító okirata 
szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola, másik nyolc évfolyammal 
működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el 
feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános 
iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben - az alapító okiratban meghatározottak ellenére - 
egymást követő két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon”.  
E rendelkezések mellett a Kt. 133.§-ának (3) bekezdése alapján „a fenntartónak 2008. augusztus 31-ig 
gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolájának 
tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok - e törvényben meghatározottak 
szerinti - iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról. A 2006/2007. tanévtől kezdődően kell vizsgálni 
azt a kérdést, hogy indult-e hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. A hetedik és a 
nyolcadik évfolyamon indított osztályokat akkor lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói 
létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát. Ennél a számításnál a tényleges tanulói 
létszámot kell figyelembe venni. A tagintézménnyé történő átalakítás a költségvetési évhez igazodva is 
végrehajtható. A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola megszüntetése esetén 
nincs szükség az aránytalan teher vizsgálatára, abban az esetben, ha a helyi önkormányzat az általános 
iskolai feladatellátásról kistérségi társulás által fenntartott iskola igénybevételével gondoskodik és a 
tanulók szállítása iskolabusszal megoldott. Amennyiben a helyi önkormányzat az e bekezdésben 
meghatározottak szerint nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő 
általános iskola tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról, a 
közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal engedélyével tovább működtetheti az iskolát.” 
 

II.2.4. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátásának feltételrendszere (az éves 
költségvetési törvényekben rögzített főbb feltételek) 

 
Elsőként fontos bemutatni a Társulások költségvetési támogatása igénylésének általános feltételeit:  

• a Társulásnak legalább három közszolgáltatási feladatot kell ellátnia, melyek közül: 
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi 

szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy 
feladat, 

c) további egy feladat - amennyiben a Társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet 
vállalt - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény 2. §-ának (1) bekezdés a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

• a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt kell vennie a 
kistérségben lévő településeknek legalább a költségvetési törvényben meghatározott hányada (a 
kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, 
vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának 
felét, a továbbiakban: 50/60%-os feltétel) 

• a fenti 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre kell teljesíteni a három közszolgáltatási 
feladat tekintetében. 

• a Társulásnak el kell látnia a kistérségi fejlesztési tanács feladatait (e feltétel teljesülése esetén egy 
kistérségben nem működik párhuzamosan a kistérségi fejlesztési tanács és a Társulás), 

• egész évi támogatás a Társulásban adott költségvetési év január 31-én részt vevő települések 
száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhető. Fontos, hogy a Társulásnak 
fő szabályként legalább a három közszolgáltatási feladat ellátását meg kell kezdenie január 31-étől 
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(amennyiben ez nem teljesül, a Társulás nem igényelhet egész éves támogatást). A költségvetési 
törvény ugyanakkor kivételes szabályként lehetővé teszi, hogy amennyiben a Társulás január 31-
éig nem teljesíti a fentiekben bemutatott feltételeket, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől 
megfelel azoknak, úgy a megalakulást követő hónaptól időarányos, legfeljebb 12 havi általános 
támogatást (2.1. pont szerinti támogatás), és az egyes közszolgáltatási feladatok után legfeljebb 4 
havi időarányos támogatást igényelhessen, 

• az előző pontban említett – 2007. január 31-i állapothoz kötött – egész évi támogatás mellett a 
költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy a Társulások a 2007. január 31-ét követően kezdődő 
feladatellátás esetén időarányos támogatást igényelhessenek.  

• hangsúlyozandó, hogy támogatást a Társulás kizárólag azon feladatok után vehet igénybe, 
melyek esetében az 50/60%-os feltétel teljesül. 

 
 
A közoktatási feladat ellátása két részfeladat feltételeinek való együttes megfeleléssel teljesíthető: a 
Társulás területén lévő közoktatási intézmények megfelelnek a költségvetési törvényben foglalt 
feltételeknek (a továbbiakban: közoktatási intézményi feladat), és a társulás legalább két közoktatási 
szakszolgálati feladatot is ellát.  
 
 
Közoktatási intézményi feladat 
 
Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha a feladat 
ellátásában részt vevő – megfelelő számú – önkormányzatok által működtetett valamennyi 
közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település egyedül, vagy több település intézményi 
társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel a költségvetési törvényben az óvodai 
csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy 
a települések által önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell 
intézményfenntartó társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem 
igényelhető).  
 
Erre a kérdésre azért fontos kiemelt hangsúlyt fektetni, mert – bár a költségvetési törvény egyértelműen 
rögzíti – nagyon sok helyen félreértelmezték a szabályozást, és a legtöbb feszültséget az okozta, hogy a 
Társulások ösztönzése lényegének az intézményfenntartó társulások kikényszerítését, közoktatási 
intézmények bezárását vélték. E félreértések ellensúlyozása érdekében mindenképpen hangsúlyozni kell, 
hogy a Társulások célja nem ez, hanem az, hogy az állampolgárok az alapvető közszolgáltatásokat 
megfelelő színvonalon érjék el ugyanúgy a kistelepüléseken is, mint a városokban. Emellett azt is ki kell 
emelni, hogy a támogatási rendszer – ahogyan a későbbiekben részletesen ki is fejtjük – kiemelten 
ösztönzi azt, hogy valamennyi kistelepülésen „helyben maradjon” az óvoda és az általános iskola alsó 
tagozata. Az ösztönző rendszer közoktatási részének egyik alapvető célja ugyanis az, hogy azon települési 
önkormányzatok, amelyek a felső tagozaton belépő szaktantárgyak oktatását önállóan nem tudják 
megfelelő színvonalon biztosítani, társult formában oldják meg azt. Az óvoda és az alsó tagozat „helyben 
maradásához” a Társulások támogatási rendszere külön támogatást is biztosít.  
 
Átlaglétszám-feltételekről bővebben: 
 
A közoktatási intézmények által teljesítendő átlaglétszámok a 2004. évben kialakított elvárásokhoz képest 
jelentősen átalakultak, és a feltételrendszer figyelembe veszi azt is, hogy az országban eltérő 
településszerkezetű kistérségek vannak A teljesítendő átlaglétszám-feltételeket két csoportra bontva 
szabályozza a költségvetési törvény, ezért így célszerű azokat bemutatni: 
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• Az első „csoportba” tartoznak azon feltételek, amelyek teljesítése esetén az intézményi társulás, 
illetve többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények után igénybe vehetők a 
közoktatási intézményi feladathoz kapcsolódó normatív támogatások (pl. bejáró gyermekek, 
tanulók alapján járó támogatás; iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
stb.).  

• A támogathatósági feltételek mellett a költségvetési törvény meghatároz „csökkentett 
feltételeket”, melyeket teljesítő óvodákat és általános iskolákat fenntartó intézményi társulásban 
tag önkormányzatokat a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában 
részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni (50/60%-os feltétel teljesítéséhez így hozzájárulnak). 
Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után azonban a közoktatási feladatra támogatás nem 
igényelhető. 

 
Az 50/60%-os feltétel akkor teljesül, ha a feladat ellátásában részt vevő – megfelelő számú – 
önkormányzatok által működtetett valamennyi közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település 
egyedül, vagy több település intézményi társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel 
a költségvetési törvényben az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám (vagy a 
támogathatósági vagy a csökkentett) feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy a települések által 
önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell intézményfenntartó 
társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem igényelhető). 
 
A 2008. évben teljesítendő átlaglétszám feltételeket a következő táblázatok szemléltetik.  
 

Átlaglétszám-feltételek – önálló intézmény 

2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő 
feltételek 

2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő 
feltételek Intézmény 

megnevezése 
évfolyam átlaglétszám-

feltétel évfolyam átlaglétszám-
feltétel 

Önállóan 
fenntartott  

óvoda 

valamennyi óvodai nevelési évben 
együttesen (10 000 főnél nagyobb 
település, mint fenntartó esetén az 

első óvodai nevelési évben) 

15 (20) valamennyi óvodai nevelési évben 
együttesen (10 000 főnél nagyobb 
település, mint fenntartó esetén az 
első és második óvodai nevelési 

évben) 

15 (20) 

1-3. évfolyamokon együttesen 15 

Önállóan 
fenntartott 

általános iskola 1-
4. évfolyam 4. évfolyamon 11 

1-4. évfolyamokon együttesen 

15 

5-7. évfolyamokon együttesen 
(10 000 főnél nagyobb település, mint 

fenntartó esetén az 5. évfolyamon) 17 (23) 

Önállóan 
fenntartott 

általános iskola 5-
8. évfolyam 8. évfolyamon 11 

5-8. évfolyamokon együttesen 
(10 000 főnél nagyobb település, 
mint fenntartó esetén az 5. és 6. 

évfolyamokon) 17 (23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény 
Intézmény 

megnevezése 
2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő 

feltételek 
2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő 

feltételek 
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évfolyam 

támogat-
hatósági 
feltételek 

csökken-tet
feltételek évfolyam 

támogat-
hatósági 
feltételek 

csökken-tett
feltételek

Társulás/intézményi 
ársulás által fenntartott 

óvoda  

valamennyi óvodai nevelés
évben együttesen (10 00
főnél nagyobb települé
észvétele esetén az els

óvodai nevelési évben)  

15 (20)  13  valamennyi óvodai nevelés
évben együttesen (10 000
főnél nagyobb település
részvétele esetén az első és
második óvodai nevelés
évben)  

15 (20)  13  

Legalább 5 települési 
önkormányzat által 
fenntartott óvoda, feltév
ha a települések átlagos 
akosságszáma 500 fő 

alatti  
valamennyi óvodai 
nevelési évben együttesen  

13  

valamennyi óvodai nevelési 
évben együttesen  

13  

1-3. évfolyamokon
együttesen  15  13  

1-4. évfolyamokon 
együttesen  

Társulás/intézményi 
társulás által fenntartot
általános iskola 1-4. 
évfolyam  4. évfolyamon  10   15  13  
egalább 5 települési 
nkormányzat által 
enntartott iskola 1-4. 
vfolyam, ha a 
lepülések átlagos 
kosságszáma 500 főt 
atti és az oktatás egy 
elyen történik  a 4. évfolyamon  10  

az 1-4. évfolyamokon 
együttesen  13  

5-7. évfolyamokon 
együttesen 
(10 000 főnél nagyobb 
elepülés részvétele esetén 

az 5. évfolyamon)  17 (23)  15  
ársulás/intézményi 
rsulás által fenntartott 
talános iskola 5-8. 

vfolyam  8. évfolyamon  11  

5-8. évfolyamokon 
együttesen 
(10 000 főnél nagyobb 
település részvétele esetén 
az 5. és 6. évfolyamokon)  17 (23)  15  

5-7. évfolyamokon 
együttesen  15  

egalább 5 települési 
nkormányzat által 
enntartott általános 
kola 5-8. évfolyam, ha 
lepülések átlagos 
kosságszáma 500 fő 
atti és az oktatás egy 
elyen történik  8. évfolyamon  11  

5-8. évfolyamokon 
együttesen  15  

szakiskola 
9-10. évfolyam  23  szakiskola 9-10. évfolyam  23 

ársulás által fenntartott 
gységes iskola  9-13. évfolyam 28 9-13. évfolyam 28 

 
Főbb szabályok az átlaglétszám számítására: 
 
a) Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy 
intézménynek. 
 
E szabály alapján az egy OM azonosítóval rendelkező intézmény egészére kell az átlaglétszám-
feltételeket teljesíteni. Így pl. ha egy intézményi társulásban két önkormányzat tart fenn egy iskolát, 
melynek székhelye „A” településen van, ahol 1-8. évfolyamon vannak osztály, és „B” településen 
működik egy tagintézménye, ahol csak 1-4. évfolyamon vannak osztályok, úgy nem az egyes 
telephelyeken külön-külön kell a feltételeket teljesíteni, hanem az intézmény egészére. Így pl. ha az „A” 
településen szervezett 1. évfolyamos osztályban 20 tanuló van, a „B” településen szervezett 1. 
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évfolyamos osztályban pedig csak 10 tanuló, úgy az intézmény egészére (10+20)/2=30/2=15 fő az 1. 
évfolyamon az átlaglétszám, mellyel teljesül a költségvetési törvényben meghatározott 75%-os feltétel. 
Míg ha külön-külön kellene a feltételeket teljesíteni, úgy a „B” településen működő tagintézmény miatt 
nem felelne meg az intézmény a feltételeknek.  
 
E szabály 2004. évben – a többcélú kistérségi társulások első ösztönző pályázatakor – született meg, 
annak érdekében, hogy a kistelepüléseken alacsony gyermek és tanulólétszámmal működő óvodák és 
általános iskolák tagintézményként csatlakozhassanak a nagyobb óvodákhoz és iskolákhoz. Az így 
megalakuló intézményi társulások megfelelő létszámmal működő közoktatási intézményeket 
hatékonyabban és magasabb színvonalon tudják fenntartani.  
Több esetben az átlaglétszám feltételek teljesítéséhez több közoktatási intézmény összevonására volt 
szükség, melynek több formája lehetséges: 

• csak a székhelyen működik közoktatási intézmény (ez a legkevésbé elterjedt megoldás) 
• csak a székhely településen indítanak mind az 1-8. évfolyamon osztályt, a többi településen 1-4. 

vagy 1-6. évfolyamos tagintézmény működik (legelterjedtebb modell, felsőbb évfolyamokon már 
nincs annyi tanuló, hogy a magasabb átlaglétszám feltételeket párhuzamos osztályok esetén is 
teljesíteni tudnák), 

• nemcsak a székhelyen, hanem a tagintézményben (tagintézményekben) is 1-8. évfolyamon folyik 
az oktatás ez abban az esetben működőképes, ha valamennyi településen relatíve feltöltöttek az 
osztályok (így az átlaglétszám feltétel együttesen is teljesül). 

A következő pontok szerinti szabályok figyelembe vétele mellett e szabály tehát lehetőséget biztosít az 
önkormányzatoknak arra, hogy az óvoda és az alsóbb évfolyamok társulásban történő fenntartása esetén a 
településen maradhasson, és ezzel egyidejűleg hatékonyabban lássák el a közoktatási feladatot. 
 
b) A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Kt. 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában foglalt 
előírásokat is figyelembe kell venni.” 
 
A Kt. fentiekben hivatkozott pontja alapján a „beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés 
zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, tanulót - függetlenül attól, hogy a gyermek, tanuló a többi 
gyermekkel együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi 
nevelésben - az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, a 
testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermeket, tanulót pedig három 
gyermekként, tanulóként kell számításba venni. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató 
oktatásban [27. § (8) bekezdés] részt vevő tanulót.” 
E szabály könnyítést jelent, hiszen az átlaglétszám feltételeket fentiek figyelembe vételével kell teljesíteni 
(pl. ha 1. osztályban 13 tanuló van, akik közül két tanulót két főként kell figyelembe venni, úgy a létszám 
15 fő, mely megfelel a 75%-os feltételeknek). 
Jól látható, hogy a közoktatási törvény lehetőségeit a kistérségi szabályozás beépítette a könnyítések 
közé. 
 
c) Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra, általános iskola 1-4. 
évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni. 
 
A Kt. lehetővé teszi az óvodai csoportok, iskolai osztályok összevonását. Óvodában lehetőség van vegyes 
csoportok létrehozására, melyekben a kis, középső és nagycsoportos gyermekek egy óvodai csoportban 
vannak. Iskolában az 1-4. évfolyamon ismeri el a kistérségi finanszírozási rendszer az osztályösszevonást, 
ezeken az évfolyamokon ugyanis még nincs szakos oktatás (pl. kémia, fizika), így jól felkészült tanító 
megfelelő színvonalon képes a tanulókat oktatni (ez egyben költségmegtakarítást is jelent: kevesebb 
tanítóra van szükség). Amennyiben egy oktatási helyen, így intézményi társulás által fenntartott 
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intézmény tagintézményében, csak 1-4. évfolyamon folyik oktatás, úgy az összevont osztályba 
valamennyi évfolyam bevonható.  
A fenti szabály alapján az összevont óvodai csoport, illetve összevont osztály egy csoportnak, illetve 
osztálynak számít, így az átlaglétszám-feltételt is erre vonatkozóan kell teljesíteni.  
Így ha iskolában egy 1-4. évfolyamon összevont osztályban folyik az oktatás és ennek létszáma 15 fő, 
úgy az intézmény megfelel az átlaglétszám feltételeknek. Látható tehát, hogy alsó tagozaton a kistérségi 
szabályozás feltételrendszere – elsősorban a kistelepülések szempontjából – enyhének mondható. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valamennyi településen érdemes fenntartani 1-4. évfolyamos 
iskolát.   
 
d) Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem 
elismerhető. 
 
E szabály a fentivel ellentétben kimondja, hogy az a közoktatási intézmény, melyben 5-8. évfolyamon 
összevont osztály működik, nem felel meg az átlaglétszám-feltételeknek. Erre a tanulók 
továbbtanulásának és a színvonalas oktatás feltételeinek biztosítása miatt van szükség. A szaktanári 
ellátottság gazdaságos biztosításához szükség van felső tagozaton is megfelelő tanulólétszámra.  
 
e) A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat az átlaglétszám-
számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
 
E szabály azért került be a szabályozásba, mert a gyógypedagógiai csoportok, osztályok kifejezetten 
alacsony létszámmal összevont csoportként, osztályként működnek, felső tagozaton pedig a rendszer az 
előbbi pont alapján nem ismeri el osztályösszevonást.   
 
f) Azon települési önkormányzat, amelynek a területén - önkormányzati fenntartásban - nem működik 
közoktatási intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az 
egyes óvodai, iskolai évfolyamok tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető 
figyelembe. 
 
E szabály azt hivatott megakadályozni, hogy egy önkormányzat azonos feladatra több olyan 
önkormányzattal társuljon közös intézményfenntartásra, melyek átlaglétszám-feltételeket teljesítő – sok 
bejáró tanulóval működő – közoktatási intézményt tartanak fenn. Ebben az esetben ugyanis papíron 
létrehozott intézményi társulások által fenntartott intézménybe bejáró tanulók (és helyben tanulók) után a 
Társulás támogatást vehetne igénybe. Ez ösztönzi az önkormányzatokat arra is, hogy más megoldás 
hiányában a meglévő intézményi társulások integrációjával, azaz további intézmény-összevonásokkal 
biztosítsák az átlaglétszám-feltételek teljesülését. 
 
g) Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn közoktatási intézményt, kizárólag abban 
az esetben lehet közoktatási intézményi társulás tagjaként – átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából – figyelembe venni, ha más, területén működő közoktatási intézményt intézményi társulás 
székhelyeként tart fenn.   
 
E szabály azt hivatott megakadályozni, hogy egy önkormányzat ténylegesen csak a többlettámogatás 
érdekében társuljon közoktatási intézmény közös fenntartására és közben intézményét önállóan tartsa 
fenn. Ez különösen akkor jelent a központi költségvetésnek terhet, ha az önkormányzat átlaglétszám-
feltételeket teljesítő – sok bejáró tanulóval működő – közoktatási intézményt tart fenn és hoz létre papíron 
társulást.  
 
h) Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők 
szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és 
tanéveket érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba 
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járó gyermekek számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba 
járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átlagot. 
 
E szabály szorosan kapcsolódik a c) ponthoz, az összevont óvodai csoportok, illetve összevont iskolai 
osztályok vonatkozásában további enyhítéseket fogalmaz meg, melyek kifejezetten a kistelepülések 
számára kedvezőek. Tekintettel arra, hogy az átlaglétszám feltételek már – a 10 000 főt meghaladó 
lakosságszámú település részvételével megalakult intézményi társulás kivételével – kiteljesedtek, e 
szabály már csak korlátozottan érvényesül.  
E feltételrendszer biztosította/biztosítja az önkormányzatok mozgásterét a közös intézményfenntartásban 
elmozduljanak a hatékonyabb működtetés irányába, de az óvoda és alsó tagozat esetében ne mondjanak le 
arról, hogy helyben is működhessen nevelés oktatás.  
 
h) a nemzetiségi nevelést, oktatást végző intézményekre vonatkozó külön szabályok  
 
A Társulás abban az esetben igényelhet támogatást azon intézmények után, amelyekben nemzeti, etnikai 
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok vannak, amennyiben az alábbi 
feltételek teljesülnek: 

• az intézményt a Társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn, 
• az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett 

önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló csoportok, tanulócsoportok számát figyelmen 
kívül kell hagyni, és a többi csoport/osztály átlaglétszámának meg kell felelnie a fentiekben már 
bemutatott – átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak, 

• a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok 
átlaglétszámának el kell érnie a 2006/2007., 2007/2008. nevelési években és tanévekben a nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti 
létszám 65%-át (5 fő), 

• amennyiben egy un. „vegyes” osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett csoport van, úgy az osztály egésze átlaglétszámának kell elérnie a közoktatási törvény 
3. számú mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65%-át. 

 
A közoktatási intézményi feladat támogatási elvei és a támogatási jogcímek: 
 
2007. évi költségvetési törvényben először jelent meg a feladatellátás differenciált támogatása, mely a 
közoktatási intézményi feladat esetében fokozott mértékben valósult meg. A Társulás által fenntartott 
intézménybe bejáró gyermekek után nagyobb támogatást vehet igénybe a Társulás, a költségvetési 
törvény ezzel is ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy fontolják meg közoktatási intézményeik 
Társulás fenntartásába adását. 
 
Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető: 
 

• Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 

Ez a támogatás a Társulás, vagy az intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába bejáró 
gyermekek, tanulók után, (és a társulás ösztönzéseként – bizonyos korlátokkal – a helyben tanulók, 
óvodások után) igényelhető. 2008. évben új elem, hogy az intézményi társulások által fenntartott 
intézmények esetén az óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után alacsonyabb (80 000 Ft/fő helyett 
74 000 Ft/fő) támogatás vehető igénybe. Ezzel párhuzamosan a tagintézményi támogatás fajlagos összege 
70 000 Ft/fő helyett 74 000 Ft/fő lett. Ezzel összességében az a szándék, hogy lehetőség szerint az óvodás 
és 1-4. évfolyamos gyermekek, tanulók helyben maradjanak. További változás, hogy az intézményi 
társulás által fenntartott – 20 ezer fő feletti településen működő – közoktatási 
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intézménybe/intézményegységbe bejáró gyermeknek, tanulónak kizárólag az vehető figyelembe, akinek 
lakhelye (annak hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt vevő településen van.   
 

• Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 

E támogatást az iskolabuszt működtető, illetve menetrenden kívüli – kifejezetten gyermekek, tanulók 
utaztatására – indított iskolabusz szolgáltatást vásároló Társulások igényelhetik az utaztatott gyermekek, 
tanulók után. A gyermekek, tanulók biztonságos utaztatása érdekében a támogatás igénylésének feltétele, 
hogy az iskolabusz járatokon kísérő utazzon. 2008. évben új elem, hogy a Társulás és intézményi társulás 
által fenntartott, átlaglétszám-feltételeket teljesítő intézménybe külterületről utaztatott gyermekek után a 
támogatás 15%-a igénybe vehető, ez több, elsősorban tanyás jellegű település számra kedvező. 
 

• A Társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó 
támogatás 

 
E támogatást a Társulás által fenntartott 1-12, vagy 1-13. évfolyammal működő egységes iskola (mely 
iskolának a közoktatási törvény alapján biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás 
feltételeit, ennek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzítenie kell.) 9-13. 
évfolyamára bejáró tanulók után veheti igénybe, abban az esetben, ha az intézmény székhelyétől 
különböző településen az intézménynek tagintézménye működik. E szabályozás célja, hogy az 
önkormányzatok a közoktatási intézmények átszervezésekor kistérségi szintben gondolkodjanak.  
 

• Tagintézményi támogatás 
 
A tagintézményi támogatás kizárólag a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény 
székhelyétől különböző községben működő tagintézmény óvodába járó gyermekek és általános iskola 1-
4. évfolyamára járó tanulók után igényelhető. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi 
társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől legfeljebb 1-6. 
évfolyammal működjön (Társulás által fenntartott intézmény esetében nem feltétel, hogy a tagintézmény 
ne 1-8. évfolyammal működjön – ez a szabály is a Társulás intézményfenntartásának irányában 
ösztönöz). E támogatás fajlagos összege a fentiekben már említettek szerint növekedett annak érdekében, 
hogy az óvodások és alsó tagozatosok számára lehetőség szerint helyben biztosítsák a magasabb 
színvonalú nevelést, oktatást. 
 

• Kistelepülési tagintézményi támogatás 
 
Tekintettel arra, hogy  

- a költségvetési törvény 3. számú mellékletében a kistelepülések közoktatási 
intézményfenntartását 2007. szeptemberétől külön jogcím nem támogatja, továbbá, hogy  

- a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának – a közoktatási törvény 
26. §-ának (3) bekezdése és 133. §-ának (3) bekezdése alapján – más nyolc évfolyammal 
működő iskola tagintézményévé kell válnia, 

a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott közoktatási intézmény az 1 500 és az alatti 
lakosságszámú településen tagintézményként működő iskola 1-4 évfolyamára járó tanulók után 2007. 
szeptemberétől további támogatás vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető ha a 
fenntartott intézmény nem felel meg az átlaglétszám-feltételeknek, de a 2007. január 1-je után 
tagintézménnyé vált iskola legfeljebb 1-6. évfolyammal működik. 
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II.2.5. ÖNHIKI (Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatása) szabályok szigorodása 

 
A Magyar Köztársaság 2007. év költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú 
mellékletének 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 
(Önhiki) jogcím 2007. szeptember 1-jétől a következő szabályokat vezette be:   
„1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti: 
[…] 
1.3.7.6. az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások 
támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó - az útmutató 
módszertana szerint számított - forráshiány időarányos összege, amennyiben e feladatait 2007. 
szeptember 1-jétől önállóan látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn, kivéve, ha a 
közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. 
A közigazgatási hivatal a felmentést megadja: 

- ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy 
társuljon, 

- ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt csatlakozni, de a 
társulásban részt vevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.” 

 
Fenti szabályok a rendszeresen működési forráshiányos 1500 fő és az alatti települések számára 
ösztönzést jelentenek arra, hogy a többcélú kistérségi társulások keretében ösztönzött közszolgáltatási 
feladatok társult formában történő megszervezéséről gondoskodjanak. E szabályozás a kiskőrösi 
kistérségben Imrehegy, Kaskantyú, Tabdi, Páhi és Soltszentimre településeket érintette. 
 

II.2.3.-II.2.5. címek összegzése 
 
 
A szabályozórendszer több elemmel is ösztönzi a társult és főképp a Társulás által történő 
intézményfenntartást: 

• A Kt. alapján az alapító okirata szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő 
általános iskola, másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat 
évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. Nyolc évfolyamnál kevesebb 
évfolyammal működő általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben - az alapító 
okiratban meghatározottak ellenére - egymást követő két tanítási évben nem indult osztály a 
hetedik és a nyolcadik évfolyamon. A hetedik és a nyolcadik évfolyamon indított osztályokat 
akkor lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális 
osztálylétszám ötven százalékát (azaz 15 főt). Ennél a számításnál a tényleges tanulói létszámot 
kell figyelembe venni. 

• A Társulások ösztönző támogatásának igénybevételi feltételeként a fentiekben bemutatott 
átlaglétszám-követelményeket akkor lehet „legkönnyebben” teljesíteni, ha minél több korábban 
önállóan fenntartott intézményt egy intézménnyé vonnak össze (intézményi társulások 
tekintetében a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részvétele esetén 
magasabbak az átlaglétszám-feltételek, mely szintén a többcélú kistérségi társulás fenntartásba 
adása mellett szól).  

• A Társulások ösztönző támogatása differenciált: magasabb támogatás vehető igénybe a Társulás 
által fenntartott intézmény esetén; az egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók után 
kizárólag a Társulás által fenntartott intézmény után vehető igénybe támogatás, továbbá a 
tagintézményi támogatás esetén a Társulás abban az esetben is igénybe veheti az 1-4. évfolyamos 
tanulók után a támogatást, ha a tagintézmény 1-8. évfolyammal működik (az intézményi 
társulások esetében 1-6. évfolyam esetén vehető igénybe a támogatás). 
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• Az ÖNHIKI szabályozás fentiekben bemutatott módosulása öt települést érintett, mely települések 
számára a társult fenntartás a közoktatásban fontos szemponttá vált. 

 
Fentiekre és az intézményi kihasználtságokra tekintettel készült el a kiskőrösi kistérség közoktatási 
intézkedési terve. 
 

II.2.6. A többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények esetén a központi költségvetési 
hozzájárulások és támogatások igénybevételének, illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok 

számára fontos tényezői 
 

 
A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatív hozzájárulások igénybevétele 
 
A többcélú kistérségi társulások, amennyiben közoktatási intézmény(ek) fenntartói 2005. óta jogosultak 
az éves költségvetési törvényben rögzített feltételek mellett, az önkormányzatokkal azonos módon 
normatív állami hozzájárulások igénybevételére.  
A többcélú kistérségi társulás az által fenntartott intézmény után értelemszerűen jogosult az intézményi 
társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatási jogcímen is támogatást 
igénybe venni. Ezzel kapcsolatban országosan nem alakult ki egységes gyakorlat, jóllehet a költségvetési 
törvény 3. számú mellékletének utolsó pontja 2006. óta egyértelműen rögzíti e szabályt. 
 
 
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése jogcímmel kapcsolatos probléma 
 
Amennyiben többcélú kistérségi társulás vesz át középfokú oktatást nyújtó vagy alapfokú 
művészetoktatási feladatot ellátó közoktatási intézményt, úgy a korábban ezen intézményeket fenntartó 
települési önkormányzatoknak – e térségi feladatok ellátása miatt – a települési önkormányzatok 
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése jogcím esetén figyelembe vehető értékhatár csökken (korábbi 
megemelés elveszik az intézmény többcélú kistérségi társulásnak történő átadásával). Ennek 
eredményeképpen a települési önkormányzat e jogcímen kevesebb összegű támogatást kaphat, mint a 
korábbi években. Összességében tehát ez a szabály a kistérségi társulás intézményfenntartóvá válásának 
ellenösztönzője lehet. Ennek kezelésére várhatóan a 2009. évi költségvetési törvényben kerül sor. 
 
ÖNHIKI támogatással kapcsolatos kérdések 
 
Az önkormányzati fenntartású intézményeknél az ÖNHIKI támogatás alapját képező működési 
forráshiánynak valóban része az általa fenntartott intézmények hiánya. Ez része a forráshiány 
számításának akkor is, ha az önkormányzat nem önállóan tartja fenn az intézményt, hanem társulásban 
vesz részt, így látja el közszolgáltatási feladatát. 
A dologi kiadások növekményeként a tervezett infláció felét a központi költségvetés finanszírozza (az 
ÖNHIKI támogatás részeként), míg a másik felének kigazdálkodása az önkormányzatok erőfeszítését 
igényli.  
Az ÖNHIKI számítása során a dologi kiadás növekménye ugyanakkora mértékben van elismerve az 
intézmény fenntartója részére akár önállóan, akár társulásban végzi azt. Ha az önkormányzat önállóan 
tartja fenn az intézményt, akkor 2008. évben a dologi kiadás elismert növekményének mértéke 2,4 % 
(2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklet 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatása 1.3.1.2. pontja szerinti szabály).  
Ha intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tartja fenn a közoktatási (vagy más 
közszolgáltatási feladatot ellátó) intézményt, akkor az intézményi társulás, vagy többcélú kistérségi 
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társulás közoktatási intézményének működtetéséhez hozzájáruló ÖNHIKI-s önkormányzata a pénzeszköz 
átadásnál érvényesíti a fenti mértéket a dologi kiadásra jutó hányadnál.  
Az ÖNHIKI-s önkormányzat a fentieket akkor tudja igénylésében érvényesíteni, ha ezt a feladatot 
(közoktatási intézmény működtetéséhez való hozzájárulás) az intézményi társulásnak vagy 
többcélú kistérségi társulásnak átadó önkormányzat 2008. évre megtervezte. Ez tehát a közös 
feladatellátáshoz kapcsolódó felelős költségvetés készítését, az együttműködésben részt vevők reális 
tervezését igényli. 
 
 

II.3. A kiskőrösi kistérség demográfiai helyzete – közoktatás intézményi hátterét befolyásoló 
tényező 

 
Az alábbi táblázatok 1990. és 2008. január 1-jei állapotnak megfelelően mutatják be korcsoportos 
bontásban a kistérség településenkénti lakosságszámát. 
 

A települések lakosságszáma korcsoportos bontásban 1990. január 1-jén 

Önkormányzat 

Állandó 
lakosság 
összesen 

0-2 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

3-5 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

6-14 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

15-18 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 
Imrehegy 883 29 34 78 43 
Kaskantyú 1 099 33 26 116 72 
Tabdi 1 281 32 50 156 89 
Páhi 1 522 54 48 145 84 
Soltszentimre 1 414 48 41 153 83 
Tázlár 1 986 86 75 203 110 
Bócsa 1 992 91 69 246 117 
Csengőd 2 519 84 86 279 178 
Fülöpszállás 2 765 98 69 269 170 
Császártöltés 3 208 92 92 343 198 
Akasztó 3 832 128 108 409 253 
Izsák 6 781 197 218 731 404 
Soltvadkert 7 971 298 317 894 469 
Kecel 9 589 356 329 1 027 606 
Kiskőrös 15 687 583 546 1 895 979 
Kistérség 
összesen: 62 529 2 209 2 108 6 944 3 855 
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A települések lakosságszáma korcsoportos bontásban 2008. január 1-jén 

Önkormányzat 

Állandó 
lakosság 
összesen 

0-2 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

3-5 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

6-14 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 

15-18 éves 
korcsoport
ba tartozók 

száma 
Imrehegy 769 22 13 67 60 
Kaskantyú 1 025 16 20 77 35 
Tabdi 1 200 26 31 110 48 
Páhi 1 263 30 44 123 70 
Soltszentimre 1 382 41 42 131 75 
Tázlár 1 797 42 43 176 139 
Bócsa 1 860 58 59 165 111 
Csengőd 2 289 72 66 202 109 
Fülöpszállás 2 471 63 83 243 133 
Császártöltés 2 591 54 48 166 116 
Akasztó 3 525 91 94 330 184 
Izsák 6 150 153 161 551 304 
Soltvadkert 7 749 210 224 790 420 
Kecel 8 969 235 233 895 486 
Kiskőrös 14 888 402 376 1 261 725 
Kistérség 
összesen: 57 928 1 515 1 537 5 287 3 015 

 
Összehasonlító táblázat 1990/2008. 

Állandó lakosság 
összesen 

3-18 éves korcsoportba 
tartozók száma 

Önkormányzat 
1990. 

január 1. 
2008. 

január 1. 

Változás 
(2008/199

0) 
1990. 

január 1. 
2008. 

január 1. 
Változás 

(2008/1990) 
Imrehegy 883 769 87,1% 155 140 90,3% 
Kaskantyú 1 099 1 025 93,3% 214 132 61,7% 
Tabdi 1 281 1 200 93,7% 295 189 64,1% 
Páhi 1 522 1 263 83,0% 277 237 85,6% 
Soltszentimre 1 414 1 382 97,7% 277 248 89,5% 
Tázlár 1 986 1 797 90,5% 388 358 92,3% 
Bócsa 1 992 1 860 93,4% 432 335 77,5% 
Csengőd 2 519 2 289 90,9% 543 377 69,4% 
Fülöpszállás 2 765 2 471 89,4% 508 459 90,4% 
Császártöltés 3 208 2 591 80,8% 633 330 52,1% 
Akasztó 3 832 3 525 92,0% 770 608 79,0% 
Izsák 6 781 6 150 90,7% 1 353 1 016 75,1% 
Soltvadkert 7 971 7 749 97,2% 1 680 1 434 85,4% 
Kecel 9 589 8 969 93,5% 1 962 1 614 82,3% 
Kiskőrös 15 687 14 888 94,9% 3 420 2 362 69,1% 
Kistérség 
összesen: 62 529 57 928 92,6% 12 907 9 839 76,2% 
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Jól látható, hogy a népességszám csökkenő tendenciát mutat. Ennek aránya eltérő, de a kisebb lélekszámú 
községekben ez az arány magasabb a városi népességcsökkenésnél. A 3-18 éves korcsoportba tartozók 
esetében ugyanakkor Kiskőrös Város esetében is nagyarányú csökkenés figyelhető meg 1990-hez képest. 
Egyes településeken, így például Imrehegyen és Kaskantyún a gyermeklétszám csökkenése jelentős 
változásokat eredményez a közoktatási intézmények szervezésének tekintetében. Tabdi, Páhi és 
Soltszentimre településeken az általános iskola felső tagozatán várhatóan jelentkeznek létszám-
problémák.  
Ezeket a körülményeket is figyelembe kellett venni a Társulás közoktatási feladatellátásának 
szervezésekor. Tekintettel arra, hogy a többcélú kistérségi társulások ösztönző támogatásainak 
átlaglétszám-követelményeit OM azonosító szintjén kell teljesíteni, célszerű minél több település 
intézményét magába foglaló intézményt szervezni, olyan intézmények részvételével, melyeknél a 
feltételnél kedvezőbbek a létszám-adottságok (a többcélú kistérségi társulás fenntartásába adás előnyeit a 
fentiekben már bemutatásra kerültek). Természetesen a fenti elvek mellett a földrajzi távolságok, út és 
domborzati viszonyok figyelembe vétele is elsődleges fontosságú.  
Az intézmények átszervezés előtti helyzete és a demográfiai adottságok nagymértékben hozzájárultak a 
következő fejezetben bemutatandó kistérségi intézkedési terv elfogadásához. 
 
 

II.4. Kistérségi intézkedési terv – a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
Többcélú intézmény létrehozásának igénye 

 
 
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 23/2007. (V.11.) számú határozatával fogadta el a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében történő közoktatási feladatok ellátásáról szóló kistérségi 
közoktatási intézkedési tervet.  
 
Az intézkedési terv a következő problémákat rögzítette, mely figyelemmel volt a fentiekben bemutatott 
szabályozási elemekre is: 

• A kistérségi társulások közoktatási támogatásának igénylési feltételeként meghatározott minimális 
osztálylétszámokat 2006-ban a kistérség nyolc települése – Bócsa, Császártöltés, Imrehegy, 
Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi, Tázlár – külön nem tudta teljesíteni.  

• A demográfiai tendenciák ismeretében prognosztizálható, hogy e települések önállóan várhatóan a 
jövőben sem tudnak megfelelni a létszámelőírásoknak, sőt, a tartósan alacsony tanulólétszámok 
miatt a Kt. alapján önállóan nem tarthatnak fenn általános iskolát. 

• A kistelepülések kis iskoláiban nem könnyű megvalósítani, hogy minden pedagógus munkakört 
megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező pedagógus lásson el, nehéz biztosítani a 
betegség vagy más ok miatt tartósan távollévő pedagógusok szakszerű helyettesítését, vagy az 
egyes tantárgyak, ezek között az idegen nyelv és informatika oktatásának személyi és tárgyi 
feltételeit. Amennyiben e feltételeket akár átmenetileg is, de az intézményben nem sikerül 
biztosítani, akkor ennek következtében a kis intézmény tanulói hátrányba kerülnek a nagyobb 
iskolák tanulóival szemben. Ha a probléma tartósan fennáll, a kis általános iskolák tanulói 
hátrányba kerülnek a középfokú továbbtanulás tekintetében is. A fenti problémákat a 
kistelepülések önerőből nem tudják megoldani, különösen azok nem, amelyek nevelési-oktatási 
intézményeiben egy évfolyamon csak egy iskolai (vagy összevont) osztály működik. Ilyen a 
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 12 településén működő közoktatási nevelési-oktatási 
intézmények többsége.  

 
Az intézkedési tervben foglalt megoldási javaslat főbb elemei: 

• A Társuláshoz tartozó önkormányzatok fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 
feladatait elláthatja egy tizenkét évfolyamos egységes középiskolára épülő, kiskőrösi székhelyű, 
közös igazgatású közoktatási intézmény, amely a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 
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fenntartásában működik, ha a kistérség településeinek nevelési-oktatási intézményei ennek az 
intézménynek a tagintézményeként működnek tovább.  

• Ez az új intézmény óvoda és egységes középiskola intézmény feladatait láthatja el kistérségi 
szinten. Az óvodai és iskolai szakmai feladatok keretében ellátható a kistérségben jelenleg is 
működő német és szlovák kisebbségi oktatás - az óvodától a középiskola befejezéséig. 

• A társulás fenntartásában működő egységes középiskola feladatainak ellátására a Kiskőrös Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola 
a legalkalmasabb.  

• Az intézmény négy évfolyamos gimnáziumi osztályai, nyelvi előkészítő évfolyamra épülő 
gimnáziumi osztályai és szakközépiskolai osztályai egységes középiskola részeként működhetnek 
tovább. A jelenleg működő esti munkarendű gimnáziumi osztályok nem részei az egységes 
középiskolának, de lehetőség van arra, hogy az intézménnyel közös igazgatásban, szervezetileg és 
szakmailag önálló intézményegységként tovább működjön.  

• Az intézmény kollégiummal is rendelkezik. Ez az intézményegység Kiskőrös Város 
Önkormányzatának jövőbeni döntésétől függően továbbműködhet bármelyik kiskőrösi 
középiskolával közös igazgatásban. 

• Kiskőrös Város Önkormányzatának a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolával, 
valamint a Wattay Középiskola és Szakiskolával együtt – a bejárók nagy száma és az ellátott 
kisebbségi nyelvoktatási feladat miatt – célszerű kistérségi fenntartásba átadnia a Petőfi Sándor 
Általános Iskolát, valamint a Bem József Általános Iskolát is, így a kistérség többi településén 
működő tagiskolák az ez által létrehozható tizenkét évfolyamos egységes középiskola általános 
iskolai évfolyamaiként működhetnének tovább.  

• Soltvadkert, Csengőd és Kecel önkormányzati fenntartású közoktatási intézményei és a 
települések kistérségi decentrum jellege lehetővé teszi azt is, hogy a három településen a tizenkét 
évfolyamos kistérségi fenntartású középiskolának középiskolai nyelvi előkészítő osztálya is 
működjön.  

• A társulás fenntartásában működtetendő új közoktatási intézmény így alkalmassá válna a közös 
feladatellátáshoz csatlakozó Kiskőrös környéki települési önkormányzatok közoktatási 
feladatainak teljes körű ellátására és jelentős többletforrás megszerzésére. 

• A létrehozandó új intézménynek nem lesz része Akasztó, Fülöpszállás és Izsák önkormányzatok 
által fenntartott intézmények. 

• A társulás által fenntartott közoktatási intézmény keretében történő feladatellátáshoz csatlakozó 
önkormányzatnak intézményfenntartói jogait és a feladatellátáshoz szükséges vagyon használati 
jogát át kell engednie a többcélú társulásnak, de a használatba adott vagyon továbbra is az 
önkormányzat tulajdonában marad. 

• A csatlakozó önkormányzat a kistérségi „közös feladatellátásához” (tekintettel arra, hogy a 
normatív támogatás önmagában nem elegendő a csatlakozó önkormányzat illetékességi körébe 
tartozó gyermekek, tanulók ellátásához) továbbra is hozzá kell járulnia az önkormányzat területén 
működő tagintézmény, vagy a feladatot ellátó kistérségi fenntartású intézmény működtetéséhez. 
Ezt a hozzájárulási arányt azonban – a jelenlegi helyzethez képest – a többcélú kistérségi társulás 
által igényelhető állami normatív támogatások csökkentik.  

 
A fentiek végrehajtásából az intézkedési terv által elvárt előnyök:  

• Az „új intézmény” a tagintézmények között összehangolja a pedagógusok foglalkoztatását, az 
intézményen belül működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét.  
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• Német és szlovák kisebbségi tagozatot működtet, és a kistérség településein élő más kisebbségek 
igénye esetén számukra hasonló lehetőséget biztosíthat.  

• Az intézmény keretében meg kell szervezni a bejáró (különösen az alap- és a középfokú 
intézménybe bejáró) tanulók iskolabuszos utaztatását.  

• Az egységes középiskola az intézményen belül biztosítja a folyamatos továbbhaladás lehetőségét 
azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik 9. osztálytól is középiskolában szeretnének továbbtanulni, 
szakmát szerezni, felkészülni az érettségire, illetve az érettségire épülő továbbtanulásra.  

• Az intézmény keretében megvalósulhat a tagintézmények közötti szoros pedagógiai, szakmai 
együttműködés.  

• Mindezek a kistérség településein élő gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét biztosítják. 

 
A Többcélú intézmény létrehozása mellett szükséges – az intézkedési tervben szereplő – elvek, szervezési 
intézkedések, döntések: 

• A tervezett kistérségi intézményrendszer a 2007/2008. tanévben az ösztönző normatív 
támogatások igénylési feltételeit várhatóan együttesen is csak akkor tudja teljesíteni, ha 
Kaskantyún és Tabdin nem indul 5. osztály. Ezért a kaskantyúi és tabdi önkormányzat úgy 
döntött, hogy a felső tagozatos diákjai Kiskőrösön folytatják tanulmányaikat: 

o az 5. évfolyamra lépő kaskantyúi tanulók ellátását a tőle 11 km, míg 

o a tabdi diákok ellátását a 6 km  

távolságra lévő kiskőrösi Petőfi Sándor és Bem József Általános Iskola biztosítja. 

• Az átszervezés, illetve a többcélú kistérségi társulás keretében lévő közoktatási 
intézményfenntartás biztosítja, hogy a kistérségi társulás jogosulttá váljon az ösztönző normatív 
támogatások igénylésére, továbbá a kistérség önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatai megfeleljenek az e jogcímen a költségvetési törvény 6. sz. melléklete szerint 
igényelhető kiegészítő támogatások kapacitás-kihasználtsági feltételeinek. A többcélú kistérségi 
társulásban történő közös intézményfenntartás szakmai feltételeit és lehetőségeit a következő 
fejezet részletezi. 

• A kistérség közoktatási feladatai közül egyes feladatokat nem célszerű kistérségi fenntartású 
közoktatási intézménybe integrálni, ezek az eddig közoktatási intézményben ellátott 
közművelődési feladatok, továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a művészeti iskola (mely a későbbiekben bekapcsolódhat 
az egységes iskola működésébe) és a fejlesztő felkészítés.  

• A korábban a települési önkormányzatok által fenntartott közművelődési feladatokat is ellátó 
intézménytípus az általános művelődési központok (pl. Bócsa, Tabdi, Tázlár) közművelődési 
feladatait a Többcélú intézmény nem fogja ellátni, így ezen feladatok ellátásáról a települések 
továbbra is önálló szervezeti keretek között gondoskodnak.  

• A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és a fejlesztő felkészítés olyan 
pedagógiai szakszolgálati feladatok, amelyek ellátásához jelenleg a szükséges tárgyi, technikai és 
személyi feltételek nem, vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre, és ezek ellátása nem kötelező 
ahhoz, hogy a Társulás a közoktatási szakszolgálatok területén vállalt ellátási kötelezettségét 
teljesíteni tudja. A fent említett tevékenységeket a Társulás a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
által fenntartott Kiskőrösi Közoktatási Intézményével kötött együttműködési megállapodás keretei 
között oldja meg a kistérség. 

• A közös feladatellátásban résztvevő önkormányzatok fenntartási hozzájárulásának 
meghatározására és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Társulással kötött 
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megállapodásban kell szabályozni, ugyanúgy, mint az intézményi működés közös költségeinek 
meghatározására és elszámolására vonatkozó szabályokat.  

• A közös feladatellátásban résztvevő önkormányzatok a jogszabály keretei között 
meghatározhatják azt a közoktatási szolgáltatást, amit a településükön működő 
tagintézményeknek el kell látniuk. Mindezek alapján a Társulás tervezi meg, és a Társulási 
Tanács fogadja el a kistérségi fenntartású közoktatási intézmény költségvetését, illetve a közös 
feladatellátásban résztvevő önkormányzatok által a településen igényelt közoktatási 
szolgáltatásoknak megfelelő fenntartási hozzájárulások összegét.  

• A Többcélú kistérségi társulások támogatásának feltételrendszerének betartása érdekében 
az együttműködési megállapodás megkötésének egyik feltétele, hogy a települések elfogadják 
azt az elvet, hogy amelyik településen a legkevesebb az adott évfolyamon a gyermekek 
száma, és emiatt nem lehet a kiegészítő normatívát lehívni, úgy az adott településen az adott 
évfolyamot meg kell szüntetni.  

• A javasolt osztályszerkezet (Kaskantyú és Tabdi felső tagozatának integrálásával) – többletforrás 
szerzési célból - csak a 2007/2008. tanévben működőképes. Az ezt követő tanévben előre 
láthatóan további átszervezések válnak szükségessé. A prognózis szerint a későbbiekben a 
kistelepülési tagiskoláknak nagy valószínűséggel be kell olvadniuk a Többcélú intézmény 
nagyobb településeken működő decentrumaiba vagy a székhelyiskolába.  
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III. A Többcélú intézmény szervezeti felépítése 
 

III.1. A Többcélú intézmény megalakítása 
 
A Társulás 2007. május 11-ei ülésén a kistérségi intézkedési terv mellett elfogadta a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Bölcsődéje, Óvodája, Egységes Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma költségvetési szerv alapító okiratának jóváhagyásáról szóló 24/2007. (V.11.) Többcélú 
Társulás határozatot is. E határozat alapján a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyetértett 
azzal, hogy 
1. Bócsa Község, 
2. Császártöltés Község, 
3. Csengőd Község, 
4. Imrehegy község, 
5. Kaskantyú Község, 
6 .Kecel Város, 
7. Kiskőrös Város, 
8. Páhi Község, 
9. Soltszentimre Község, 
10. Soltvadkert Város, 
11. Tabdi Község, 
12. Tázlár Község, 
Önkormányzatai a 2007/2008-as tanévtől kezdődően a jelenleg önkormányzati szinten – külön-külön – 
ellátott közoktatási feladataikat 2007. augusztus 1. napjától a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által 
fenntartott Közös Igazgatású Bölcsődéje, Óvodája, Egységes Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
útján biztosítják. 
A kistérség települései közül Izsák Város, Akasztó és Fülöpszállás Községek Önkormányzatai nem adták 
át az általuk fenntartott közoktatási intézményeket a Társulás fenntartásába. Emellett Kecel és Soltvadkert 
Város Önkormányzatai által fenntartott óvodák, továbbá Kiskőrös Város Önkormányzat által fenntartott 
alapfokú művészetoktatási intézmény szintén nem lettek a Többcélú intézmény részei. Tekintettel arra, 
hogy a Társulás intézményfenntartói szerepet vállalt, számára a Kt. 89/A.§-ának (9) bekezdése alapján 
közoktatási társulási bizottság létrehozása kötelező (Kt. 89/A.§ (9) A közoktatási intézményt fenntartó 
többcélú kistérségi társulás a közoktatással összefüggő döntései előkészítésére közoktatási társulási 
bizottságot hoz létre). A Társulási tanács az Oktatási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 66 /2007. 
(X. 12.) Többcélú Társulási határozatban döntött a három főből álló Oktatási Bizottság megalakításáról 
(tagjai: Kecel Város és Tázlár Község Önkormányzat polgármesterei, Kiskőrös Város Önkormányzat 
alpolgármestere).  
 
A Társulási Tanács 40/2007. (VI.27.) határozatával módosította első ízben a Többcélú intézmény alapító 
okiratát, majd a 46/2007. (VII. 11.) határozatával döntött az alapító okirat ismételt módosításáról; így a 
Többcélú intézmény nevének módosításáról, és ezzel egyidejűleg a bölcsődei ellátás szakfeladat 
törléséről. 
 
A Kt. 33. §-a rendelkezik a többcélú intézményre vonatkozó főbb szabályokról, mely szerint 
„A többcélú intézmény lehet 
a) egységes iskola vagy összetett iskola, 
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, 
c) általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), 
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény, 
e) egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény.” (33.§ (1) bekezdés) 
 



Az alapító okirata alapján a Társulás Többcélú intézménye közös igazgatású közoktatási intézmény, 
melynek a következő feladatokat ellátó intézményegységei vannak: 

• óvoda, 
• egységes iskola (általános iskola; gimnázium; szakközépiskola), 
• szakiskola, 
• kollégium. 

 
Ténylegesen azonban a szakiskolai feladatokat az egységes iskola részeként látja el az intézmény. Az 
alábbi ábra mutatja a tényleges szervezeti kialakítást (zárójelben az egyes feladatokat ellátó 
tagintézmények száma látható), melyet az alapító okirat szorgalmi időszakon kívüli módosításával lehet 
kiigazítani. 
 

 
 

Az intézmény alapító okirata szerint önálló jogi személy, teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó, 
részjogkörű költségvetési egységekkel rendelkező, költségvetési szerv. Fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 99. § (3) 
bekezdése alapján „a többcélú kistérségi társulás szabadon választhatja meg számlavezető 
hitelintézetét, az általa létrehozott, fenntartott költségvetési szervek, valamint a többcélú kistérségi 
társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési 
szervek csak e hitelintézetnél vezethetik költségvetési elszámolási számlájukat”. Így a közoktatási és 
egyéb feladatot ellátó intézmények fenntartóváltása egyben a költségvetési szervként működő intézmény 
számlavezető hitelintézetét is kijelöli. 
 
A Kt. 33.§-ának (4) bekezdése alapján „a közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait 
látja el. A közös igazgatású közoktatási intézményben egységes vagy összetett iskola feladatait ellátó 
intézményegység is működhet.” Ennek megfelelően lett a Többcélú intézménynek része az egységes 
iskola is. A Kt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján „az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai 
feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az egységes iskola a különböző típusú 
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iskolák feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és 
követelményrendszer alkalmazásával látja el.” Emellett „a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal 
működő általános iskola az egységes középiskola tagintézményeként is működhet”.  
 
 
A többcélú intézmény működtetésével kapcsolatos megállapodás 
 
A Társulási Tanács a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről és 
finanszírozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elfogadásáról szóló 50/2007. 
(VII.31.) Többcélú Társulási határozat rögzíti a Többcélú intézmény működtetésével, finanszírozásával az 
intézmény által használt vagyonnal, a részt vevő önkormányzatok jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatos részletes feltételeket. 
 
A Megállapodás rögzíti a belépés, kilépés és kizárás szabályait: 

• az önkormányzat évente dönthet, hogy a jelen megállapodással átadott közoktatási feladatát a 
következő tanévtől saját maga fogja ellátni. Kilépni évente július 1. napjától lehet. Az 
önkormányzat a kilépésről hozott döntéséről hat hónappal korábban köteles a Tanácsot 
tájékoztatni, 

• az önkormányzat évente dönthet, hogy közoktatási feladatát jelen megállapodás szerint kívánja 
ellátni. Belépni évente július 1. napjától lehet. A belépési szándékról hozott döntéséről az 
önkormányzat legalább négy hónappal korábban köteles a Tanácsot tájékoztatni. A Tanács a 
feladat átvételéről a tájékoztatást követő két hónapon belül határoz, 

• a Tanács, amennyiben az önkormányzat a hozzájárulási kötelezettségét ismételt felhívásra, a 
felhívásban megjelölt időpontig nem teljesíti, és kötelezettségének több mint négy hónapja nem 
tett eleget, dönthet a kizárásról, illetve a közoktatási feladatnak a következő július 1. napjával 
történő átadásáról. A kizárt taggal a feladat átadását követő hatvan napon belül kell elszámolni. 
Ha a Tanács a kizárásról szóló döntését az év május 1. napját követően hozza meg, a kizárás – ha 
az önkormányzattal eltérően nem állapodik meg – csak a következő év július 1. napjától szólhat. 

 
A Megállapodás főbb szabályai a megállapodás módosítására, a többcélú intézmény esetlegesen 
szükségessé váló átszervezésére 
 

• A Tanács elnöke iskolai évfolyam, óvodai, kollégiumi csoport, tagintézmény megszüntetése, 
osztályösszevonás, létszámcsökkentés, a többcélú intézmény feladatainak megváltoztatása (a 
továbbiakban együtt: átszervezés) tervezett megvalósítását megelőzően legalább 60 nappal 
korábban köteles a változással érintett tagintézmény székhelye szerinti önkormányzatot 
tájékoztatni. 

• Az önkormányzat a tervezett átszervezést jogosult véleményezni, illetve véleményéről a 
megkeresést követő 30 napon belül a Tanács elnökét tájékoztatni. Az önkormányzat nem kérheti a 
tervezett átszervezés elhagyását akkor, ha ez a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó állami 
támogatás igénybevételének feltétele, illetve a Társulás a kiegészítő támogatásra az átszervezés 
hiányában nem lenne jogosult 

• Az önkormányzat a tagintézményi oktatással, neveléssel kapcsolatos – a helyi igények alapján 
felmerült – új ellátások megszervezésére vonatkozó javaslatát évente, május 31. napjáig nyújthatja 
be a Tanács elnökéhez, illetve a többcélú intézmény vezetőjéhez. 

• Az önkormányzat a Tanács elnökéhez írásban benyújtott javaslattal kezdeményezheti a 
megállapodás módosítását. A Tanács a kezdeményezés megtárgyalását 30 napon belül köteles 
napirendre tűzni. 

 
 
 



A Megállapodás a hatékonyabb feladatellátás érdekében – a többcélú intézmény belső szervezeti 
egységeként – decentrumokat jelöl ki, melyek ellátják a decentrumhoz tartozó önkormányzatok 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező gyermekek, tanulók igény és lehetőség szerinti felvételét, 
valamint a többcélú intézmény belső szabályzataiban meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatokat.   
Decentrumként: 

 

• Kiskőrös város illetékességi területén 
működő tagintézmények, illetve a 
központi igazgatás szervezete a páhi, 
tabdi és kaskantyúi, 
Kecel város illetékességi területén 
működő tag

• 
intézmény a császártöltési és 

imrehegyi, 
• Soltvadkert város illetékességi területén 

működő tagintézmény a bócsai és tázlári  

tagintézmények feladatainak ellátásában 

Többcélú Társulási határozatban az átlaglétszám-követelmények teljesíthetősége 
rdekében fontos szerepet kaptak a decentrumok: 
• azokban az évfolyamokban, amelyekben az osztályonkénti átlaglétszám nem éri el a jogszabály 

álta
• a m település 

iskolája nem tudja fogadni a legkisebb létszámú osztályt, akkor annak a másik decentrumnak kell 

 hogy az átlaglétszámok biztosítása érekében az iskoláik 
bály által előírt átlaglétszámot meghaladó létszámmal szervezik meg. 

 
Egyes vábbi feladatokat állapítanak meg 

ecentrumok számára. 

 

III.2. A Többcélú intézmény alapító okiratban meghatározott tevékenységei 
 

é  alaptevékenységként 
zakágazat és szakfe

 
852010 Alapfokú ok

80121-4 Általáno

• Csengőd község illetékességi területén 
működő tagintézmény a soltszentimrei 

vesz részt. 
 

 
Az egységes oktatási intézmény osztályonkénti átlaglétszámának kialakítása során követendő elvekről 
szóló 16/2007.(IV.26.) 
é

l előírt átlaglétszámot, évenként azt az osztályt kell megszüntetni, amelyik a legkisebb létszámú, 
egszűntetésre kerülő osztályt a decentrum település iskolája fogadja. Ha a decentrum 

fogadnia a hozzá tartozó települések legkisebb létszámú osztályát, amelynek erre kapacitása van, 
• a decentrum települések vállalják,

osztályait a jogsza

– későbbiekben bemutatásra kerülő – dokumentumok to
d
 

A Többcélú intézm
(s ladat megjelölésével): 

ny alapító okirata szerint a következő feladatokat látja el

851020  Óvodai nevelés 
80111-5 Óvo
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

dai nevelés  

tatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
s iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

29 
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 ném
 szlo ktatás 

 más ek 
 

képesség kibontakoztató és integráló felkészítés a hátrányos tanulók részére  
yeik, szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű tanulók, 

erű integrált általános iskolai nevelése, 

értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
ogyatékos, a megismerő funkciók 

os 

b,) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
artós és súlyos rendellenessége 

 
853100

80215-5 nulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
k n pali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 

853200  Szakmai

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 
ésére felkészítő iskolai oktatás 

, szakképesítés megszerzésére 

oktatás  
 

ható egyéb oktatás  
ai oktatás, vizsgáztatás 

ktatatás, vizsgáztatás 
i tanfolyami oktatás, vizsgáztatás.) 

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

841115

75195-0 yi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
 k 

62900  Egyéb vendéglátás 
tkeztetés 

55233-4 

et nemzetiségi oktatás 
vák nemzetiségi o

 iskolaotthonos nevelés 
településről és külterületről bejáró gyermek

tervezett intézményi szállítása 
 

családi körülmén
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendsz

oktatása a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 
a,)  testi, érzékszervi, 

együttes előfordulása esetén halmozottan f
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súly
rendellenessége 

vezethető t
80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 

 Általános Középfokú Oktatás  
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás  

Sajátos nevelési igényű ta
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás  

80218-8 Sajátos nevelési igényű tanuló ap
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 

 
 középfokú oktatás 

80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerz
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű

felkészítő iskolai oktatás 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőtt

855900  Máshova nem sorol
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakm
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai o

(Alaptevékenységként végzett szakma

 
  Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
 75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

Intézmén
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenysége
 

5
55231-2 Óvodai intézményi közé
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
 
559000  Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 



31 
 

llégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

énybe vehető szálláshely szolgáltatás 
áktáborok ) 

 
856000  Oktatást kiegészítő tevékenység 

ezési és oktatási feladatok, 
 feladatokba nem sorolhatók.) 

 

 –  iskolai könyvtári tevékenység 

zmények, sportlétesítmények működtetése 
92402-5 Verseny- és élsport 
92403-6 Diáksport 
92404-7 Sportcélok és feladatok 
 

932900  Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
92602-9 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 

gy az együttműködési megállapodásnak nincs melléklete, így az 

n többszörösen is fel lettek tüntetve. Ezért indokolt az alapító okirat 
ódosítása (melyet a fentiekben már jeleztünk) – a feladat-ellátási helyek megfelelő szintű feltüntetése 

ényeknél jelentkezik ez 
a p
Sándor
Szakkö

55132-6 Diákotthoni, ko
számára 

55140 Egyéb korlátozottan ig
55141-4 Üdültetés (di

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (Egyéb módszertani, szerv
amelyek jellegüknél fogva az előbbi oktatási

910100  Könyvtári, levéltári tevékenység 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

 
931900 Egyéb sporttevékenység 

92401-4 Sportinté

 
682000  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 
Az alapító okirat szerint a Többcélú intézmény kiegészítő, kisegítő tevékenységet, illetve vállalkozási 
tevékenységet sem végez. 
 
 

III.3. Vagyongazdálkodás kérdései 
 

 
Az alapító okirat 5.3. pontja alapján a többcélú intézmény az Együttműködési Megállapodás 2.sz. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően ingyenes használatba adott és vagyonleltárban nyilvántartott 
törzsvagyonnal rendelkezik. A fentiekben hivatkozott „Együttműködési megállapodás” azonban az alapító 
okiratban nem definiált. Ez az „Együttműködési megállapodás” a fentiekben már hivatkozott 
Megállapodás. A Megállapodás azonban ugyan rendelkezik a használatba adásról, mely alapvető feltétele 
az intézményi vagyon használatának, de a használatba adott ingatlanok körét és azok tulajdonosait nem 
nevesíti. További problémát jelent, ho
alapító okiratban foglalt rendelkezés nem értelmezhető.  
 
Az alapító okirat 5.3. pontja felsorolja a Többcélú intézmény ingatlanait, azonban a felsorolásban szereplő 
ingatlanok, az 1.3. pont szerinti intézményegységenkénti felsorolás és a 2.2 pont szerinti településenkénti, 
intézményegységenkénti évfolyam-számok és a felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámok nehezen 
egyeztethetők össze. Egyes telephelyek kimaradtak a feladatellátásra vonatkozó felsorolásból, egyes 
tagintézmények azonos telephelye
m
mellett (megjegyzendő, hogy elsősorban a középiskolai feladatokat ellátó tagintézm

robléma, melyet az alábbi táblázatok is tükröznek; pl. KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi 
 Kertészeti Szakközépiskolája és KTKT Egys. Iskola és Szakiskola, Petőfi Sándor Kertészeti 
zépiskolája egyaránt szerepel). 
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Fon iakban: Ötv.)  
0. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik 

orlásáról a képviselő-testület rendelkezik. Ennek megfelelően a 
köz t
ingatla stületeknek kellett döntenie. A határozatok e 
dokum
 
A Meg

• 

• gyont a Többcélú intézmény feladatellátására használja. 
 
A fe t
Megáll

• at köteles mindazon fejlesztésekhez – a Tanáccsal kötött egyedi megállapodás 
Többcélú intézményre előír, de a megvalósítandó 

ményhez sem kapcsolódik 
• Az tani, illetve a vagyonban 

beköve
• A Több l ányzati vagyonban bekövetkezett kárról, vagy 

emmisült, elveszett vagyontárgyakról) annak 
b k

• Az ön m
haszná nosításáról az 
önkormányzat gondoskodik. A kiselejtezett eszközökről a szükség szerinti pótlás érdekében - ha a 

A vagyo  n
• az 

o 
o 

• A T s
o ú intézmény költségvetéséből létesített, beszerzett, valamint 

 

tos szempont, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tovább
8
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg 
terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyak

ok atási intézmények elhelyezését szolgáló – az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes – 
n-vagyonának használatba adásáról a képviselő-te
entum mellékletét képezik. 

állapodás vagyon használatba adására vonatkozó rendelkezései: 
a feladat ellátásához az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási és az oktatást kiszolgáló egyéb 
intézményi épületre, valamint a feladatellátást szolgáló, 2007. július 31. napján az intézmény 
használatában lévő valamennyi – értékben vagy érték nélkül nyilvántartott – eszközre a Társulásnak 
12 évre térítésmentesen használati jogot biztosít; 
a Társulás vállalja, hogy a va

n ieken túl a használatba adott vagyonnal, annak karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatban a 
apodás a következőket tartalmazza: 

• a Társulás által fenntartott Többcélú intézmény működtetéséhez a megállapodás alapján havonta 
hozzájárul, illetve vállalja a fejlesztési kiadásokat. 

• Az önkormányzat köteles a tagintézményben saját költségvetéséből mindazokat a 
fejlesztéseket megvalósítani, melyet a közoktatási feladat ellátása feltételeként jogszabály 
kötelezően előír, vagy a fejlesztés hiányában a feladat ellátása nem lenne biztosítható. 
Amennyiben a fejlesztés megvalósítására a Társulás vagy a Többcélú intézmény pályázatot 
nyújt be, az önkormányzat – ha a Tanács és az önkormányzat másként nem állapodik meg – a 
tagintézményre jutó költségarányos saját forrást köteles biztosítani. Az önkormányzati saját 
fejlesztés megvalósítását, annak ütemezését a fejlesztés megkezdése előtt a Többcélú intézmény 
vezetőjével kell egyeztetni. 
Az önkormányz
alapján – hozzájárulni, melyeket jogszabály a 
felújítás vagy beruházás közvetlenül egyetlen tagintéz

önkormányzat köteles a használatra átadott vagyont biztosí
tkezett kárt viselni, amennyiben annak megtérítésére senki sem köteles. 
cé ú intézmény a használatában lévő önkorm

egyéb változásról (a megrongálódott, megs
e öve ztke ését követő 15 napon belül köteles az önkormányzatot tájékoztatni.  

kor ányzat tulajdonában és a Többcélú intézmény használatában lévő felesleges vagy 
lhatatlanná vált vagyon selejtezéséről, más módon történő hasz

pótlást az intézmény dologi kiadásában kell megtervezni – tájékoztatja a Többcélú intézmény 
vezetőjét. 

 
n yilvántartásával kapcsolatos rendelkezések: 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani: 
az önkormányzat által 2007. augusztus 1. napjától, valamint 
a jelen megállapodás szerint az önkormányzat saját forrásából létesített, vagy beszerzett 
és a feladat ellátásához átadott vagyont. 

ár ulás vagyonaként kell nyilvántartani: 
a Többcél

o ha az önkormányzat és a Tanács másként nem állapodik meg, az intézmény vagy a 
Társulás és az önkormányzat által közösen létesített, beszerzett vagyont. 
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A Társulá
átadott vag egosztására vonatkozó rendelkezések: 

• az önkormányzatnak át kell adni 
o az önkormányzat vagyonaként nyilvántartott, valamint a Társulás és az önkormányzat 

egállapodás alapján az önkormányzat tulajdonába került 
vagyont, továbbá a kilépés, kizárás, továbbá a megállapodás megszűnése időpontjában a 

llapodás alapján 
 

atot a részére 
on köréről és a használati díjról a 

 
 
A vagyonke
 
Az Állami 
megnyílt le  miszerint a közszolgáltatási feladat átruházásával együtt a 

ladat ellátását szolgáló vagyont a feladatot ellátónak a vagyonkezelésébe adhatják (vagyonkezelői jog 
tadása). Önkormányzati körön belül, így a többcélú kistérségi társulás számára is a vagyonkezelői jogot az 

önkorm
 

vagyonke
a)  más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, 
b)  az önkormányzat vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat többségi 

III.4. A szervezeti és működési szabályzatra, minőségirányítási programra és pedagógiai 

 
A Kt. 
pedagó  
bekezd a 
különb  
összeh
szabály
 
 
 
 

s megszűnése, tag kilépése, illetve kizárása esetén a használatra átadott, illetve a használatra 
yonon megvalósított fejlesztéssel létrejött vagyon m

által közösen beszerzett, m

tagintézmény használatában lévő társulási vagyont, 
o az előző pontban fel nem sorolt vagyonból a kilépés, kizárás, továbbá a megállapodás 

megszűnése időpontjában nyilvántartott gyermek/tanuló létszám alapján járó társulási 
vagyont, 

• az önkormányzat a Társulás és az önkormányzat által közösen beszerzett, megá
a Társulás tulajdonába került vagyon kiadására csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem
veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben az önkormányz
járó vagyon után használati díj illeti meg. Az át nem adott vagy
Tanács és az önkormányzat külön állapodik meg. 

zelői joggal kapcsolatos lehetőség 

Számvevőszék is megállapította, hogy az önkormányzatok nem élnek a 2007. január 1-jétől 
hetőséggel (Ötv. 80/A.-80/B.§-ai),

fe
á

ányzatok kijelöléssel (pályáztatás nélkül) is átadhatják (Ötv. 80/A.§ (5) bekezdés). 
Ötv. 80/A.§ (5) „Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának

zelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló 

tulajdonában lévő gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állam és önkormányzat 
közös alapításában működő gazdasági társaság vagy az állam többségi részesedésével 
létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság, ha ezek a szervezetek a közfeladat 
ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik, azzal 
a feltétellel, hogy az állami vagy az önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési 
szerződés megszűnéséig fennáll”. 

 
 

programra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások teljesülése 
 

33.§ (7) bekezdés alapján „a többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, 
giai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot […] kell készíteni”. A (8)
és alapján „a közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján [..] 
öző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket
angolják”. E szabálynak megfelelően készült el a Többcélú intézmény szervezeti és működési 
zata (a továbbiakban: SZMSZ) és pedagógiai programja.  
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SZMSZ
 

1. A Kt. alapján az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény működésére, belső és külső 

intézm ktatási intézményben a nevelőtestület, más közoktatási 
intézmén e
oktatási té ovábbá az iskolai vagy a 
kollégiu t - egyetértési jogot 
gyakoro  
szabálya nként külön-külön – az egyes intézményegységek működését 
me
jóváhag
Intézm  Szabályzatának elfogadásáról szóló 52/2007. (VIII. 16.) 
Tö cé

 

unkáját az intézményegység vezetője irányítja, intézményegység-
ési 

• gység-vezető helyettes is segítheti. 

3. A köz a közoktatási 

 a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt. 
E Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése alapján a Korm. rendelet 5. §-ának (2)-(17) bekezdésében 

az intézményegység-vezetőket pályázat útján kell megbízni, és a megbízás 
legfeljebb 10 évre adható. E szabályok fontosak a Többcélú intézmény esetében, hiszen jelentős 
sze z

 
4. A . intézmény és az általános 

mű ő az egyes 

mény az SZMSZ-

-szel kapcsolatos szabályok, és azok érvényesülése a Többcélú intézmény SZMSZ-ében: 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket (40. § (1) bekezdés). Az SZMSZ-t a közoktatási 
ény vezetője készíti el, és nevelési-o

yb n a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor nevelési-
in zményben az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, t

mi diákönkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerin
l. A közös igazgatású közoktatási intézmény SZMSZ-e tartalmazza a működés közös 
it és – intézményegysége

ghatározó előírásokat (40. § (2) bekezdés). AZ SZMSZ az intézmény fenntartójának 
yásával válik érvényessé (a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási 

énye Szervezeti és Működési
bb lú Társulási határozat). 

2. A Kt. alapján a közös igazgatású közoktatási intézmény esetében  
• az SZMSZ-ben meg kell határozni 

o a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ 
vezetési szerkezetét, a vezetők közötti feladatmegosztást, 

o az igazgatótanács létrehozásának és működésének szabályait, 
o ha működik, a vezetői és szakértői testületek létrehozásának, működésének 

szabályait, jogkörét, 
• az intézményegység m

vezetői megbízást a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelőd
központ igazgatója is kaphat, 
az intézményegység-vezető tevékenységét intézménye
 
alkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a közös 
igazgatású közoktatási intézmény a munkáltatói jog gyakorlóját megillető jogosítványok közül az 
intézményegység-vezetői megbízásról és

meghatározottakat (magasabb vezető megbízásával, pályáztatással kapcsolatos szabályok) a közös 
igazgatású közoktatási intézmény intézményegység-vezetői megbízás tekintetében is alkalmazni 
kell azzal az eltéréssel, hogy 

a) a pályáztató feladatait a közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója gyakorolja, 
b) alkalmazni kell továbbá az intézményegység által ellátott feladatoknak megfelelő 

intézményre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, 
c) nem kell alkalmazni a 14/C. § (2) bekezdésének d) pontját (azaz a vezető beosztású 

közalkalmazott esetén a pótlék lehet kevesebb, mint a pótlékalap 200%-a). 
Ennek megfelelően 

rve eti változásokat kell(ett) átvinni. 

33 § (9) bekezdése alapján „a közös igazgatású közoktatási 
tését, az intézményegységek munkájának összehangolását – vel dési központ veze

intézményegységek azonos számú képviselőiből álló – igazgatótanács segíti, továbbá vezetői és 
szakértői testület segítheti. Az igazgatótanács – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz 
 munkáltatói jogkör gyakorlásában”. Ennek a szabálynak a Többcélú intéza

ének 6. sz. melléklete alapján nem felel meg, tekintettel arra, hogy az igazgatótanács nem az 
intézményegységek azonos számú képviselőiből áll (azonos számban kellene az óvodai, az 
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• igazgató helyettesei (általános és óvodai igazgatóhelyettes), 

ervezete (közössége); iskolai, 

 
6.  

 
alanságok kezelésének eljárásrendjét, amely - a minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal 

és a kormányhivatalok kivételével - e rendelet 10. § (4) bekezdésében foglalt szervezeti és 

ályzatának 
 

 

ra kell 

 
 
Az Inté vábbiakban: IMIP) kapcsolatos szabályok 

 
A Kt. kapcsolatos főbb szabályokat: 
 

• 
tése céljából meghatározza minőségpolitikáját.  

• 
inőségirányítási program).  

60-61. §) és az iskolai, 

l válik érvényessé. 

• 

egységes iskolai és a kollégiumi intézményegységekből tagokat delegálni). Az igazgatótanács tagjai 
az SZMSZ alapján: 

• igazgató, 

• intézményegységek vezetői, 
• decentrumok vezetői (kiskőrösi, soltvadkerti, keceli, csengődi), 
• gazdasági vezető. 

Fentiek alapján szükséges a Többcélú intézmény SZMSZ-ének módosítása, illetve 
megfontolandó a Kt. szerinti szabály módosítása. 
 

5.  Kt. 33.§ (10) bekezdés alapján a közös igazgatású közoktatási intézményben – az érdekeltek 
egyhangú döntése alapján – egységes, minden intézményegységre kiterjedő jogkörrel működő 
intézményi szülői szervezet (közösség), intézményi diákönkormányzat, intézményi szék, vagy 
intézményegységenként működő szülők óvodai, iskolai, kollégiumi sz

A

kollégiumi diákönkormányzat; óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék hozható létre. 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 145/A.§-ának (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a
szabályt

működési szabályzat mellékletét képezi. A Többcélú intézmény SZMSZ-e e szabályozást 
tartalmazza. 
 

7. A Kt. 2. számú melléklete alapján a közoktatási intézmény szervezeti és működési szab
mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás
intézményi rendjét. Ezt a Többcélú intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

8. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Kt. 40. §-ának (12) bekezdése alapján a szervezeti és 
működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot a nevelési-
oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosság
hozni.  

zményi Minőségirányítási Programmal (a to

 40.§-ának (10)-(11) bekezdései tartalmazzák az IMIP-pel 

A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos 
javítása, fejlesz

• A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet.  
A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási 
programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi m

• Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti 
közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 
kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. §) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a 
fenntartó jóváhagyásáva

• Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra 
szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket.  
Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének 
folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
végrehajtását.  
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• 

• s periódusát, 

kikérésével évente értékeli az 
irányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, 
anulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés 

artó 

 
A T si Programját (KMIP), a 
Töb IP az egyes 
isko
 
Napközi Otthonos Óvodák 

tási törvénynek, és az óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően 
érvényesüljön az óvoda alapfunkciója, a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése 

• as, élménydús, családias nevelés. 

okkal küzdő, a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékos gyermekekre. 

• ek tudatos megtervezésével segítsék az óvodai személyiségfejlesztést. 
vesek számára. 

 éves kortól történő 

 
Álta
 

• Biz özött tanulhassanak, 
sza

séget. 

égeket, értelmi, szociális képességeket. 
st segítő, biztosító oktatási, nevelési formák 

ió, a pályaválasztás segítése. 
kenteni: 

b) az olvasás, matematika és a természettudomány területén a gyengén teljesítők arányát. 

Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői 
feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét.  
A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelé
módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.  

• A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és 
értékelés eredményeit.  

• A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének 
intézményi minőség
figyelembe véve a t
alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási 
intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek 
egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt 
intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fennt
jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a 
honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 

ársulás elkészítette és elfogadta a Kistérségi Közoktatási Minőségirányítá
bcélú intézmény még nem rendelkezik IMIP-pel, elkészítése folyamatban van. A KM
latípusokkal kapcsolatban a következő elvárásokat fogalmazta meg. 

 
• A közokta

érdekében. 
Fontos a tevékenységközpontú tartalm

• Különösen fontos, hogy figyelmet fordítsanak az átlagostól eltérő, fejlődésben lemaradt, a 
részképesség zavar

• Biztosítani kell a tehetséggondozást, és a nemzetiségi nevelés feltételeit. 
A tevékenység

• Az óvodai elhelyezés legyen teljes körű  a tanköteles korba lépő 5 é
• A hátrányos helyzetű, veszélyeztett gyermekek számára legyen biztosított a 3

óvodai elhelyezés. 

lános iskolák 

tosítani kell, hogy a gyermekek megközelítőleg azonos feltételek k
kszerű oktatásban részesüljenek. 

• Az általános iskolák legyenek képesek az alapfunkció ellátására, mérsékeljék a művelődési 
egyenlőtlen

• Biztosítsák a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű vagy túlkoros tanulók részére a fejlesztő 
programokat. 

• Igyekezzenek biztosítani a mindennapos testedzés követelményeit. 
• Fejlesszék a kommunikációs alapkészs
• Biztosítsák az esélyegyenlőséget, esélyteremté

alkalmazását. 
• Legyen kiemelt feladat a tankötelezettség teljesítése, a pályaorientác
• A 2000. évhez képest 2010-re legalább felére kell csök

a) a korai iskolaelhagyók arányát (hogy az uniós átlag 10 % alá kerüljön) 
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ljon ki a tanulókban az egészséges és kultúrált életmód iránti igény, a természeti környezet 
megóvása. 

isebbségben élő 

• ot, különös tekintetel a 6. és 8. évfolyam végére. 

• 

 
Gimná
 

•  évfolyamai között. 
s helyzetűekkel; az etnikai kisebbséghez 

• Legyen biztosított a készségek, képességek magas szintű fejlesztése, továbbfejlesztése. 
s feladat a beiskolázás tudatos tervezése, a pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.  

• Törekedni kell arra, hogy az iskola minél több tantárgyat ajánlhasson érettségi tárgyként, különösen 
yakra. 

• hazaszeretetre, a hatékony tanulási 

együttélés, a 

 
Szak
 

• lános képzés színvonalának javítása. 
ti és tartalmi változásokból adódó célok és 

• egyen hatékonyabb a képzésben érdekelt szociális partnerekkel való együttműködés. 
os feladat a közismereti tantárgyak oktatási színvonalának emelése, alapkészségek fejlesztése. 

• Kiemelt feladat az idegennyelvi és informatikai képzés színvonalának további javítása. 

•  minél nagyobb számban érettségit adó képzésben vegyenek részt. 

k javítása. 
• zorgalmazni kell az iskolarendszerű felnőttképzést. 

, nevelés, képzés egyensúlyát. 
olyamatos változásokra. 

• Legyen fontos feladat a kollégiumi tehetséggondozás, hátrány-kompenzáció; esélyegyenlőség 
megadása mindenki számára. 

• Alaku

• Az iskolák fejlesszék a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, a k
magyarságért érzett felelősség- és közösségvállallást. 
Biztosítani kell az átjárhatóság

• Emelni kell az étkeztetés színvonalát. 
• Javítani kell az intézmény tárgyi felszereltségén. 
• Nyújtson több segítséget tanulóinak a pályaválasztási döntéseknél. 

Fejleszteni szükséges a szakai munka eredményességének mérését. 
• Legyen kiemelt feladat a helyi hagyományok ápolása. 

zium 

Biztosítani kell az átjárhatóságot a szakközépiskolák megfelelő
• Legyen kiemelt feladat a tehetségekkel, a hátrányo

tartozókkal való foglalkozás. 

• Fonto

a tanulók továbbtanulását segítő emelt szintű érettségi vizsga tantárg
• Kiemelt feladat az idegennyelvi és informatikai képzés színvonalának további javítása. 

Az iskolák készítsék fel tanulóikat a társadalmi életre, a 
módszerek elsajátítására. 

• Cél, hogy kialakuljon  a tanulókban a környezettel való tudatos és harmonikus 
környezetbarát életvitel, az esztétikai érzékenység, nyitottság. 

• Nyújtson több segítséget a pályaválasztási döntéseknél. 
• Javítsa tárgyi felszereltségét. 

képzés 

Legyen kiemelt feladat az álta
• A szakképzés törekedjen a gazdasági élet szerkeze

feladatok megismerésére, építsék be az intézmény munkájába. 
• Legyen cél a tudatos beiskolázás. 

L
• Font

• Új profil indításakor fel kell mérni a munkaerőpiac helyzetét. 
Biztosítani kell, hogy a tanulók

• Felül kell vizsgálni a duális szakképzés lehetőségeit. 
• Fontos feladat a szakképzés színvonalának emelése érdekében a fenntartók megyei színtű 

együttműködéséne
S

• Az iskolák teremtsék meg az oktatás
• Készítsék fel a tanulókat a f

 
Kollégium 
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•  

 
A nevel

 
A Kt. 
melyek
 

• 
i nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az 

• 

az, amelyik tartalmazza a minden tanuló részére 

• Ha az egységes iskola az általános iskola feladatai mellett a gimnázium, a szakközépiskola és a 
szakiskola feladatai közül legalább egyet ellát, biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos 
továbbhaladás feltételeit, ennek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában 
rögzítenie kell. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a nyolc évfolyamnál kevesebb 
évfolyammal működő általános iskola az – általános iskola és a középiskola feladatait ellátó – 
egységes iskola tagintézményeként működik. 

• Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő 
rendszerben vezetheti be (51. § (1) bekezdés). Felmerülhet a kérdés, hogy egységes iskola esetén 
5. évfolyamtól be lehet-e vezetni az új pedagógiai programot, tekintettel arra, hogy van olyan 
általános iskolai tagintézmény, ahol megszűnt a felső tagozat. 

 
 

• Az intézmény fektessen hangsúlyt a személyiségfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Folyamatossan törekedni kell a tanulók komfortérzetének javítására, a differenciált bánásmód
megvalósítására. 
 

ési és pedagógiai program 

44-51. §-ai tartalmazzák a nevelési és pedagógiai programmal kapcsolatos főbb szabályokat, 
 közül e tanulmány szempontjából a legfontosabbak az alábbiakban olvashatók: 

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ. A többcélú intézmény egységes, 
valamenny
egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, illetve iskolai helyi tantervet, kollégiumi 
pedagógiai programot használ (Kt. 44. § (4) bekezdés).  
Az összetett iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ 
a különböző iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósításához külön-külön helyi 
tantervet alkalmaz. Az egységes iskola a különböző iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak 
megvalósításához egy helyi tantervet alkalm
átadásra kerülő közös, továbbá az egyes iskolatípusok nevelési és oktatási céljaira épülő 
kiegészítő tananyagot és követelményeket, valamint azokat a tanulmányi feltételeket, amelyek 
alapján be lehet kapcsolódni a kiegészítő tananyag és követelmények elsajátításába (Kt. 48. § (6) 
bekezdés) 
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III.5. A Többcélú intézmény feladat-ellátási helyeinek jellemzői az alapító okirat alapján, 
továbbá a kihasználtság a 2007/2008. nevelési év/tanév alapján 

 
Az egyes tagintézmények főbb adatait az alapító okirat és a 2007/2008. nevelési év/tanév adatai alapján a 
következő táblázat mutatja be. 
 

Sor-
szám Tagintézmények Települések Cím 

Terület 
(m2) 

(alapító 
okirat 

alapján)

Maximális 
csoportszám, 
évfolyamok 

(alapító okirat 
alapján) 

Maximálisan 
felvehető 
gyermek, 

tanulólétszám 
(alapító okirat 

alapján) 

Gyermekek/
tanulók 
száma 

(2007/2008) 

Kihasz-
náltság 

(%) 

1 

KTKT Óvoda Bócsai 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Bócsa 

6235 Bócsa, 
Óvodaköz 1. 2 894 3 csoport 75 57 76,00%

2 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Bócsai Általános 
Iskolája Bócsa 

6235 Bócsa, 
Kecskeméti u. 12. 32 951 8 évfolyam 180 131 72,78%

3 

KTKT Óvoda 
Császártöltési 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Császártöltés 

6239 
Császártöltés, 
Keceli u. 9. 3 034 3 csoport 70 63 90,00%

4 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Császártöltési 
Általános Iskolája Császártöltés 

6239 
Császártöltés, 
Kossuth L.  u. 1. 4 683 8 évfolyam 185 141 76,22%

5 

KTKT Óvoda 
Csengődi 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Csengőd 

6222 Csengőd, 
Dózsa Gy. u. 61. 4 675 3 csoport 78 78 100,00%

6 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Csengődi Általános 
Iskolája Csengőd 

6222 Csengőd, 
Béke tér 1-4. 16 592 8 évfolyam 230 168 73,04%

7 

1221 KTKT Óvoda 
Imrehegyi 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Imrehegy 

6238 Imrehegy, 
Kossuth u. 17. 1 530 1 csoport 25 20 80,00%

8 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Imrehegyi Általános 
Iskolája Imrehegy 

6238 Imrehegy, 
Iskola u. 1. 4 207 4 évfolyam 45 28 62,22%

9 

KTKT Óvoda 
Kaskantyúi 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Kaskantyú 

6211 Kaskantyú, 
Petőfi u. 2. 6 855 1 csoport 25 22 88,00%

10 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Kaskantyúi Általános 
Iskolája Kaskantyú 

6211 Kaskantyú, 
Petőfi u. 6. 5 326 4 évfolyam 50 36 72,00%

11 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Arany János Általános 
Iskolája Kecel 

6237 Kecel, 
Szabadság tér 17. 30 407 8 évfolyam 900 742 82,44%

12 
KTKT Óvoda Árpád 
Utcai Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 6. 5 802 n.a. 

480 
94

97,08%
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13 

KTKT Óvoda 
Batthyány Utcai 
Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Batthyány u. 2. 2 369 n.a. 150

14 
KTKT Óvoda 
Erdőtelki Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Nyárfa u. 35. 1 991 n.a. 23

15 
KTKT Óvoda Mohácsi 
Utcai Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Mohácsi u. 41. 1 455 n.a. 75

16 
KTKT Óvoda Szűcsi 
Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Rákóczi u. 146. 1 128 n.a. 75

17 
KTKT Óvoda Thököly 
Utcai Tagóvodája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Thököly u. 21. 1 309 n.a. 49

18 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Bem József Általános 
Iskolája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Vasvári Pál u. 2. 10 049 8 évfolyam 680 552 81,18%

19 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Petőfi Sándor 
Általános Iskolája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Petőfi Sándor u. 7.
6200 Kiskőrös, 
Petőfi Sándor u. 8.
6200 Kiskőrös, 
Szarvas u. 10. 
6200 Kiskőrös, 
Báthory u. 4. 
6200 Kiskőrös, 
Okolicsányi u. 1. 

8301

1659

765

832

725 8 évfolyam 700 548 78,29%

20 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Petőfi Sándor 
Gimnáziuma Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 4. 
6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 4. 

10608

886

6 évfolyam 
6 évfolyam nyelvi 

előkészítővel  
4 évfolyam  

4 évfolyam nyelvi 
előkészítővel  542

21 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Petőfi Sándor 
Kertészeti 
Szakközépiskolája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Petőfi u. 112. 
6200 Kiskőrös, 
Petőfi u. 

129660

66785

4 évfolyam  
4 évfolyam nyelvi 

előkészítővel  123

22 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Petőfi 
Sándor Kertészeti 
Szakközépiskolája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 4. 
6200 Kiskőrös, 
Petőfi u. 112. 

10608

129660

4 évfolyam 
 4 évfolyam nyelvi 

előkészítővel  

780 

55

92,31%

23 

KTKT Kollégium 
Petőfi Sándor 
Kollégiuma Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 18. 3 361   94 84 89,36%

24 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Wattay Középiskola Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 20. 

2551
422

4 évfolyam  
4 évfolyam nyelvi 

előkészítővel  312

25 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Wattay Szakiskolája Kiskőrös 

6201 Kiskőrös, 
Árpád u. 20. 

2551
422

9-10. évfolyam és 
a szakképzési 
évfolyamok 174

26 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Wattay 
Középiskola Kiskőrös 

6201 Kiskőrös, 
Árpád u. 20. 
6200 Kiskőrös, 
Safári u. 2. 

2551
422
539

4 évfolyam  
4 évfolyam nyelvi 

előkészítővel  

870 

73

96,21%
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27 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Wattay 
Középiskola és 
Szakiskolája Kiskőrös 

6200 Kiskőrös, 
Sárkány J. u. 11. 
6200 Kiskőrös, 
Izsáki u. 18/4 

15514

7922

4 évfolyam  
4 évfolyam nyelvi 
előkészítővel 9-10. 

évfolyam és a 
szakképzési 
évfolyamok 278

28 

KTKT Óvoda Páhi 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Páhi 

6075 Páhi, 
Rákóczi u. 15. 

4267
2283 2 csoport 50 47 94,00%

29 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Páhi Általános Iskolája Páhi 

6075 Páhi, Béke 
tér 3. 
6075 Páhi, Vasút 
u. 6. 

1450

1450 8 évfolyam 150 108 72,00%

30 

KTKT Óvoda 
Soltszentimrei 
Napköziotthonos 
Tagóvodája 

Soltszentimr
e 

6223 Soltszentimr
e, Szent Imre u. 
23. 3 630 2 csoport 60 51 85,00%

31 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Soltszentimrei 
Általános Iskolája 

Soltszentimr
e 

6223 Soltszentimr
e, Szent Imre u. 
18. 5 085 8 évfolyam 140 107 76,43%

32 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Kossuth Lajos 
Általános Iskolája Soltvadkert 

6230 Soltvadkert, 
Bocskai u.  2. 37 300 8 évfolyam 800 656 82,00%

33 

KTKT Óvoda Tabdi 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Tabdi 

6224 Tabdi, 
Kossuth Lajos u. 
7.  1 778 1 csoport 30 28 93,33%

34 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Tabdi Általános 
Iskolája Tabdi 

6224 Tabdi, Szent 
István u. 1. 7 186 8 évfolyam 100 79 79,00%

35 

1121 KTKT Óvoda 
Tázlári 
Napköziotthonos 
Tagóvodája Tázlár 

6236 Tázlár, 
Kecskeméti u. 5. 1 971 3 csoport 75 58 77,33%

36 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Tázlári Általános 
Iskolája Tázlár 

6236 Tázlár, 
Templom köz 3. 6 256 8 évfolyam 220 153 69,55%

Összesen:       7092 5896 83,14%
 
 
Tekintettel arra, hogy ténylegesen két középiskolai tagintézmény van, de az alapító okiratban jelenleg a 
szakközépiskolai és a szakiskolai feladatok külön név alatt szerepelnek 2008. nyarán szükséges az alapító 
okirat módosítása (a táblázat a hatályos alapító okirat szerinti bontást mutatja). 
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Óvodai feladatokat ellátó tagintézményeket a 2007/2008. tanév adatai alapján az alábbi két táblázat mutatja 
be (a táblázatban a kettős szegély alatt a kiskőrösi kistérségen kívüli települések és az adott településekről 
bejáró gyermekek száma található): 

 
KTKT 
Óvoda 
Bócsai 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda 
Tázlári 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT Óvoda 
Császártöltési 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda 
Imrehegyi 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT Óvoda 
Soltszentimrei 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda 
Csengődi 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda Páhi 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

Település 

Adott 
településről 
a Többcélú 

intézménybe 
járó 

gyermekek 
száma Bócsa Tázlár Császártöltés Imrehegy Soltszentimre Csengőd Páhi 

Bócsa 58 57 1      
Császártöltés 63   63     
Imrehegy 18    18    
Kaskantyú 22        
Kecel 2    1    
Kiskőrös 462        
Páhi 47       46
Soltszentimre 49     48   
Soltvadkert 2  1      
Tabdi 28        
Tázlár 56  56      
Csengőd 79      78 1
Fülöpszállás 1     1   
Izsák 1     1   

Gyömrő 1     1   
Kiskunhalas 1    1    
Összesen: 890 57 58 63 20 51 78 47

 
 

KTKT 
Óvoda 
Kaskantyúi 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda 
Tabdi 
Napközi-
otthonos 
Tagóvodája 

 KTKT 
Óvoda 
Árpád Utcai 
Tagóvodája

 KTKT 
Óvoda 
Batthyány 
Utcai 
Tagóvodája

KTKT 
Óvoda 
Erdőtelki 
Tagóvodája

KTKT 
Óvoda 
Mohácsi 
Utcai 
Tagóvodája 

KTKT 
Óvoda 
Szűcsi 
Tagóvodája

KTKT 
Óvoda 
Thököly 
Utcai 
Tagóvodája

Település 

Adott 
településről 
a Többcélú 

intézménybe 
járó 

gyermekek 
száma Kaskantyú Tabdi Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös 

Bócsa 58                 
Császártöltés 63                 
Imrehegy 18                 
Kaskantyú 22 22           
Kecel 2       1         
Kiskőrös 462     94 148 23 75 75 47
Páhi 47   1           
Soltszentimre 49        1
Soltvadkert 2        1
Tabdi 28   27   1         
Tázlár 56                 
Csengőd 79                 



43 
 

Fülöpszállás 1                 
Izsák 1                 

Gyömrő 1                 
Kiskunhalas 1                 
Összesen: 890 22 28 94 150 23 75 75 49

 
 
Az általános iskolai feladatokat ellátó tagintézményeket a 2007/2008. tanév adatai alapján a következő két 
táblázat mutatja be (a táblázatban a kettős szegély alatt a kiskőrösi kistérségen kívüli települések és az adott 
településekről bejáró tanulók száma található): 
 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Arany János 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Bem József 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Bócsai 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Császártöltési 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Csengődi 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Imrehegyi 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Kaskantyúi 
Általános 
Iskolája 

Település 

Adott 
településről a 

Többcélú 
intézménybe 
járó tanulók 

száma Kecel Kiskőrös Bócsa Császártöltés Csengőd Imrehegy Kaskantyú 
Bócsa 134     126         
Császártöltés 137 1     136       
Imrehegy 24 5         19   
Kaskantyú 70   24         35
Kecel 773 735 16   5   7   
Kiskőrös 974 1 471       1 1
Páhi 119   5           
Soltszentimre 108   2     1     
Soltvadkert 651   4 4         
Tabdi 95   15           
Tázlár 157               
Akasztó 15   10           
Csengőd 170   2     167     
Fülöpszállás 8               
Izsák 5               
Debrecen 1     1         
Dunatetétlen 3   3           
Foktő 1               
Kiskunhalas 3           1   
Pirtó 1               
Összesen: 3449 742 552 131 141 168 28 36
  
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Kossuth Lajos 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Páhi 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Petőfi 
Sándor 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Soltszentimrei 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Tabdi 
Általános 
Iskolája 

KTKT 
Általános 
Iskola és 
Középiskola, 
Tázlári 
Általános 
Iskolája 

Település 

Adott 
településről a 

Többcélú 
intézménybe 
járó tanulók 

száma Soltvadkert Páhi Kiskőrös Soltszentimre Tabdi Tázlár 
Bócsa 134 7        1
Császártöltés 137            
Imrehegy 24            
Kaskantyú 70    11      
Kecel 773 1  9      
Kiskőrös 974 1  498  1  
Páhi 119  103 10  1  
Soltszentimre 108    5 100    
Soltvadkert 651 639  3    1
Tabdi 95  1 2  77  
Tázlár 157 6        151
Akasztó 15    5      
Csengőd 170    1      
Fülöpszállás 8     2 6    
Izsák 5   4  1    
Debrecen 1             
Dunatetétlen 3             
Foktő 1     1      
Kiskunhalas 3 1  1      
Pirtó 1 1          
Összesen: 3449 656 108 548 107 79 153
  
 
A gimnáziumi feladatokat ellátó tagintézményt a 2007/2008. tanév adatai alapján a következő táblázat 
mutatja be (a táblázatban a kettős szegély alatt a kiskőrösi kistérségen kívüli települések és az adott 
településekről bejáró tanulók száma található): 
 

KTKT Általános Iskola és 
Középiskola, Petőfi 
Sándor Gimnáziuma 

Település 

Adott településről a  
Többcélú intézménybe járó 

tanulók száma Kiskőrös 
Bócsa 12 12 
Császártöltés 4 4 
Imrehegy 1 1 
Kaskantyú 8 8 
Kecel 55 55 
Kiskőrös 310 310 
Páhi 14 14 
Soltszentimre 5 5 
Soltvadkert 41 41 
Tabdi 17 17 
Akasztó 39 39 
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Csengőd 13 13 
Fülöpszállás 1 1 
Izsák 8 8 

Ágasegyháza 1 1 
Dunatetétlen 4 4 
Kiskunmajsa 1 1 
Orgovány 2 2 
Öregcsertő 1 1 
Szabadszállás 5 5 
Összesen: 542 542 

 
 
A szakközépiskolai feladatokat ellátó tagintézményeket a 2007/2008. tanév adatai alapján a következő 
táblázat mutatja be (a táblázatban a kettős szegély alatt a kiskőrösi kistérségen kívüli települések és az adott 
településekről bejáró tanulók száma található): 
 

KTKT Általános Iskola 
és Középiskola, Petőfi 
Sándor Kertészeti 
Szakközépiskolája 

KTKT Általános Iskola 
és Középiskola, Wattay 
Középiskola 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Petőfi 
Sándor Kertészeti 
Szakközépiskolája 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Wattay 
Középiskola 

Település 

A Többcélú 
intézménybe 
járó tanulók 

száma Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös Kiskőrös 
Bócsa 13 2 7 1 3
Császártöltés 5 0 3 0 2
Imrehegy 2 0 2 0 0
Kaskantyú 14 4 7 2 1
Kecel 53 8 32 2 11
Kiskőrös 202 43 112 24 23
Páhi 11 1 5 2 3
Soltszentimre 13 2 7 1 3
Soltvadkert 65 18 30 5 12
Tabdi 9 4 5 0 0
Tázlár 12 10 2 0 0
Akasztó 32 3 23 4 2
Csengőd 20 3 14 0 3
Fülöpszállás 3 0 3 0 0
Izsák 17 2 10 2 3

Dunaegyháza 1 0 0 1 0
Dunatetétlen 11 2 7 1 1
Foktő 1 1 0 0 0
Harta 8 0 3 3 2
Jánoshalma 5 4 0 1 0
Kalocsa 2 0 1 0 1
Kecskemét 3 0 3 0 0
Kelebia 1 0 0 1 0
Kiskunhalas 6 4 1 0 1
Madaras 1 1 0 0 0
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Orgovány 3 1 1 1 0
Öregcsertő 1 0 0 1 0
Pirtó 9 0 9 0 0
Sándorfalva 1 1 0 0 0
Solt 6 1 5 0 0
Szabadszállás 23 7 15 0 1
Tiszakécske 1 0 0 1 0
Tompa 1 0 1 0 0
Uszód 1 1 0 0 0
Ágasegyháza 1 0 0 1 0
Apostag 1 0 1 0 0
Bácsalmás 3 0 3 0 0
Baja 1 0 0 0 1
Balotaszállás 1 0 0 1 0
Összesen: 563 123 312 55 73
  
A szakiskolai feladatokat ellátó tagintézményeket a 2007/2008. tanév adatai alapján a következő táblázat 
mutatja be (a táblázatban a kettős szegély alatt a kiskőrösi kistérségen kívüli települések és az adott 
településekről bejáró tanulók száma található): 
 

KTKT Általános 
Iskola és Középiskola, 
Wattay Szakiskolája 

KTKT Egys. Iskola és 
Szakiskola, Wattay 
Középiskola és 
Szakiskolája 

Település 

A Többcélú 
intézménybe 
járó tanulók 

száma Kiskőrös Kiskőrös 
Bócsa 16 5 11 
Császártöltés 14 11 3 
Imrehegy 1 1  
Kaskantyú 4 2 2 
Kecel 63 29 34 
Kiskőrös 97 46 51 
Páhi 25 5 20 
Soltszentimre 11 4 7 
Soltvadkert 42 14 28 
Tabdi 9 2 7 
Tázlár 5 1 4 
Akasztó 44 9 35 
Csengőd 21 7 14 
Fülöpszállás 18 10 8 
Izsák 24 10 14 

Dunapataj 1  1 
Dunatetétlen 8 4 4 
Dusnok 1  1 
Harta 9 3 6 
Kalocsa 1  1 
Kecskemét 2 1 1 
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Kerekegyháza 2 2  
Kiskunhalas 3  3 
Kunadacs 1 1  
Kunszentmiklós 1  1 
Orgovány 3 1 2 
Öregcsertő 2  2 
Solt 11  11 
Szabadszállás 11 5 6 
Szakmár 2 1 1 
Összesen: 452 174 278 

 
A 2007/2008. nevelési év/tanév adatai alapján a Többcélú intézménybe járó gyermekek 
intézménytípusonkénti megoszlását a következő táblázat mutatja be: 
  

Feladat Gyermekek, tanulók száma 
óvoda 890
általános iskola 3449
gimnázium 542
szakiskola 452
szakközépiskola 563
kollégium 84
Összesen: 5 896

  
 

III.6. A Többcélú intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 50. §-a alapján a 
közös igazgatású közoktatási intézmény  

a)   szervezeti és működési szabályzatában meg kell határozni 
aa) a közös igazgatású közoktatási intézmény vezetési szerkezetét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, 
ab) az igazgatótanács létrehozásának és működésének szabályait, 
ac) ha működik, a vezetői és szakértői testületek létrehozásának, működésének szabályait, 

jogkörét, 
b) az intézményegység munkáját az intézményegység vezetője irányítja, intézményegység-vezetői 

megbízást a közös igazgatású intézmény és az általános művelődési központ igazgatója is kaphat, 
c) az intézményegység-vezető tevékenységét intézményegység-vezető helyettes is segítheti. 

 
 

III.6.1. Vezetési struktúra, szervezet, vezetők közötti feladatmegosztás (SZMSZ alapján) 
 
Az intézményt az igazgató képviseli. Ezt a jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott körében 
helyetteseire, tagintézmény-vezetőkre átruházhatja. Feladatát és jogkörét jogszabályok alapján látja el. Az 
igazgató dönt az intézmény működésével, a dolgozók munkaviszonyával és a tanulók tanulói 
jogviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal az intézmény valamelyik 
közösségének vagy más szervnek a jogkörébe. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Kiskőrösi 
Többcélú Társulás Tanácsa gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke. 
 



A Kt. 33.§ (6) bekezdés alapján „a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői 
megbízást az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához 
szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott 
vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell.” Az alapító okirat alapján az intézmény vezetője a főigazgató, 
akit a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre bíz 
meg. 
 
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma magasabb vezetői beosztására pályázat kiírásáról szóló 68/2007. (X. 30). Többcélú Társulási 
határozat alapján írták ki az igazgatói pályázatot. A pályázat alapján a megbízási időtartama: 5 év; az állás 
betöltéséhez szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat, 5 év vezetői 
gyakorlat volt szükséges.  
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Bölcsődéje, Óvodája, Egységes 
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma igazgatójának megbízásáról szóló 24/2007. (V.11.) Többcélú 
Társulás határozatban döntöttek a Többcélú intézmény magasabb vezetőjének – 2007. augusztus 1. napától 
2008. július 31. napjáig terjedő – határozott időre történő megbízásáról. 
 
A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás: 
 
Az igazgató a vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás érdekében rendszeresen vezetői 
munkaközösségeket működtet. (óvodai munkaközösség, tagintézmény-vezetők munkaközössége) Az 
intézményben levő további vezetői beosztások: 

• tagintézmény-vezető: 30 fő, 
• tagintézmény-vezető helyettes: 13 fő, 
• igazgatóhelyettesek: 2 fő, 
• gazdasági vezető: 1 fő. 

 
A vezetői struktúrát az alábbi ábrák szemléltetik: 
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Az igazgatót távollét
által

ében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben az 
i. A vezető legálabb négy hétig tartó távolléte esetén a 

hely
Egy  
hely
 
Az i
 
Az igazgató dönt az intézm unkaviszonyával, a tanulók tanulói 
jogv vagy az érvényben lévő SZMSZ 
nem e. 
 
Az iga

• 

 
Az i

• ban előírt tevékenységek, jogszabályban meghatározott követelmények ellátásáért, 
nyesítéséért, 
jesítéséért, annak teljességéért, és 

• t, 

oló keretében beszámol a költségvetési 
ezetői ellenőrzésének, valamint a belső 

 
Az i

zösségek vezetése és folyamatos tájékoztatása, 
ése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, 

a megbízott igazgatóhelyettes helyettesít
ettesítés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre.  

ő látja el aüttes akadályoztatásuk esetén a második igazgatóhelyettes, ezt követően a gazdasági vezet
ettesítői feladatokat. 

gazgató 

ény működésével, a dolgozók m
iszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 
 utal az intézmény más közösségének, vagy más szervének hatásköréb

zgató joga gazdálkodási szempontból 
a költségvetési előirányzatok, 

• a költségvetési szakmai előirányzatok, 
• az illetmények feletti önálló rendelkezés. 

gazgató felelős 
• költségvetési szerv vagyonkezeléséért, 

alapító okirat
• szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvé
• tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség tel

hitelességéért, 
• gazdálkodási lehetőségek és hitelességek összhangjáért, 

számviteli rendér 
• folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésért, 
• belső ellenőrzés megszervezéséért és a hatékony működtetéséért, 
• a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszám

szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos v
ellenőrzésének működtetéséről. 

gazgató feladatkörébe tartozik: 
• az igazgató tanács és a vezetői munkakö
• az oktató-nevelő munka tervez

49 
 



50 
 

ervezése, 

•  és tárgyi feltételek biztosítása, 
• az iskolai diákmozgalom segítése, tevékenységének felügyelete, 

ény-vezetők szervező tevékenységének összehangolása, az egyértelmű igazgatási munka 
megszervezése, 

sséggel való rendszeres kapcsolattartás, 

i terv készítése, 

 üttműködő szervekkel való kapcsolattartás, 
 se, és az elkészült számviteli 

 
Az a sségeinek jogosultságait figyelembe véve 
ho t
 
Az té  
az o tó 
igazgat
 
Az n ló iratokban az aláírás 

zi a gazdaságvezető, tartós akadályoztatása 

Ig a
 

ése, 

• lyzeti politika kialakítása, 

tézményi elveit meghatározza, 
se, 

ogy a Többcélú intézmény munkaerő-

ak meghatározása, annak előkészítése. 
 

ai, iskolai) feladatköre 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, azok szakszerű megsz
ellenőrzése, 
a személyi, szervezési

• az elkészült tantárgyfelosztásnál a tanár képzettségének és felkészültségének ellenőrzése, 
• a tagintézm

• a nem tervezett feladatokról a tagintézmény-vezetők időbeni értesítése, 
• az iskolába érkező valamennyi szakmai pályázat ismertetése a tagintézmény-vezetőkkel, 
• a szülői munkaközö
• az ifjúságvédelemmel való rendszeres kapcsolattartás, 
• féléves, éves beszámoló elkészítése a fenntartó számára, 
• intézményi továbbképzési-, beiskolázási terv elkészítése, 
• tagintézmény-vezetők munkaköri leírásainak elkészítése, 
• munkaerő-gazdálkodás
• feladat-ellátási terv készítése, 
• a fenntartóval, a kamarákkal, a képzésben egy
• a számviteli politika főbb irányainak meghatározása, annak elkészíté

politika jóváhagyása. 

 ig zgató döntéseit a tagintézmények vezetői vagy tanulói közö
zha ja meg. 

 in zmény nevében aláírásra, az intézmény igazgatója jogosult. Távolléte vagy akadályoztatása esetén
 az nnali, vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellá

óhelyettes írja alá. 

 i tézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget válla
érvényességéhez az igazgató aláírása szükséges. Ellenjegy
esetén a könyvelési csoportvezető. 
 

azg tótanács feladatköre: 

• az oktató-nevelő munka stratégiai tervezése, 
• a személyi, szervezési és tárgyi feltételek biztosításának előkészít
• az iskolai diákmozgalom segítése, tevékenységének felügyelete, 

szakszerű szemé
• féléves, éves beszámoló előkészítése a fenntartó számára, 
• intézményi továbbképzési-, beiskolázási terv készítésének in
• tagintézmény-vezetők munkaköri leírásainak előkészíté
• munkaerő-gazdálkodási terv előkészítése (megjegyzendő, h

gazdálkodási tervvel még nem rendelkezik), 
• feladat-ellátási terv előkészítése, 
• a számviteli politika főbb irányain

Vezetői munkaközösségek (óvod
 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, azok szakszerű megszervezése, 
• együttműködés a személyi, szervezési és tárgyi feltételek biztosítása érdekében, 
• a tantárgyfelosztások előtti szakmai egyeztetés, 
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• az iskolai diákmozgalom segítése, tevékenységének felügyelete, 
enységének összehangolása, az egyértelmű igazgatási munka 

• ndszeres kapcsolattartás, 

előkészítése, 

 
Ta t tai 
 
A gi ialakított stratégia szellemében ellátja a 
tag é ését, szervezését, irányítását, és az értékelés 
ell r
 
Ta té

•
ny 

• ményi munkatervének elkészítése, munkatervi ütemezés, 

• ozgalom működési feltételeinek biztosítása, 
zültségének figyelembe vétele, 

rületet érintő jelentés készítése, 

• mény beiskolázási munkáinak irányítása, 
ny 

régióban működő gazdálkodó szervezetek 

• elméleti és gyakorlati 
tárgyakat tanító nevelők tanóráit, tanórán kívüli tevékenységét, közreműködik a pedagógusok 

, 
zíntereinek kölcsönhatását. 

 az SZMK, DÖK, szakszervezet gyermekjóléti szolgálat 

akész tartása, annak ellenőrzése, 
kozó jogszabályok betartásával, 

s meghatározása az alapmunkaköri leírás 

sainak, szervezeteinek (szakkörök, 

• körök, szakosztályok, munkaközösségek stb.) munkáját, 

• a tagintézmény-vezetők szervező tevék
megszervezése, 

• az iskolába érkező valamennyi szakmai pályázat megismerése, 
a szülői munkaközösséggel való re

• az ifjúságvédelemmel való rendszeres kapcsolattartás, 
• féléves, éves beszámoló előkészítése a fenntartó számára, 
• intézményi továbbképzési-, beiskolázási terv 
• munkaerő-gazdálkodási terv előkészítése, 
• feladat-ellátási terv előkészítése. 

gin ézmény-vezető felada

ta ntézményben az intézmény igazgatójával közösen k
int zmény vezetését, az oktató-nevelő munka tervez
enő zését. Közvetlenül irányítja a szakmai, elméleti és gyakorlati oktatást. 

gin zmény-vezető feladatkörébe tartozik: 
 a tagintézmények költségvetésének tervezése, 
• a pedagógiai program tagintézményi sajátosságainak kidolgozása, a tagintézmé

tantárgyfelosztásának elkészítése, 
a tanév tagintéz

• a tagintézmény tanórán kívüli tevékenységének szervezése, 
• tagintézményi feladat-ellátási terv készítése, 

az iskolai diákm
• tantárgyfelosztáskor a tanár képzettségének és felkés
• félévkor és tanév végén munkate
• pályázatok készítése, 
• a tagintézmény személyi- és tárgyi feltételeinek tervezése és fenntartása, 
• a tagintézményen belüli információáramlás biztosítása, 

a tagintéz
• a tantervi előírásoknak és a munkaerő-piaci szükségletnek megfelelően alakítja a tagintézmé

arculatát, 
• a szakmai struktúrák kialakításakor figyelemmel kíséri a 

igényeit, ezen igényeket folyamatos kapcsolattartással alakítja, 
ellenőrzi és értékeli a felügyelete alá tartozó munkaközösségek, a szakmai 

értékelésében
• ellenőrzi a nevelőmunka különböző s
• kapcsolatot tart a tagintézményben

képviselőivel, 
• segíti a tagintézményi diákbizottság tevékenységét, 
• társadalmi kapcsolatok ápolása, 
• tagintézményi statisztikai rendszer napr
• tagintézmények helyiségeinek bérbeadása a vonat
• tagintézmény-vezetőhelyettesek munkakörének ponto

alapján, 
• szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmények pedagógu

érdeklődési 
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előtestület tagjainak minősítésére, anyagi, erkölcsi ( kitüntetés, 
jutalmazás, béremelés) elismerésére, szükség esetén felelősségre vonásra. 

ltalános feladataik 

• tagintézményi órarend készítése, 
• tagintézményi helyettesítések beosztása, 

őrzés, tagintézményi túlórák elszámolása 
i, főiskolai beiskolázás irányítása, 

• 
intézményben, 

 
Tagint
 
A in
 
 
A k llé
 
Fel a

kollégiumi felvételéről, 
őtestület /kollégiumi/ tagjainak anyagi és erkölcsi /kitüntetés, jutalmazás, 

elismerésére, 

lyiségük sokoldalú fejlődését, 
giumi élet folytatásához előírt feltételek teljesülését. Amennyiben ezek 
, a gazdasági vezetővel együttműködve megszüntetik azokat, 

• esznek az igazgatónak a kollégiumi nevelőmunka 

• légiumi nevelőmunkát, az adminisztrációt, a kollégium belső rendjét, a tanulók 

•  a tanulók minden olyan szolgáltatást megkapjanak, amely a zavartalan kollégiumi 
abályok, a szervezeti és működési szabályzat valamint a 

• solatos ügyintézés. 
 
Gaz

i gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített egység, gazdasági 

• javaslatot tesz a tagintézményi nev

 
Á

• tagintézményi statisztikák készítése, 

• a tanítási időkerettel kapcsolatos nyilvántartás, ellen
• a tagintézmény pályaválasztási, egyetem
• javaslat továbbképzések szervezésére, 
• tagintézményi házirend készítése, karbantartása, 

részt vesz a tagintézmény beiskolázási munkájában, 
• óralátogatást végez, ellenőrzi a tanítási órán kívüli foglalkozásokat a tag
• külön megbízás alapján vesz részt az érettségi vizsgán, 
• az érettségi vizsgák, szakmai versenyek szervezése, 
• tanulmányi versenyek szervezése. 

ézmény-vezetőhelyettes 

tag tézmény-vezetőt helyettesíti annak távolléte esetén, megbízás alapján. 

o

tkörébe tartozi

giumvezető 

ad k: 
• minden év augusztus 30-ig írásban elkészítik az igazgató részére a következő tanév munkarendjére 

vonatkozó tervét, ami magába foglalja a nevelők szolgálati beosztását, reszortfelelősi megbízásokat 
valamint a tanulók elhelyezését, 

• a fennálló jogszabályok alapján dönt a tanulók 
• javaslatot tesz a nevel

fizetés emelés/ 
• szervezi és irányítja a kollégiumi nevelőmunkát - az intézményi szervezeti és működési szabályzat, 

az intézményi munkaterv és az igazgató útmutatásai alapján - úgy, hogy a kollégium olyan otthona 
ulónak, amely biztosítja személegyen a tan

• figyelemmel kíséri a kollé
nem megfelelően alakulnak

 megfigyelései és ellenőrzései alapján javaslatot t
yek javítása érdekében, és életkörülmén

ol ellenőrzi a k
élelmezését, 

y biztosítja, hog
élet folytatásához szükséges a jogsz
házirend szerint, 

l kapc tanulói jogviszonnya

dasági szervezet 
 
Az intézménynél a pénzügy
szervezet működik a gazdaságvezető irányításával. 
A szervezet ellátja: 
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s tervezésével 
felhasználással, 

zat-módosítással, 

• beruházással, 
• vagyon használatával, hasznosításával, 
• munkaerő gazdálkodással, 

• könyvvezetéssel, 
• beszámolási, valamint FEUVE kötelezettségekkel 

kapcsolatos feladatokat 
 

A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó feladatkörök meghatározása: 
• gazdasági vezető, 
• iskolatitkár, 
• ügyintéző, 
• munkaügyi, személyzeti előadó, 
• gazdasági dolgozó, 
• ügyviteli dolgozó, 
• kisegítő dolgozó. 

 
 
 
Gazdálkodás szervezeti diagrammja 
 

• a költségveté
• előirányzat 
• saját hatáskörébe tartozó előirány
• üzemeltetéssel, 
• fenntartással, 
• működtetéssel, 

• készpénzkezeléssel, 
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III.6.1. Az intézményben foglalkoztatottak 
 
A Többcélú intézményben foglalkoztatottakra vonatkozóan a következő táblázat tartalmaz részletes 
információkat, mely bemutatja az intézmény létrehozása előtti foglalkoztatási helyzetet is. 
 

2006/2007 nevelési év, tanév 2007/2008 nevelési év, tanév 

Peda-
gógus 

Nevelő-
oktató 

munkát 
közvet-
lenül 
segítő 

Egyéb 
dolgozó Összesen

Peda-
gógus 

Nevelő-
oktató 

munkát 
közvet-
lenül 
segítő 

Egyéb 
dolgozó Összesen

Intézmény Település Feladatellátási hely 
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óvoda (Mohácsi u. 41.) 8 - - 4 - 2 - 14 - 7     3   3   13 0
óvoda (Thököly u. 15.) 4 - - 2 - - - 6 - 4     2       6 0
óvoda (Rákóczi u. 144.) 6 - - 4 - - - 10 - 6     3       9 0
óvoda (Batthyány u. 2.) 15 - - 8 - 1 - 24 - 15     6   1   22 0
óvoda (Árpád u. 6.) 8 - - 4 - - - 12 - 8     4   1   13 0

Kiskőrösi 
Napköziotthonos 
Óvodák Kiskőrös óvoda (Nyárfa u. 35.) 2 - - 1 1 1 - 4 1 2     1 1 1   4 1
Bem József 
Általános Iskola Kiskőrös általános iskola 52 1 - - - 17 2 69 3 53     13       66 0
Petőfi Sándor 
Általános Iskola Kiskőrös általános iskola 45 1 2 1 - 17 - 63 1 47 1       20 2 67 3

gimnázium és 
szakközépiskola 56 6 7 - - 19 - 75 6 54 9 4     17   71 9

Petőfi Sándor 
Gimnázium és 
Kertészeti 
Szakközépiskola Kiskőrös kollégium n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. 5 1       2 5 7 6
Wattay 
Középiskola és 
Szakiskola Kiskőrös középiskola 46 4       18 3 66 7 56 5   1   11 6 68 11

óvoda 2 2 - 2 - - - 4 2 3 1 1 2       5 1Boróka Általános 
Művelődési 
Központ  Bócsa általános iskola 13 - 2 - 2 4 6 17 8 13 2       3 2 16 4

óvoda 6 - - 4 - - - 10 - 6     2       8 0
ált. iskola 
(Császártöltés) 15 - 4 - - 10 - 25 - 13 2       5 1 18 3Általános 

Művelődési 
Központ  

Császár-
töltés 

ált. iskola  
(Érsekhalma) 10 - - - - - 1 10 1 - - - - - - - - - 
Óvoda 3 3 - 3 - 7 - 13 3 6     3       9 0Általános Iskola és 

Napköziotthonos 
Óvoda Csengőd általános iskola 15 1 - - - 4 - 19 1 14 1       4 1 18 2

óvoda 2 - 2 2 - - - 4 - 2     2       4 0Általános 
Művelődési 
Központ Imrehegy általános iskola 7 - 3 - 1 6 1 13 2 4           3 4 3

óvoda 3 - - 1 1 1 - 5 1 1 2   1     1 2 3Általános 
Művelődési 
Központ 
Kaskantyú Kaskantyú általános iskola 7 - 1 - - 6 1 13 1 3 1       2   5 1
Arany János 
Általános Iskola és 
Alapfokú 
Művészeti Iskola Kecel általános iskola 57 3 - - - 18 2 75 5 54 5 1     14 1 68 6

óvoda 3 - - 2 - - - 5 - 3     2       5 0Általános Iskola és 
Napköziotthonos 
Óvoda Páhi általános iskola 10 1 - - - 7 1 17 2 10 1       3 1 13 2
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óvoda 4 - - 2 - - - 6 - 4     2       6 0Általános 
Művelődési 
Központ 

Solt-
szentimre általános iskola 10 3 1 - - 7 1 17 4 10 2       1 2 11 4

Kossuth Lajos 
Általános Iskola és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Soltvadkert általános iskola 51 5 - 1 - 14 3 66 8 48 6   1   13   62 6

óvoda 3 - - 2 - - - 5 - 2     2       4 0Tabdi Község 
Önkormányzat 
Általános 
Művelődési 
Központja  Tabdi általános iskola 11 8 - - - 3 - 14 8 7         3   10 0

óvoda 6 - - 3 - - - 9 - 5     2       7 0Általános 
Művelődési 
Központ  Tázlár általános iskola 18 - - 1 - 14 - 33 - 21 3 1     5   26 3
Többcélú 
intézmény 
Központ* közös központi irányítás - - - - - - - - - 3         9 1 12 1

Összesen 499 38 22 47 5 176 21 723 64 489 42 7 52 1 118 26 659 69
* A Többcélú intézmény része, kizárólag 2007/2008. évre 
vonatkozó adatokkal                 

 
Jól látható, hogy több feladat-ellátási helyen csökkent a pedagógusok száma 2006/2007. nevelési 
év/tanévhez képest. Az álláshelyek megszűntetésével (pl. nyugdíjba vonulók álláshelyének), illetve a 
tényleges létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseket még a fenntartó önkormányzatok külön-külön 
hozták meg, az intézmények átszervezését megelőzően. Ehhez természetesen igénybe tudták venni 
(önkormányzati szintű létszámcsökkenés esetén) a központi költségvetés által a helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja) jogcímen járó támogatást. A tavalyi 
évben Tázlár (1 fő), Imrehegy (2 fő), Csengőd (3 fő), Soltvadkert (3 fő), Kiskőrös (13 fő) és Császártöltés 
(1 fő) önkormányzatai igényeltek e jogcímen támogatást. 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy e jogcímen az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
minden évben támogatást tudnak igényelni a létszámcsökkentési döntéseikhez kapcsolódó 
többletkiadásaikhoz. 
 
A pedagógusok életkor szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja be. 
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A kistérség esélyegyenlőségi helyzetelem  a Többcélú intézményben a szakos ellátottság 
vonatkozásában a hiányosságok az alábbiak szerint foglalhatók össze: 
 

 intézmény 
ényei 

egfelelő képesítésű 
ógus által oktatott 
gy 

Érintett tanulók 
száma 

zése alapján

Többcélú
tagintézm

Nem m
pedag
tantár

Bócsa Média 15 
Német 28 
Angol 6 osztály felett 27 Kiskőrös – Bem Iskola 

Ének 80 
Kiskőrös – Petőfi Ált. Iskola Angol 78 

Etika 17 
Hon- és népismeret 36 
Tánc és dráma 20 
Média 16 
testnevelés 36 

Császártöltés 

német 18 
német 26 
Ének 93 
Rajz 46 
Angol 46 

Csengőd 

Technika 22 
Páhi Angol 32 

Társadalomismeret 15 
Testnevelés 15 Soltszentimre 

Technika tanító 26 
Tabdi Mozgókép és média 11 

Kémia 39 
Fizika 39 
Matematika 37 
Angol 23 

Tázlár 

Környezet 47 
angol 94 Ke
Rajz 118 

cel 

 
A Többcélú intéz  jog zmén rő rrás ellá a a fenti táblázatban 
bemutatottaknál nagyobb hi m l nincsenek részletes adatok). A táblázat 

ősorban odulként oktatott, illetve a heti kis óraszámban 
akat  (a obb pr ol és n et nyelv ktatása je nti). Az e últ 

évekhez képest a Többcélú in hozott, fontos, hogy a következő években 
ő évekb zak ellátottság m lyamatossá tegyék. A Többcélú intézmény a szakos 

ellátottság javítását pedagógusok utaztatásá zik a tantárgyfelosztás szerint), melyet a 
ő tábla mu . 

 

 
 

mény előd inté yeiben a humán e fo tottság
ányosságokat utatott (sajnos errő

 a tantárgyi malapján a jelenlegi hiányosságok els
oktatott tárgy érintik legnagy oblémát az ang ém  o le lm

tézmény mega
os 

lakulása már javulást 
érését foa következ en a s

val érte el (28 fő uta
következ tat be
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pedagógu
sok száma 

Hová tanít 
át 1. Tárgyak 

Hová 
tanít át 2. Tárgyak 

Hová 
tanít át 3. Tárgyak Hol tanít 

Császártölt
és 1 fő Kiskőrös          matematika, rajz

Csengőd 3 fő 
Soltszentimr nelem, 

velés e 
fizika, törté
testne         

Kaskantyú 1 fő Tabdi matematika         

Kecel 4 fő 
Császártölté
s 

ének, testnevelés, 
földrajz         

Kecel 2 fő Imrehegy 
ítástechnika, 

angol       
szám

  

Kiskőrös i 
biológia, 

s, ének 3 fő Tabd testnevelé         

Kiskőrös 3 fő Páhi 

 
egészségtan, 
kémia         

informatika, 
biológia,

Soltszentimr
e 2 fő Csengőd kémia, földrajz         

Soltvadkert 3 fő Bócsa 
technika, fizika, 
ének         

Soltvadkert 1 fő Páhi ének         
Soltvadkert 1 fő Tabdi földrajz Kiskőrös média     

Tabdi 1 fő Bócsa rajz Páhi 

kollég
mi 

rajz Kiskőrös 

iu

nevelő 

Tabdi 1 fő Páhi technika Kiskőrös 

kollégiu
mi 
nevelő     

Tabdi 1 fő Kaskantyú informatika         
Tázlár 1 fő Bócsa magyar         
Összesen: 28 fő 
 
Kiemelten fontos, hogy az utazó pedagógusok motiváltak legyenek e feladatkör ellátására, továbbá a 
szakos ellátottság e megoldással történő javítása a tagintézmények számára is elfogadható legyen. Ez 
utóbbi főként abban fogható meg, hogy pl. ének és technika szakos utazó tanár miatt ne kelljen utolsó 
órába tenni a matematika órát (amikor a tanulók már kevésbé tudnak koncentrálni). Így elmondható, hogy 
ez a feladat nagy körültekintést igényel a tantárgyfelosztás és órarendtervezés területén. 
 
A társulás SZMSZ-e tartalmazza, a közös munkaerő gazdálkodási rendszer kiépítésének feladatát, azonban 
a munkaerő gazdálkodási rendszer fogalma jogszabályban nem körülhatárolt, illetve az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium sem adott ki e tárgykörben részletes útmutatót. 
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III.7. Informatika szerepe a gazdálkodásban és az intézmény szakmai munkájának 
meghatározásában, adminisztráció 

 
 
A Többcélú intézmény megalakításakor ismert problémák az intézményi adminisztrációval és az 
informatikai rendszerrel (rendszerekkel) kapcsolatban, melyekre figyelemmel kellett lenni a jelenlegi 
rendszer kiépítésekor: 
 

1. A Magyar Államkincstár programjaival a 12 településen működő iskolarendszer pénzügyi 
könyvelését nem lehet megoldani. 

2. Szükség van egy közös adatbázisra a tanulókról és a pedagógusokról, a különböző statisztikákhoz, 
pályázatokhoz, normatíva elszámolásokhoz. 

3. A tanítási időkeret elszámolásához közös szisztémára és rendszerre van szükség. Az 
ellenőrizhetőség, egységesség, a más intézménybe/tagintézménybe történő áttanítások könyvelése 
miatt.  

4. A kistelepüléseken nincs informatikai szakember, ezért olyan rendszerre van szükség, amit 
központilag lehet felügyelni. 

 
Pénzügy, munkaügy: 
 

1. A rendszer részét képezi az államkincstár IMI rendszere. A bérszámfejtés e rendszer segítségével 
történik. Problémát jelent, hogy csak a központban helyi hálón képes futni és nem lehet személyre, 
településre szabott információkat nyerni belőle csak nagy mennyiségű kézi papírmunka árán. Ez 
nehezíti a tervezést és a települések közötti elszámolást is. Indokolt lenne e területen központilag 
változtatni. 

2. A dologi kiadások könyvelésére a SALDO integrált rendszerét használja a Többcélú intézmény. E 
rendszer Interneten keresztül egy központi szerveren elérhető. Segítségével biztosított a 
lekérdezések lehetősége, a szolgáltatást nyújtó cég az intézmény működéséhez és adottságaihoz 
igazította a program nyújtotta szolgáltatásokat. 

3. A tanítási időkeret elszámolásához egy KeTex nevű excel programot használnak a Többcélú 
intézményben. Ez a program biztosítja az egységes elszámolást és a megfelelő papíralapú 
könyvelést (A probléma az, hogy az adatok lekérdezése, kinyerése e programban rengeteg 
mechanikus ellenőrzéssel és utánajárással jár). 

 
Oktatásügy: 
 
A Többcélú intézmény a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht. által fejlesztett FŐKÍR integrált 
iskolaadminisztrációs rendszerét vezette be. A rendszer közös szerveren fut. Az adatvédelmi törvényt úgy 
tudták betartani, hogy jelenleg a rendszer 18 külön adatbázisban kezeli az intézményeket, egy külön 
vezetői információs rendszer segítségével lehet egy adatbázisba összegyűjteni az adatokat (A rendszert a 
az éves tapasztalatok és igények alapján folyamatosan fejleszteni szükséges, tekintettel arra, hogy azt a 
főváros több intézményére és nem kistérségi szinten szervezett, nagy létszámú, több településen feladat-
ellátási hellyel rendelkező intézményre fejlesztették). 
 



Az adminisztráció és az ellenőrzési munka csökkentése érdekében szeptembertől szeretnék bevezetni a 
digitális naplót. Ezen jelenleg még a programozókkal közösen dolgoznak az intézményben. Ennek 
segítségével az óvodában, általános iskolában, középiskolákban és a kollégiumban rengeteg információ fog 
az intézmény vezetésének rendelkezésére állni. A Többcélú intézmény irányítása és az adatigényes 
fejlesztési pályázatok megírása informatikai támogatás nélkül elképzelhetetlen (adatok bekérése és 
rendezése nagyon nehézkes), továbbá átlátható finanszírozási- elszámolási rendszert sem lehet e nélkül 
biztosítani. 
 

Az adminisztráció folyamatát az alábbi ábra szemlélteti: 
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III.8. Intézményi költségvetés fenntartói meghatározása, finanszírozási rendszer – 
döntéshozatal 

III.8.1. A Többcélú intézmény működésének finanszírozása  
(fejlesztések finanszírozása a vagyongazdálkodási fejezetben található) 

 
 
A Társulás társulási megállapodásában a Többcélú intézmény működtetésére, finanszírozására nincsenek 
rendelkezések. A szociális intézmény (K.T.K.T Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona) 
finanszírozásával kapcsolatban azt rögzíti a társulási megállapodás, hogy az egyes önkormányzatoknak a 
normatív működési támogatás és a saját bevétel által nem fedezett fenntartási költségeket a 2006. október 
1. napja után elhelyezett ellátottak esetében az általuk igénybe vett szolgáltatás arányában viselik. Ez 
alapján az adott település lakossága által igénybe vett szolgáltatások arányában kell hozzájárulni a 
fenntartási költségekhez. Megjegyzendő, hogy alapvetően ez az elv jellemzi a többi kistérségi társulás 
megállapodását is. 
 
 

III.8.1.1. Finanszírozási szabályok, hozzájárulások megállapításának módja 
 
A Többcélú intézmény finanszírozására vonatkozó szabályokat a már hivatkozott Megállapodás rögzíti.  
A megállapodás rögzíti az intézmény működésének forrásait: 

• a költségvetési törvényben vagy más jogszabályban meghatározott normatív állami hozzájárulás, 
egyéb központi, központosított vagy fejezeti támogatás, valamint a kistérségi társulásban ellátott 
feladatra tekintettel igényelhető kiegészítő támogatás (a továbbiakban együtt: állami támogatás),  

• az intézmény saját bevétele, bármilyen jogcímen kapott vagy átvett pályázati, alapítványi és egyéb, 
államháztartáson belüli vagy kívüli támogatás, átvett pénzeszköz, továbbá 

• az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása 
 

A megállapodást aláíró önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az illetékességi területükön 
működő tagintézmény (a továbbiakban: tagintézmény), valamint a Többcélú intézmény központi 
igazgatásának működési kiadásához  

• a tagintézmény bevétellel nem fedezett kiadásának mértékéig, valamint 
• a központi igazgatás bevétellel nem fedezett kiadásához önkormányzatonként azonos százalékban 

megállapított mértékig 
havonta hozzájárulnak úgy, hogy a központi igazgatás működéséhez biztosított önkormányzati 
hozzájárulás összességében és – a tagintézményekre jutó kistérségi kiegészítő támogatást alapul véve – 
önkormányzatonként sem haladhatja meg a kistérségi kiegészítő támogatás negyven százalékát.  
 
Ténylegesen azonban a központi igazgatás bevétellel nem fedezett részéhez – a fenti szabálytól eltérően –
az önkormányzatok tagintézményre jutó többcélú kistérségi társulási kiegészítő támogatás és a Többcélú 
intézmény működéséhez kapcsolódó összes kiegészítő támogatás arányában járulnak hozzá (ez nem azonos 
százalékot, hanem azonos elvek szerinti hozzájárulást jelent, melyet a Többcélú intézmény 2008. évi 
költségvetési táblái szemléltetnek).  
 
Az iskolabusszal utaztatott gyermekek/tanulók lakóhelye szerinti önkormányzat köteles továbbá 
havonta megfizetni az iskolabusz üzemeltetés bevétellel nem fedezett kiadását (2008. évben ez azt 
jelenti, hogy Kaskantyú településnek kell a Kiskőrösre bejáró tanulói után az iskolabusz költségeihez 
hozzájárulnia). 
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A megállapodás rögzíti azt is, hogy az egyes feladat-ellátási hely (tagintézmény és központi igazgatás) 
esetében mi minősül bevételnek, illetve kiadásnak az önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának 
kiszámítása szempontjából: 

• a tagintézmény bevételének minősül: a tagintézményben oktató pedagógus, a tagintézményben 
ellátott gyermek, tanuló oktatása, nevelése, illetve a tagintézményben ellátott egyéb feladat után 
létszám vagy más mutatószám alapján igényelhető állami támogatás, kivéve az iskolabusszal 
utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó kiegészítő támogatást, a tagintézmény saját bevétele, 
valamint a tagintézmény pályázati, alapítványi, vagy egyéb, államháztartáson belülről vagy kívülről 
kapott támogatása, átvett pénzeszköze, 

• a tagintézmény kiadásának minősül: a tagintézmény működése során felmerült valamennyi 
működési kiadás, 

• a központi igazgatás bevételének minősül: minden olyan bevétel, mely tagintézményhez nem 
kapcsolható,  

• a központi igazgatás kiadásának minősül: a Többcélú intézmény vezetőjének és helyetteseinek, az 
intézményvezető, illetve helyettesei munkáját segítő ügyintézőnek, a Többcélú intézmény 
gazdasági szervezetének, a központi igazgatásnak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos 
valamennyi működési kiadás, valamint a decentrumban foglalkoztatott, a pénzügyi-gazdasági 
feladatok ellátásában közreműködő ügyintézők illetménykiegészítése. 

 
A felsorolás utolsó pontjával ellentétben ténylegesen csak a kiskőrösi decentrumban foglalkoztatott 
ügyintéző illetmény-kiegészítését számítják a központi igazgatás kiadásai közé, elsősorban a települési 
önkormányzatok „kérésének” megfelelően.  
 
A tagintézményre jutó bevétel és kiadás megállapítása során a több tagintézményt érintő bevételt vagy 
kiadást (pl. a változó munkahelyen foglalkoztatott pedagógusok, az iskolabusz üzemeltetés, több 
tagintézményt érintő pályázatok, stb. bevételét és/vagy kiadását) a tagintézmények között óraszám, 
létszám, a beszerzett eszköz értéke, vagy más, a bevétel vagy kiadás megbontására leginkább alkalmas 
mutató alapján kell meghatározni.  
 

III.8.1.2. A többcélú intézmény költségvetése meghatározásának szabályai 
 
A Tanács elnöke köteles a költségvetési koncepció, illetve a tárgyévi költségvetés megállapítása előtt 

• a tagintézmény, 
• a központi igazgatás, 
• az iskolabusz üzemeltetés, 
• a kötelező és javasolt fejlesztések tervezett kiadásáról és bevételéről, a hozzájárulás várható 

összegéről 
• a költségvetési koncepcióhoz a tárgyévet megelőző év november 10. napjáig, az önkormányzati 

általános választások évében november 25. napjáig, 
• a tárgyévi költségvetéshez (a bevételeket forrásonként, a kiadásokat kiemelt, ezen belül 

részelőirányzatonként, a fejlesztéseket a javasolt ütemezést és finanszírozást tartalmazó számítás 
megküldésével) január 25. napjáig 

tájékoztatni az önkormányzatot. 
 
Az önkormányzat jogosult az illetékességi területén működő tagintézmény, az általa finanszírozott 
iskolabusz üzemeltetés, valamint a központi igazgatásra és fejlesztésekre vonatkozó koncepciót és 
költségvetési tervezetet véleményezni, illetve szükség esetén a Többcélú intézmény vezetőjével egyeztetni. 

 
Az önkormányzat a Tanács költségvetési koncepciót, illetve tárgyévi költségvetést meghatározó 
döntéséhez a megküldött információk alapján kialakított véleményéről a Tanács napirendet tárgyaló üléséig 
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írásban, vagy a polgármester által az ülésen szóban tájékoztatja a Tanácsot. Az önkormányzat jogosult 
kezdeményezni minden olyan 

• tervezett kiadás vagy bevétel törlését, mely a feladat ellátásához nem szükséges vagy beszedése 
bizonytalan, 

• nem tervezett kiadás jóváhagyását vagy bevétel előírását, mely a feladat ellátásához szükséges, 
illetve annak beszedése reálisan megvalósulhat. 

 
A Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint a Többcélú intézmény költségvetésének 
meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe venni, illetve a költségvetés 
megállapításával együtt az önkormányzatok hozzájárulásának összegéről, havi ütemezéséről dönteni. A 
Tanács az önkormányzat hozzájárulását – az előirányzat-felhasználási ütemtervhez igazodva – 
havonta eltérő összegben is megállapíthatja. 
 
Az önkormányzat a Tanács által megállapított hozzájárulást – beszámítva a gyermekétkeztetés után 
járó, átvett állami támogatást – havonta előre, a tárgyhót megelőző hónapban, az önkormányzatnak 
biztosított állami támogatás (december hónapban a következő év januári előleg) megérkezését követő 2 
munkanapon belül köteles a Társulás számlájára átutalni. 
 
Az önkormányzat a tárgyévi költségvetés megállapításáig – a költségvetési koncepció alapján – a 
Tanács által meghatározott, legkésőbb a tárgyévet megelőző december 15. napjáig közölt hozzájárulást 
köteles a tárgyév január és február hónapjára átutalni. A tárgyévi költségvetés megállapítása 
eredményeként jelentkező különbözetet túlfinanszírozás esetén a március hónapra járó 
hozzájárulásba kell beszámítani, további befizetési kötelezettség esetén a március hónapra járó 
hozzájárulással együtt kell megfizetni. 
 
A Többcélú intézmény költségvetésének módosítása 
 

• A Többcélú intézményben ellátottak létszáma vagy egyéb mutató alapján járó állami támogatás 
lemondása, pótigény benyújtása, a kiadások tervezettől eltérő alakulása, bevételi többlet vagy 
bevételi elmaradás esetén a Tanács – a jogszabályban előírt módon – módosítja a Többcélú 
intézmény költségvetését. 

• A Tanács elnöke a Többcélú intézmény költségvetése módosításának tervezetét a tervezett 
módosítás előtt legalább 15 nappal köteles annak az önkormányzatnak megküldeni, amelynek az 
illetékességi területén működő tagintézmény, az iskolabusz üzemeltetés bevétele és/vagy kiadása 
módosul, illetve valamennyi önkormányzatnak megküldeni, ha a módosítás a központi igazgatás 
vagy a közös fejlesztések előirányzatait érinti.  

• A Többcélú intézmény költségvetése tervezett módosításának önkormányzati véleményezésére a 
költségvetési koncepció véleményezésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
Nem kell az önkormányzat véleményét beszerezni abban az esetben, ha meghatározott célra 
juttatott bevételből a kiadás azonos összegű emelésére, vagy az előirányzatok olyan 
átcsoportosítására kerül sor, melynek eredményeként az önkormányzat hozzájárulása nem változik. 

• A Tanács az önkormányzat véleményének figyelembevételével dönt a Többcélú intézmény 
költségvetésének módosításáról, ezzel egyidejűleg az önkormányzat hozzájárulásának módosított 
összegéről, havi ütemezéséről, a különbözet rendezéséről. A Tanács, amennyiben az önkormányzat 
hozzájárulása emelkedik, vagy csökken, de a különbözet nem jelentős, emelkedés esetén saját 
hatáskörében, csökkenés esetén az önkormányzat egyetértésével dönthet úgy, hogy a különbözetet 
az év végi elszámolás során kell rendezni. A hozzájárulás emelkedése esetén arról, hogy a 
különbözet jelentősnek minősül-e, a Tanács a Társulás pénzügyi helyzete alapján dönt. 

 
 
 



A Többcélú intézmény beszámolója, az önkormányzatok tárgyévi hozzájárulásának elszámolása 
 

• A Tanács a Többcélú intézmény beszámolójának elfogadásával együtt dönt a Többcélú intézményt 
– jogszabály alapján – meg nem illető pénzmaradványról, a tagintézmények, az iskolabusz 
üzemeltetés, valamint a központi igazgatás és közös fejlesztések tényleges bevétele és kiadása 
alapján az önkormányzatot terhelő további befizetési kötelezettségről, vagy a túlfinanszírozás 
rendezéséről. 

• A Tanács elnöke a Többcélú intézmény beszámolójának elfogadását követő 30 napon belül köteles 
az önkormányzatot (a tényleges bevételeket forrásonként, a tényleges kiadásokat kiemelt, ezen 
belül részelőirányzatonként tartalmazó számítás megküldésével) az előző pont szerinti 
tényadatokról, valamint az önkormányzati hozzájárulás tényleges összegéről tájékoztatni. 

• Az önkormányzat, amennyiben az év végi elszámolás eredményeként további befizetési 
kötelezettség terheli, a különbözetet a következő havi hozzájárulással együtt köteles megfizetni, 
túlfinanszírozás esetén jogosult a következő havi hozzájárulásba beszámítani. 

 
Az intézményi költségvetés készítésének folyamatát a következő ábra szemlélteti: 

 
A fenti folyamatban a helyi tervezés során a Megállapodásban foglalt elvek mentén az önkormányzat 
gazdasági vezetője, polgármestere, képviselő-testület és a tagintézmény vezetője tárgyalják meg első 
körben a koncepciót. A Központ alatt a Társulás munkaszervezete, az intézmény vezetője egyezteti az 
intézmény költségvetésének koncepcióját, majd széles körű egyeztetés kezdődik az érintett 
önkormányzatok részvételével. Ezt követően tárgyalják meg a Társulás bizottságai és a Társulási tanács, 
mely végül elfogadja az intézmény költségvetését. 
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III.8.1.3. A Többcélú intézmény költségvetése 2008. évben 
 
 
Az előző fejezetben bemutatott elvek szerint a Többcélú intézmény – első, egész évre elfogadott –
költségvetését az alábbi táblázat mutatja be. A 2007. évi adatok a Többcélú intézmény jogelőd intézményei 
és a törtéves működés adatait tükrözik. Valós összehasonlíthatóságot két egész éves működés fog jelenteni, 
ugyanakkor bizonyos tendenciákat már e táblázatból is ki lehet olvasni. Az előző fejezetek alapján 
elsősorban a személyi kiadásokban jelentkezik megtakarítás, mely egyben megfelelő szervezéssel minőségi 
javulás mellett is elérhető. Ez, amennyiben hosszú távon az iskola eredményességének (mérési 
eredmények, továbbtanulási arány, lemorzsolódás csökkenése) javulásával is együtt jár, igazolja az 
intézményi átszervezést. 
 

adatok ezer forintban

Bér+járulék 
Dologi 

kiadások 

Ellátottak 
pénzbeli 
ellátása Kiadások összesen 

Változás 
(%) Sor-

szám Önkormányzat 
Intézmény-

típus 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008/2007
óvoda 14 709 15 358 3 150 2 448 0 0 17 859 17 806 99,70%1 Bócsa 
iskola 59 853 54 877 16 177 9 790 985 953 77 015 65 620 85,20%
óvoda 26 505 27 586 4 135 4 726 2411 0 33 051 32 312 97,76%2 Császártöltés 
iskola 60 747 59 883 9 965 12 316 990 776 71 702 72 975 101,78%
óvoda 23 347 23 591 203 1 158 0 0 23 550 24 749 105,09%3 Csengőd 
iskola 53 856 57 663 11 535 9 962 0 1 178 65 391 68 803 105,22%
óvoda 10 012 9 903 1 604 1 250 0 0 11 616 11 153 96,01%4 Imrehegy 
iskola 30 749 17 881 4 021 2 751 0 268 34 770 20 900 60,11%
óvoda 12 734 12 478 3 195 1 939 0 0 15 929 14 417 90,51%5 Kaskantyú 
iskola* 31 884 16 799 7 638 4 403 470 240 39 992 21 442 53,62%

6 Kecel iskola 232 734 212 812 72 754 32 658 5 038 5 159 310 526 250 629 80,71%
óvoda 13 326 15 721 1 109 1 389 0 0 14 435 17 110 118,53%7 Páhi 
iskola 42 781 44 597 4 590 3 912 500 605 47 871 49 114 102,60%
óvoda 15 945 18 499 2 120 1 947 0 0 18 065 20 446 113,18%8 Soltszentimre 
iskola 38 693 42 064 6 891 5 732 0 989 45 584 48 785 107,02%

9 Soltvadkert iskola 241 615 200 610 50 678 33 664 3 300 5 645 295 593 239 919 81,17%
óvoda 13 204 10 257 4 937 5 033 0 0 18 141 15 290 84,28%10 Tabdi 
iskola 39 374 39 753 13 211 12 367 850 585 53 435 52 705 98,63%
óvoda 23 020 21 379 1 294 1 376 0 15 24 314 22 770 93,65%11 Tázlár 
iskola 67 758 69 486 8 411 8 619 1 700 1 475 77 869 79 580 102,20%
óvoda 202 532 181 125 68 135 61 481 0 0 270 667 242 606 89,63%
Bem Iskola 196 216 192 112 50 654 53 105 2 581 2 847 249 451 248 064 99,44%
Petőfi Iskola 193 354 193 486 47 572 65 973 3 075 2 964 244 001 262 423 107,55%
Gimnázium és 
Kollégium 270 203 279 890 58 300 58 229 2 588 3 183 331 091 346 302 104,59%
Wattay Iskola 215 842 235 408 39 750 45 273 3 945 4 827 259 537 285 508 110,01%
Gazdasági 
Iroda 31 762 23 930 7 468 11 959 0 0 39 230 35 889 91,48%

12 Kiskőrös 

szakmai 
igazgatóság 15 808 18 399 2 987 9 221 0 0 18 795 27 620 146,95%

Összesen: 2 178 563 2 095 547 443 462 28 433 31 709 2 709 480 2 594 937 95,77%502 484
Tabdi és Kiskőrös kivételével az intézményi étkeztetéshez kapcsolódó kiadásokat a 2008. évi adatok nem tartalmazzák (a 2007. évi 
tartalmazza) 
* 2007/2008. tanévben már nincs felső tagozata 
Kaskantyú a táblázatban szereplő összegen felül 1080 e Ft-tal járul hozzá az iskolabusz kiadásaihoz 
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A következő fejezet részletesebben szól az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos kérdésekről, ugyanakkor 
fontos hangsúlyozni az intézményi költségvetéssel kapcsolatban, hogy Tabdi és Kiskőrös települések 
kivételével az intézményi étkeztetésről továbbra is az önkormányzatok önállóan gondoskodnak. Így a 
Társulás a leigényelt normatív hozzájárulást átadja az önkormányzatoknak, melyet a következő táblázat is 
mutat.  

adatok forintban 

Önkor-
mányzat 

megnevezése
Kiadások
összesen 

Saját 
bevételek 

Intézmény-
finanszírozás 

Állami 
támogatások, 

hozzájárulások
összesen 

Állami támogatásból 
a gyermekétkeztetés 

támogatása (Tabdi és 
Kiskőrös kivételével 

a Társulás az 
összeget átadja az 

önkormányzatoknak)

Hozzájá-
rulás 

mértéke az 
igazgatóság 
kiadásaihoz 

Hozzájárulás 
az igazgatóság 

kiadásaihoz 
(Kaskantyú 

iskolabuszhoz 
is hozzájárul)

Önkormány
-zati 

hozzájárulás 
(Igazgatóság 
kiadásaival 

együtt) 
Bócsa 83 426 200 83 226 67 229 1 542 6,98% 3 893 21 432
Császártöltés 105 287 0 105 287 89 875 2 947 8,11% 4 521 22 880
Csengőd 93 552 400 93 152 90 240 6 634 8,41% 4 688 14 234
Imrehegy 32 053 0 32 053 26 197 1 320 6,02% 3 357 10 533
Kaskantyú 35 859 0 35 859 25 052 1 320 4,21% 3 425 15 552
Kecel 250 629 5 660 244 969 196 217 7 307 0,78% 438 56 497
Páhi 66 224 0 66 224 58 071 2 060 6,22% 3 467 13 680
Soltszetimre 69 231 100 69 131 61 207 4 480 6,21% 3 461 15 865
Soltvadkert 239 919 1 758 238 161 178 909 8 357 1,93% 1 077 68 686
Tabdi 67 995 2 504 65 491 40 976 2 720 3,50% 1 952 26 467
Tázlár 102 350 30 102 320 93 183 7 280 9,36% 5 220 21 637
Kiskőrös 1 384 903 82 062 1 302 841 976 790 25 629 38,28% 21 343 347 394
Igazgatóság 63 509 600 62 909 6 068 - - - - 
Összesen 2 594 937 93 314 2 501 623 1 910 014 71 596 100,00% 56 841 634 856
 
Az előző tábla és az egyes tagintézmények gyermek- és tanulószámadatai figyelembe vételével a 
következő táblázat az egy gyermekre, tanulóra jutó kiadást is mutatja. Az alacsonyabb kihasználtsággal 
működő tagintézmények esetén jól látható, hogy a fajlagos költségek magasabbak. Ez elsősorban a 
vastagon szedett adatok tekintetében kiugró: Imrehegy, Kaskantyú és Tabdi települések vonatkozásában. 
 

     ezer forintban

Önkormányzat Tagintézmény Munkavállalói 
létszám (fő) 

Tagintézményre 
jutó kiadások 

összesen 

Gyermek-, 
tanulólétszám 

Tagintézményre 
jutó gyermek-, 

tanuló-
létszámarányos 

kiadás 
Óvoda 6,0 17 806 56 318Bócsa 
Iskola 19,0 65 620 131 501

Óvoda 9,0 32 312 63 513Császártöltés 
Iskola 15,0 72 975 143 510

Óvoda 7,0 24 749 77 321Csengőd 
Iskola 20,0 68 803 168 410

Óvoda 4,0 11 153 21 531Imrehegy 
Iskola 6,5 20 900 28 746

Óvoda 4,0 14 417 23 627Kaskantyú 
Iskola 7,0 21 442 34 631
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Kecel Iskola 73,0 250 629 740 339
Óvoda 5,0 17 110 43 398Páhi 
Iskola 10,0 49 114 110 446
Óvoda 6,0 20 446 52 393Soltszentimre 
Iskola 12,5 48 785 107 456

Soltvadkert Iskola 67,0 239 919 657 365
Óvoda  4,0 15 290 29 527Tabdi 
Iskola 12,0 52 705 78 676
Óvoda 7,0 22 770 55 414Tázlár 
Iskola 23,0 79 580 152 524
Óvodák 65,0 242 606 470 516
Bem 57,0 248 064 560 443
Petőfi 61,5 262 423 539 487
Gimi 75,0 290 863 733 397
Kollégium 10,0 55 439 84 660

Kiskőrös 

Wattay 72,5 285 508 822 347

Többcélú intézmény összesen 
(Igazgatósággal) 671 2 594 937 5 974 106

 
A következő táblázat önkormányzatonkénti bontásban mutatja az egy gyermekre, tanulóra jutó 
önkormányzati hozzájárulást, melynél szintén kiugró a fentiekben említett három önkormányzat 
hozzájárulása (Imrehegy, Kaskantyú és Tabdi). 
 

     ezer forintban

Tagintézmény Munkavállalói 
létszám (fő) 

Kiadások 
összesen 

Hozzájárulás 
az 

Igazgatóság 
költségeihez 

Önkormányzati 
hozzájárulás 

összesen 
Gyermek-, 

tanulólétszám 

Gyermek-, 
tanuló-

létszámarányos 
önkormányzati 
hozzájárulás 

Bócsa 25,0 83 426 3 893 21 432 187 115
Császártöltés 24,0 105 287 4 521 22 880 206 111
Csengőd 27,0 93 552 4 688 14 234 245 58
Imrehegy 10,5 32 053 3 357 10 533 49 215
Kaskantyú 11,0 35 859 3 425 15 552 57 273
Kecel 73,0 250 629 438 56 497 740 76
Páhi 15,0 66 224 3 467 13 680 153 89
Soltszentimre 18,5 69 231 3 461 15 865 159 100
Soltvadkert 67,0 239 919 1 077 68 686 657 105
Tabdi 16,0 67 995 1 952 26 467 106 250
Tázlár 30,0 102 350 5 220 21 637 207 105
Kiskőrös 341 1 384 903 21 343 347 394 3 208 108
Többcélú 
intézmény 
összesen 
(Igazgatósággal) 671 2 594 937 56 841 634 856 5 974 106
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III.8.1.4. Intézményi étkeztetéssel kapcsolatos kérdések 
 
A Többcélú intézményben jelenleg nem egységes elvek mentén látják el a gyermekek, tanulók intézményi 
étkeztetésének feladatát. Tabdi és Kiskőrös településeken működő feladat-ellátási helyeken a gyermekek, 
tanulók étkeztetését az intézményben működő konyhán oldják meg, melynek költségvetése az intézmény 
költségvetésének részét képezi. A többi településen eltérő megoldásokkal, de az étkeztetésről a települések 
önállóan gondoskodnak. Olyan megoldással is találkozhatunk, hogy a tagintézményen belül működik a 
konyha, de annak üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik, és azon keresztül látja el a szociális 
étkezetéssel összefüggő feladatait. E megoldás nem megfelelő, hiszen a fentiek szerint ezen konyhákon 
étkeztetett gyermekek, tanulók után a Társulás igényli a normatívát és adja át az önkormányzatoknak. Az 
önkormányzat azonban közoktatási intézmény nélkül tényegesen nem biztosíthatja ezen feladatot, azzal 
elszámolni sem tud maradéktalanul. További gondot jelent, hogy ekkora intézmény esetén a 
nyersanyagbeszerzéseket is a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kellene 
lefolytatni.  
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a fentiekben bemutatott megoldás még egy komoly problémát vet fel: 
az egyes tagintézményekben eltérő feltételekkel és hozzájárulás mellett jutnak hozzá a gyermekek, tanulók 
az ételhez. E helyzetet hosszútávon orvosolnia kell a Társulásnak, továbbá tekintettel arra, hogy e 
megoldás nem egyedi, indokolt minisztériumi szinten is foglalkozni e kérdéssel. 
 

Önkormányzat 
megnevezése 

K
iskőrös 

B
ócsa 

C
sászártöltés 

C
sengőd 

Im
rehegy 

K
askantyú 

K
ecel 

Páhi 

Soltszetim
re 

Soltvadkert 

T
abdi 

T
ázlár 

Óvoda tízórai   36 52     24 72 45 40   83 41
Óvoda 
tízórai+ebéd                 185   300   
Óvoda ebéd   115 174       207 138 148 171   129
Óvoda uzsonna   36 46       64         26
Óvoda napközi 255 187 272 208 310 202 343 223 253 267 362 196
Iskola napközi 315 191 335 300 410 292 413 290 300 210 381 226
Iskola tízórai   44 65     33 82   60   83 44
Iskola 
tízórai+ebéd                   0 334   
Iskola ebéd 200 147 213 192   211 258 180 240   251 154
Iskola uzsonna     57       73         28
Középiskola 
menza 225                       
Kollégium 495                       
Egyéb 
kedvezmény nincs van nincs nincs van van Alapítvány nincs nincs nincs van nincs 
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III.8.1.5 Az intézményben foglalkoztatottak juttatásai 
 
 

Fontos rögzíteni, hogy egy intézményben egységesen kell meghatározni a foglalkoztatottak bérét és ahhoz 
kapcsolódó egyéb juttatásokat. Amennyiben az intézmény megalakítása előtt egy-egy önkormányzat a 
közalkalmazotti béreket (pl. pótlékokat) felfelé eltérítette, úgy a létrejövő intézményben egységesen kell 
ezeket a magasabb juttatásokat megadni. Ez finanszírozási problémát jelenthet abban az esetben, ha egyes 
tagönkormányzatok nem tudják a magasabb juttatásokat finanszírozni.  
Természetesen az adható egyéb juttatásokat is azonos feltételekkel kell nyújtani, de ebben az esetben nem 
kötelező a korábban megadott pl. legmagasabb összegű étkezési hozzájárulást biztosítani. 
 
A Többcélú intézményben a fentieket a 2008. évi költségvetésben nem juttatták érvényre, így azon 
önkormányzatok területén működő tagintézményekben, ahol meg tudják finanszírozni (és korábban is 
megadták a dolgozóiknak pl. a magasabb pótlékokat), jelenleg is magasabb juttatásban részesülnek a 
dolgozók. 
 
A Többcélú intézmény jogelőd intézményeiben a kötelező juttatások tekintetében nem volt eltérés, csak az 
étkezési hozzájárulások esetében. A Társulás a KTKT Egységes Iskola és Szakiskola dolgozói részére 
biztosított étkezési hozzájárulásról szóló 3/2008. (I. 17.) Többcélú Társulási határozatban döntött arról, 
hogy az intézmény dolgozóinak adómentes juttatásként 5000 Ft/hó étkezési térítést biztosít. A változó 
munkahelyen munkát végző dolgozó esetében abban a tagintézményben kell biztosítani a juttatást, 
amelyben a kinevezésében meghatározott heti kötelező óraszámából többet teljesít. Ha a változó 
munkahelyen munkát végző dolgozó heti kötelező óraszámát egyenlő mértékben több tagintézményben 
teljesíti, a tagintézmények a juttatást egyenlő mértékben biztosítják. A részmunkaidős dolgozó esetében: 

- ha a heti munkaideje nem éri el a heti 20 órát, nem adható juttatás; 
- ha a heti munkaideje 20 óra vagy ettől magasabb, de nem éri el a heti 30 órát, a juttatás az 5000 Ft/hó 

50 %-a; 
- ha a heti munkaideje meghaladja a heti 30 órát, a juttatás az 5000 Ft/hó 100 %-a. 

 
A 2008.évi költségvetésben ezt a határozatot sem tudták érvényre juttatni az önkormányzatok ellenállása 
miatt. Ezt a helyzetet feltétlenül orvosolnia kell a Társulásnak, hiszen így a közalkalmazotti törvénnyel 
ellentétes a juttatások szabályozása. Jelenleg folyamatban van a Többcélú intézményben a kollektív 
szerződés elkészítése és elfogadása, melyben a fenti problémákat orvosolni szükséges. 
 

III.8.2. Az önkormányzati kötelezettségek nem teljesítése esetére vonatkozó szabályok, illetve azok 
hiánya 

 
A jelenleg hatályos Megállapodás a következőket tartalmazza arra az esetre, ha az önkormányzat a 
működésre vagy fejlesztésre meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni: 
„Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a működéshez vagy 
fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy 
az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. Amennyiben a Tanács az átmenetileg kieső 
bevételt saját pénzeszközből pótolni nem tudja és a közoktatási intézmény finanszírozásához hitelt vesz fel, 
a hitel kamatát az önkormányzat köteles megtéríteni.” 
 
E szabály azonban nem biztosítja az intézmény működésének zavartalanságát, tekintettel arra, hogy egy 
nagyobb önkormányzat (Kiskőrös Város Önkormányzat) nem teljesítése esetén pl. a közalkalmazotti bérek 
utalása veszélybe kerülne.  
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A Társulási tanács a 7/2008. (II. 07.) Többcélú Társulási határozattal a következő rendelkezések 
Megállapodásba történő beépítéséről döntött, melyet azonban az egyik önkormányzat testülete nem 
fogadott el, így e szabály jelenleg még nem épült be a Megállapodásba. 
„Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a működéshez vagy 
fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy 
az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A hozzájárulás teljesítési határidejének 
leteltétől számított 5 napon belül a nem teljesítő önkormányzat képviselője valamint a Társulás részéről 
Tanács elnöke és a Társulás gazdasági vezetője egyeztető megbeszélést folytat le, amelyben rögzítik azokat 
a feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak és a Társulásnak meg kell tennie annak érdekében, hogy a 
nem teljesített hozzájárulás pótlásra kerüljön. A teljesítési határidő lejártát követő 15. naptól a nem 
teljesítő önkormányzat kamatot köteles fizetni a Társulásnak az elmaradt összegre. A kamat mértéke 
megegyezik a Társulás számlavezető pénzintézeténél a Társulás által felvehető folyószámla-hitel 
kamatának mindenkori mértékével. Amennyiben az önkormányzat továbbra sem teljesíti a hozzájárulási 
kötelezettségét, a társulás a fizetési határidő lejártát követő 45. naptól az elmaradt hozzájárulásra és az 
arra járó kamatra azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult a nem teljesítő 
önkormányzat számlavezető pénzintézeténél. Az önkormányzatok vállalják, hogy a 227/2006.(XI.20.) Korm. 
rendelet 6.§ (3)bek. c) pontjában foglaltak szerinti felhatalmazó levelet a számlavezető pénzintézetüknek 
kiadják. 
Amennyiben a Társulás az átmenetileg kieső bevételt sem saját pénzeszközből sem pedig rendkívüli 
beszedési megbízás alkalmazásával pótolni nem tudja és a közoktatási intézmény finanszírozásához hitelt 
vesz fel, a hitel kamatát az önkormányzat köteles megtéríteni.” 
 
Látható, hogy a fenti rendelkezések számos egyeztetési lehetőséget építenek be a finanszírozási 
folyamatba, és az inkasszó alkalmazását csak hosszú határidők beépítésével tennék lehetővé. E 
kompromisszumos megoldást sem fogadta el az egyik település képviselő-testület, mely jól mutatja, 
hogy a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmény finanszírozására vonatkozó 
megállapodások előkészítésekor indokolt valamennyi „kényes” pontról indokolt dönteni, és nem 
későbbiekben – a nem várt esetek bekövetkeztekor – módosítani azokat.  
 
A Társulási tanács június 18-án elfogadta ugyanakkor a társulási megállapodás módosítását, mely a 
kötelezettségek nem teljesítése esetére a következő szabályokat tartalmazza (megjegyzendő, hogy ez a 
szabály is csak valamennyi önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása esetén lép hatályba):  
 
„6. Ha az önkormányzat az 5. pontban meghatározott működési hozzájárulását nem tudja teljesíteni, 
köteles erről a Tanács elnökét a fizetési határidő lejárát követő három munkanapon belül tájékoztatni. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A 
Tanács elnöke a tájékoztatást, vagy annak elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát követő nyolc 
munkanapon belül köteles az önkormányzattal egyeztetni, ennek során az új fizetési határidőről, valamint 
az új határidő eredménytelen letelte esetére az önkormányzattal szemben benyújtható inkasszó 
alkalmazásáról megállapodni azzal, hogy az önkormányzat a tartozás összegére szóló, visszavonásig 
érvényes pénzintézeti felhatalmazást csak abban az esetben vonja vissza, ha a tartozást tőle beszedték, vagy 
azt megfizette. Ha a Társulás a tartozást inkasszóval sem tudja beszedni, és a feladatai ellátásához hitelt 
vesz fel, az önkormányzat a hitel kamatát is köteles megtéríteni. 
7. A közös fejlesztésre vonatkozó külön megállapodásnak a vállalt kötelezettség meg nem fizetése esetére 
tartalmaznia kell, hogy a fizetési határidő eredménytelen leteltét követően a Társulás a kötelezettségét nem 
teljesítő önkormányzattal szemben inkasszó benyújtására jogosult. A megállapodásban rögzíteni kell az 
erre szóló felhatalmazás pénzintézethez történő benyújtásának határidejét, a felhatalmazás érvényességi 
idejét, valamint az inkasszóval beszedhető legmagasabb összeget. Ha a Társulás a tartozást inkasszóval 
sem tudja beszedni és a fejlesztési források biztosítására hitelt vesz fel, az önkormányzat a hitel kamatát is 
köteles megtéríteni.” 
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Fenti szabály hatályba lépése esetén már nagyobb garanciát jelent a Társulás számára a korábban 
alkalmazott szabályozásnál. 
 
E dokumentum melléklete tartalmazza az adatot szolgáltató többcélú kistérségi társulásoknál 
alkalmazott megoldást a fentiek szabályozására (mely segítséget jelenthet azon Társulásoknak – Ttv. 
szerinti társulások számára is – melyek még nem rendelkeztek megállapodásaikban erről). 
 
 

III.8.3. Jogszabályi háttér a társulások által biztosított közszolgáltatásokhoz való önkormányzati 
hozzájárulás szabályozására 

 
Az Országgyűlés 2007-ben a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXLVI. törvénnyel – többek között – módosította: 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt (a 
továbbiakban: adósságrendezési tv.), 

• a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt (a 
továbbiakban: Ttv.), továbbá 

• a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt (a 
továbbiakban: Tkt. tv.), 

azzal a szándékkal, hogy a társultan nyújtott közszolgáltatások zavartalan ellátását biztosítsa. 
A Ttv. és Tkt. tv. a módosítást követően egyaránt rögzíti, hogy a társulási formáktól függetlenül a társulási 
megállapodásban az önkormányzatoknak rögzíteniük kell az önkormányzatok által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől függően az azonnali 
beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazását). 
Az adósságrendezési tv. módosítása alapján az adósságrendezési eljárás akkor is kezdeményezhető, ha a 
helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozását - ideértve a külön jogszabály 
szerint létrehozott társulás keretében vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítését is - az 
önkormányzattal kötött vagy társulási megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását 
követő 60 napon belül nem teljesíti (4.§ (2) f) pontja). 
 
E szabályozás annak fényében különösen fontos, hogy a többcélú kistérségi társulások egyre nagyobb 
számban vesznek át közoktatási és szociális intézményeket, ugyanakkor e társulásoknak nincsenek saját 
bevételei: a központi költségvetési támogatásokon felül a tagönkormányzatok hozzájárulásaira 
számíthatnak. Nem fizetés esetén az intézmény működése kerülhet veszélybe, így kardinális kérdés a 
fentiek pontos szabályozása. 
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III.9. Külön fejezet a kőszegi kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás által fenntartott 
közoktatási intézményekkel kapcsolatban 

 
 
A kőszegi kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás: Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú 
Kistérségi Társulása is felvállalta a közoktatási intézményfenntartói szerepet. A kőszegi kistérség 
adottságai jelentősen eltérnek a kiskőrösi kistérség adottságaitól (mindkét kistérséghez 15 önkormányzat 
tartozik, ugyanakkor mások a földrajzi távolságok és a településméretek; a kiskőrösi kistérség 2008. január 
1-jei lakosságszáma 57928 fő, mely 3,2-szerese a kőszegi kistérség lakosságszámának), mely alapvetően 
más jellegű fenntartói szerepet is kijelöl. A kiskőrösi kistérség demográfiai adataira vonatkozó táblákkal 
azonos szerkezetben az alábbiakban láthatók a kőszegi kistérség adatai: 
 

Sor-
szám 

Önkormányzat 
neve 

Lakosok 
száma 
(2007. 

január 1.) 

Önkormányzat 
területe 
(hektár) 

Külterületi 
lakosok 
száma 

Külterületi 
lakosok 

aránya az 
össz-

lakosságon 
belül 

0-17 éves 
korcsoport-
ba tartozó 

lakosok 
száma 

0-17 éves 
korcsoport-
ba tartozók 

aránya a 
lakosságon 

belül 

18-59 éves 
korcsoportba 

tartozók 
száma 

60 év feletti 
korcsoport-
ba tartozók 

száma 
1. Ólmod 96 366 12 12,5% 14 14,6% 63 19
2. Kiszsidány 103 493 0 0,0% 19 18,4% 64 20
3. Pusztacsó 163 726 0 0,0% 30 18,4% 101 32
4. Kőszegpaty 216 1225 0 0,0% 35 16,2% 122 59
5. Kőszegdoroszló 257 965 0 0,0% 43 16,7% 156 58
6. Cák 284 648 1 0,4% 59 20,8% 162 63
7. Nemescsó 325 738 0 0,0% 67 20,6% 197 61
8. Velem 342 861 0 0,0% 44 12,9% 200 98
9. Bozsok 381 2091 2 0,5% 61 16,0% 243 77

10. Kőszegszerdahely 514 737 8 1,6% 97 18,9% 312 105
11. Peresznye 614 1073 68 11,1% 81 13,2% 353 180
12. Horvátzsidány 817 1217 0 0,0% 130 15,9% 509 178
13. Lukácsháza 1 092 936 0 0,0% 222 20,3% 699 171
14. Gyöngyösfalu 1 165 966 0 0,0% 262 22,5% 703 200
15. Kőszeg 11 604 5 465 55 0,5% 2 208 19,0% 7 159 2 237

Összesen: 17 973 18 507 146 0,8% 3 372 18,8% 11043 3 558
 

Állandó lakosság összesen 
3-18 éves korcsoportba tartozók 

száma 

Önkormányzat 1990. január 1. 2008. január 1.
Változás 

(2008/1990) 1990. január 1. 2008. január 1. 
Változás 

(2008/1990) 
Ólmod 87 98 112,6% 16 12 75,0%
Kiszsidány 125 101 80,8% 26 18 69,2%
Pusztacsó 154 169 109,7% 43 28 65,1%
Kőszegpaty 194 215 110,8% 30 29 96,7%
Kőszegdoroszló 274 251 91,6% 45 39 86,7%
Cák 234 282 120,5% 50 56 112,0%
Nemescsó 326 326 100,0% 64 62 96,9%
Velem 304 347 114,1% 69 39 56,5%
Bozsok 416 373 89,7% 86 57 66,3%
Kőszegszerdahely 473 514 108,7% 97 92 94,8%
Peresznye 624 636 101,9% 113 77 68,1%
Horvátzsidány 877 817 93,2% 184 123 66,8%
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Lukácsháza 964 1 100 114,1% 202 202 100,0%
Gyöngyösfalu 911 1 144 125,6% 189 232 122,8%
Kőszeg 11 285 11 593 102,7% 2 653 1 066 40,2%
Kistérség összesen: 17 248 17 966 104,2% 3 867 2 132 55,1%
 
 
Jól látható, hogy ugyan az állandó lakosság nem csökkent (sőt nőtt!!!) 1990. évhez képest, de kistérségi 
szinten a 3-18 éves korcsoportba tartozók száma mindössze 55,1 %-a az 1990. évi adatnak. Ez a népesség 
elöregedését mutatja. Az utóbbi öt év születési adatai azonban már biztatóak, már meghaladják a 1990. év 
azonos korcsoportba tartozó adatait. 
 
A Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Kőszegi Társulás) a 
Társulástól eltérően a társulási megállapodásában rögzítette a közoktatási feladat ellátásának módját, a 
működtetés, finanszírozás szabályait. 
 
A feladatellátás főbb adatai és a főbb szabályok a következő főbb pontokban foglalhatók össze: 
 
A Társulási megállapodás alapján a Kőszegi Társulás a közoktatási intézmények közös fenntartását, 
valamint az alapítói jogok gyakorlását oly módon szervezi meg, hogy fenntartója: 

• a Béri Balog Ádám Általános Iskolának,  
• a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Többcélú Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézményének (Pedagógiai Szakszolgálat, Kőszegszerdahelyi, Horvátzsidányi 
Intézményegységei), 

• a Központi Óvodának (és Felsővárosi Óvoda, Horvátzsidányi Óvoda, Peresznyei Óvoda 
Intézményegységei), 

• az Újvárosi Óvodának (és Kőszegfalvi, Bozsoki, Velemi Intézményegységei) és  
• a Budaker Gusztáv Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.  

A Déli mikrotérség intézményei esetén a feladatot közoktatási intézményfenntartó mikrotársulás keretében 
biztosítja a Társulás. 
A Kőszegi Társulás által fenntartott intézmények azonban a kiskőrösi Többcélú intézménnyel szemben 
nem önálló, hanem részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervek, melyek pénzügyi-gazdasági 
feladatait a Kőszegi Társulás munkaszervezete látja el. 
 
A közoktatási feladat finanszírozására vonatkozó – társulási megállapodásban rögzített – szabályok: 
 

• Igazgatási, gazdálkodási feladatok finanszírozása: a társulás által fenntartott közoktatási 
intézmények számviteli és könyvviteli feladatokat lebonyolító (munkaszervezetben foglalkoztatott) 
közalkalmazottak teljes személyi és létszámarányos dologi kiadásait az érintett önkormányzatok az 
előző év október 1-i közoktatási statisztikában megállapított gyermeklétszám arányában viselik. A 
hozzájárulás mértéke a tárgyévi tervezett személyi juttatásai és járulékai és a dologi kiadások 
létszámarányos része. Átszervezés esetén a létszámarányos hozzájárulás mértékét ismételten meg 
kell határozni. A támogatást az önkormányzatok 1/12-es finanszírozással (az állami normatíva 
megérkezését követő három munkanapon belül) utalják a többcélú társulás számlájára. 

• A társulás által fenntartott oktatási és nevelési intézmények normatív támogatáson felüli 
működtetési, valamint ingatlanon kívüli fejlesztési kiadásait Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, 
Peresznye, Kőszeg Önkormányzatai ellátotti létszám arányában viselik. Az önkormányzatok között 
a mindenkori költségvetési normatíva igényléséhez felhasznált létszám szerinti megbontásban 
történik a költségvetési igény biztosítása. 

• A Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Többcélú Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézménye Kőszegszerdahelyi intézményegysége, valamint a Központi Óvoda 
Bozsoki és Velemi Intézményegysége esetében a finanszírozást az intézményegységeket 
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igénybevevő önkormányzatok ellátotti létszám arányában viselik. Az alapító önkormányzatok 
között a mindenkori október 1-jei létszám szerinti megbontásban történik a költségvetési igény 
biztosítása. Ezen intézmény megszüntetését követően az előző pontban foglalt szabályokat kell 
alkalmazni. 

• A Budaker Gusztáv Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan a személyi 
juttatások és a dologi kiadások tekintetében az igénybevevők lakóhelye szerint illetékes 
önkormányzatok egyéni óraszám arányosan viselik. Évente megkötött finanszírozási megállapodás 
szerint 1/12 bontásban történő részletezéssel kötelesek az önkormányzatok a hozzájárulást 
teljesíteni. 

• Az ingatlanokkal kapcsolatos felújítási kiadásokat a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányaduk 
arányában viselik, és azt az intézményi költségvetésben biztosítják. Ennek finanszírozása az évente 
megkötött finanszírozási megállapodás részeként eseti megállapítással történik. 

• A megállapodásban külön fel nem sorolt eseti feladatokat az önkormányzatok hozzájárulásából kell 
finanszírozni. A szükséges hozzájárulásokat állandó lakosságarányos megosztásban fizetik be az 
önkormányzatok külön finanszírozási megállapodás alapján a társulás számlájára, az évente 
megkötött finanszírozási megállapodás szerint. 

 
Az egy gyermekre, tanulóra jutó önkormányzati hozzájárulások mértéke, az egyes feladat-ellátási 
helyeken: 

• Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Többcélú Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézménye (KIKI) Bersek József Általános Iskolája:   140 e Ft/tanuló, 

• Béri Balog Ádám Általános Iskola:       119 e Ft/tanuló, 
• Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Többcélú KIKI Bersek József 

Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Intézményegysége:   180 e Ft/tanuló, 
• Központi Óvoda:        212 e Ft/gyermek, 
• Újvárosi Óvoda:        306 e Ft/gyermek, 
• Kőszeghegyaljai Óvoda Bozsok és Kőszeghegyaljai Óvoda Velem: 227 e Ft/gyermek. 

 
Jól látható, hogy ebben a térségben is vannak olyan tagintézmények, melyek finanszírozása jelentősebb 
erőfeszítéseket kíván az egyes önkormányzatoktól. Várhatóan egyes településeken hosszabb távon csak 
jelentős gyermekszám emelkedés mellett maradhat meg helyben az oktatás. A kiskőrösi kistérség adatai 
alapján a magasabb gyermek- és tanulólétszám mellett is nagyobb finanszírozási nehézséggel küzd 
Imrehegy és Kaskantyú települések önkormányzata.  
 
Az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén irányadó eljárás 
 
A feladatellátáshoz, főként az intézmények fenntartásához az önkormányzatok az állami normatíván felül 
az éves költségvetésben elfogadott többlettámogatást az állami normatíva megérkezését követő 3 napon 
belül köteles biztosítani. Késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat 2 %-kal növelt mértékű 
kamatot köteles a késedelembe eső önkormányzat megfizetni. Ezen összeget a munkaszervezet 
negyedévente utólag számlázza ki egy összegben önkormányzatonként 2007. szeptember 1-jétől 
kezdődően. Bármely feladat finanszírozásának elmaradása esetén a Társulási Tanács 30 napot meghaladó 
tartozás esetén az érintett önkormányzat(ok) ellen fizetési meghagyást bocsát ki a Kőszegi Városi 
Bíróságnál. 
 
Fentiek alapján látható, hogy a Kőszegi Társulás a társulási megállapodásában rendelkezett a nem fizetés 
esetén irányadó eljárásról, az inkasszó alkalmazásának módjáról. Ez fontos garancia a Társulás által 
fenntartott intézmények zavartalan működéséhez. 
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III.9. Tervezett fejlesztések – EU-s és hazai pályázati elképzelések 
 

III.9.1. Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett pályázat 
 
A dél-alföldi régióban meghirdetett DAOP-2007-4.2.1/2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és 
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat a Többcélú intézmény fejlesztését is szolgálja.  
 
A pályázati kiírás főbb tartalmi elemei a következőkben foglalhatók össze: 
 
A támogatás célja: 
Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok (kivéve a szakképzési tevékenységet is nyújtó 
intézmények) beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási 
reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás 
megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében 
 
Kedvezményezettek köre: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és 
alkotott konzorciumaik: óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, gimnázium, diákotthon és kollégium, többcélú 
intézmények. 
 
Támogatási feltételek, támogatható tevékenységek: 
Alaptevékenységek: alapfokú nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, gimnáziumok (kivéve 
a szakképzési tevékenységet is nyújtó intézmények) és ezek diákotthonának, kollégiumának akadálymentes 
bővítése, felújítása, korszerűsítése, rekonstrukciója, átépítése, az épületek modernizációja, többfunkcióssá 
és energiatakarékossá tétele, integrált, funkcionális intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási 
környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével, különösen indokolt esetekben új nevelési-oktatási 
épület/rész akadálymentes építése. 
 
Támogatás mértéke: 
90%, leghátrányosabb kistérségekben az elszámolható költség legfeljebb 95 %-a. 
 
Támogatás minimum és maximum összege:  
20 000 000 – 200 000 000 Ft. A 400 fő feletti tanulólétszámú feladat-ellátási hely esetében ettől eltérő, 
maximálisan 500 millió Ft támogatás is odaítélhető. Ha az új intézmény 8-12 jelenleg működő intézmény 
összevonásával jön létre, azok jogutódjaként, többcélú intézményként jön létre (az igényelhető támogatás 
összege 500-1000 millió Ft, kollégiumi fejlesztést is magában foglaló beruházások esetén 500-1200 millió 
Ft). 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos problémák: 
 
A Többcélú intézményben több feladat-ellátási hely van, mint egy átlagos közoktatási intézményben, 
melyet a pályázati kiírás nem vett figyelembe. Tekintettel arra, hogy a Társulás a fenntarthatóság és a 
szakmai színvonal kistérségi szintű növelése érdekében hozta létre a Többcélú intézményt, melyet a 
központi költségvetés 2007. év óta kiemelten támogat (a többcélú kistérségi társulás fenntartásában 
működő intézményt), indokolt lenne, hogy a fejlesztéspolitikai célok ezzel összhangba kerüljenek. Az 
országban egyre több többcélú kistérségi társulás vesz át intézményeket, és megindult egy nagyfokú 
intézményi integráció is. Indokolatlan, hogy egy kisebb intézmény, melynek kevesebb feladat-ellátási helye 
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van azonos feltételekkel és támogatási mértékekkel induljon, mint egy, a Társuláshoz hasonló intézményt 
fenntartó pályázó. 
A pályázatokhoz javasolt szempontok és elvek: 

• ne a közoktatási intézmények, hanem elsődlegesen fenntartóik legyenek jogosultak az uniós 
támogatásokra. Ez az elv azért is kiemelten fontos, mert a szükséges önerőt, illetve az 
pályázatokban az el nem számolható költségeket az önkormányzatok, mint fenntartók biztosítják, 

• fontos lenne a költségvetési törvény által felmenő rendszerben bevezetett átlaglétszám-feltételek 
megkövetelése az uniós pályázatokban. Természetesen az önkormányzatok által önállóan (nem 
intézményi társulásban vagy a többcélú kistérségi társulás fenntartásában lévő) fenntartott 
közoktatási intézmények nem maradhatnak ki a fejlesztésekből, de ott is elő kell írni az 
átlaglétszámra vonatkozó feltételek teljesítését, 

• az intézményi társulások és a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények előnyben 
részesüljenek a pályázatok elbírálásánál, 

• a támogatási mértékeknél az intézmények különböző településeken működő feladat-ellátási helyei 
számától függően magasabb összegű támogatást lehetővé tenni. 

 
A Többcélú intézmény fejlesztésére beadott pályázatok: 
 
A fentiekben már bemutatott kiírás nem tette lehetővé, hogy a Társulás egy pályázatot nyújtson be a 
Többcélú intézmény fejlesztésére. Így az egyes feladat-ellátási helyekre külön-külön pályázatot kellett 
készíteni, mely egyben azt is jelenti, hogy e pályázatok egymással is versengenek a támogatásért. Ez jelenti 
talán a legnagyobb gondot az uniós pályázattal kapcsolatban.  
 
A Többcélú intézmény fejlesztésére 7 pályázatot nyújtottak be, melyek az alábbiakban foglalhatók össze. 
 
1. Bócsa településen működő általános iskolai tagintézmény fejlesztésére: 

• az iskola épületének külső hőszigetelése, 
• az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, 
• az épület ereszcsatornáinak cseréje, 
• az iskola épület belső ajtóinak cseréje, 
• az épület folyosójának burkolat cseréje és falburkolatának felújítása, 
• az épület WC blokkjának (fiú, lány) teljes belső víz és szennyvízvezeték cseréje, új szaniterek 

beszerzése és beépítése, a nyílászárók és burkolatok cseréje, 
• akadálymentes rámpa kialakítása. 

A beruházás tervezett összköltsége 41 352 731 Ft, az igényelt támogatás összege 37 217 231 Ft. 
 
 
2. Császártöltés településen működő nemzetiségi általános iskolai tagintézmény fejlesztésére: 
• ideiglenes melléképítmények, zsaluzás állványozás, irtás, föld és sziklamunkák, síklapozás, helyszíni 

beton és vasbeton munka,  
• előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőművesmunkák, 

ácsmunka, vakolás és rabicolás, tetőfedés, burkolás, bádogozás, asztalos szerkezet elhelyezés, 
lakatosszerkezet elhelyezés, felületképzés, szigetelés,  

• villanyszerelés, épületgépészeti csővezeték szerelése. 
A beruházás tervezett összköltsége 198 137 661 Ft, az igényelt támogatás összege 177 927 620 Ft. 
 
 
3. Csengőd településen működő általános iskolai tagintézmény fejlesztésére: 
 
• Felső tagozat épületének átalakítása: 
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o az épület teljes körű felújítása, nyílászárók cseréje, homlokzati szigetelés, teljes körű 
akadálymentesítés, 

o szaktantermi kiépítettség biztosítása (számítástechnikai terem bővítése és vizuális 
természettudományi szaktanterem kialakítása), 

o akadálymentes mosdó és WC. 
• Alsó tagozat épületéből a szolgálati lakással egybeépült, 3 tantermes kisiskola átalakítása: 

o teljes akadálymentesítés, 
o funkciótisztítás, melynek keretében a szolgálati lakás megszüntetésével az épület a négy alsós 

osztály befogadását biztosítja, 
o akadálymentes mosdó és WC. 

• Iskolai könyvtárral együttlévő, egy óvodai csoportnak helyet biztosító épület, 3 óvodai csoportot 
befogadó óvodává bővítése. 

• Akadálymentes parkoló. 
A beruházás tervezett összköltsége 184 214 172 Ft, az igényelt támogatás összege 165 792 752 Ft. 
 
 
4. Kiskőrös településen működő Petőfi Sándor általános iskolai tagintézmény fejlesztésére: 
• a meglévő iskolaépület teljes elektromos hálózatának felújítása vezeték cserével, kapcsolók 

konnektorok és világító lámpatestek rekonstrukciójáva, 
• a meglévő iskolaépület központi fűtési rendszerének és víz-csatorna hálózatának rekonstrukciója, 

részleges vezetékcserével, radiátorok cseréjével, komplett szabályozásával, 
• informatikai tanterem kialakítás tetőtér beépítéssel, liftkialakítással kompletten, 
• meglévő főépület középszárnyának magas tetős kialakítása, közösségi terekkel, 
• meglévő főépület teljes tetőcseréje, tető héjalással, csatlakozó és kiegészítő, 
• aula-zsibongó építése, összekötő nyaktaggal, csatlakozó zárt közlekedő folyosóval az építendő 

tornacsarnokhoz, 
• az iskolaépület még ki nem cserélt nyílászáróinak cseréje, korszerű szerkezetű nyílászárókra, 
• új iskolaszárny földszintjén meglévő konyha és éttermi rész kialakítása. 

A beruházás tervezett összköltsége 519 979 200 Ft, az igényelt támogatás összege 467 981 280 Ft. 
 
 
5. Soltszentimre településen működő óvodai tagintézmény bővítésére, átalakítására: 
• felnőttek szociális helyiségeinek kialakítása (megfelelő méretű iroda-nevelői szoba, felnőtt öltöző, 

felnőtt mosdó) 
• újonnan kialakítandó gyermek vizesblokk akadálymentesített mellékhelyiséggel, 
• 2db kb. 50 négyzetméteres csoportszoba kialakítása, 
• 2db csoportszobához kialakított tornaszoba, 
• tágasabb gyermeköltöző kialakítása, 
• mobil fal beszerelése, 
• az esélyegyenlőség elveit figyelembe vevő óvodai nevelést segítő eszközök, berendezési tárgyak 

beszerzése. 
A beruházás tervezett összköltsége 50 187 494 Ft, az igényelt támogatás összege 45 168 744 Ft. 
 
 
6. Soltvadkert településen működő általános iskolai tagintézmény bővítésére: 
 
• iskola bővítése (Evangélikus Egyházitól bérelt iskolarész helyett), 
• WC és vizesblokk teljes felújítása, 
• fűtési rendszer átalakítása felújítása, 
• nyílászárók cseréje, 
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• tantermek felújítása, 
• udvar, szabadtéri színpad felújítása. 

A beruházás tervezett összköltsége 313 000 000 Ft, az igényelt támogatás összege 281 700 000 Ft. 
 
 
7. Tázlár településen működő óvodai és általános iskolai tagintézmény bővítésére: 
• Óvoda felújítása:  

o lábazat felújítás,  
o homlokzat teljes vakolatcseréje, 
o  külső nyílászárók teljes cseréje,  
o födém felújítása, tetőfedés,  
o betonjárda építés,  
o belső padló- és falburkolatok,  
o épületgépészeti felújítása,  
o elektromos szerelés 

• Általános Iskola felújítása: 
o lábazat felújítás,  
o homlokzat teljes vakolatcseréje,  
o külső nyílászárók teljes cseréje,  
o födém felújítása, 
o tetőfedés,  
o bejárati lépcsők,  
o épület körüli járda építés,  
o belső padló- és falburkolatok,  
o WC, mosdók csempeburkolatok,  
o belső nyílászárók felújítása,  
o vizes szerelvények teljes cseréje,  
o elektromos szerelés felülvizsgálata 

• Általános Iskola-Óvoda-Tornacsarnok akadálymentesítése 
A beruházás tervezett összköltsége 92 574 733 Ft, az igényelt támogatás összege 83 317 258 Ft. 
 
 

III.9.2. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi 
buszok beszerzése pályázat 

 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 
23. pontja alapján a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött intézményi társulás székhely önkormányzata 
illetve a többcélú kistérségi társulás pályázhatott az 1 500 fő alatti településen működő közoktatási 
intézmények (tagintézményekre is) fejlesztésére.  
 
A Társulás a Többcélú intézmény 1 500 fő alatti településen működő tagintézményeire összesen 20 millió 
forint támogatást igényelt. A támogatásból megvalósuló célok az alábbiakban foglalhatók össze. 

1. Imrehegy településén lévő tagintézményben a fűtéskorszerűsítés, kazáncserével az alternatív 
energiák hasznosítására alkalmassá tétele. Igényelt és kapott támogatás: 1,1 millió Ft. 

2. Kaskantyú településen működő tagintézmény: külső és belső nyílászárók cseréje, épületek külső és 
belső felújítása, belső burkolat és szigetelés felújítása, padlócsere. Igényelt és kapott támogatás: 6,3 
millió Ft. 

3. Páhi településen működő tagintézmény: külső és belső nyílászárók cseréje, épületek külső és belső 
felújítása, belső burkolat és szigetelés felújítása, padlócsere, akadálymentesítés. Igényelt és kapott 
támogatás: 6,3 millió Ft. 
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4. Soltszentimre településen működő tagintézmény: külső és belső nyílászárók cseréje, épületek külső 
és belső felújítása, belső burkolat és szigetelés felújítása, padlócsere, vizesblokk felújítás és 
fűtéskorszerűsítés. Igényelt és kapott támogatás: 6,3 millió Ft. 

 

III.9.3. Egyéb pályázati elképzelések 
 

1. A Wattay Középiskola és Szakiskolával kapcsolatban 2006-ban Kiskőrös Város Önkormányzat  
címzett támogatásra nyújtott be beruházási koncepciót. A Kormány azonban abban az évben 
először nem támogatott egy koncepciót sem, és határozatban döntött arról, hogy a beruházási 
koncepciókat benyújtó önkormányzatok számára legyen lehetőség arra, hogy a tervezett 
beruházásuk az ÚMFT keretében megnyíló pályázati rendszerben támogatást nyerhessenek. A 
Többcélú intézmény részeként ezen beruházás megvalósítására a DAOP pályázati feltételei alapján 
nem kerülhet sor.  

2. Fontos feladat lenne olyan fejlesztés megvalósítása, mellyel a Kollégium megfelelne az eu-s 
normáknak. 

3. A Többcélú intézmény keretében működő Petőfi Gimnázium tanterületén indokolt lenne (15 ha) 
egy Dél-Alföldi borászati (pincészet,borturizmus, labor, borbíráló), szeszipari (pálinka, pezsgő), 
üdítőipari, szőlészeti, gyümölcstermesztési  központ kialakítása (a tervek rendelkezésre állnak, a 
norvég alapra lehetett volna pályázatot benyújtani, de az intézményi átszervezés és fenntartó-váltás 
miatt erre nem volt lehetőség), melyet a környékbeli gazdasági és szakmai szervezetek 
támogatnának. 

 
 
 

III.10. Intézményi struktúra hosszabb távon tervezett átalakításának igénye (demográfia), 
szakmai háttere 

 
 
Jelenleg a Többcélú intézmény bővítése folyamatban van, Fülöpszállás Község Önkormányzat döntött 
arról, hogy az általa fenntartott Napközi Otthonos Óvodát és Herpai Vilmos Általános Iskolát a Társulás 
fenntartásába adja. Az óvodában 2008/2009. tanévben a beiratkozások alapján 83 gyermek lesz. Az óvoda 
jelenleg 8 pedagógust foglalkoztat. Az általános iskolában 2008/2009. tanévben a beiratkozások alapján 
194 tanuló lesz. Az iskola jelenleg 14 pedagógust foglalkoztat.  
 
A jelenlegi demográfiai adatok, és a III.8.1.3 fejezet alapján Imrehegy, Kaskantyú és Tabdi településen 
hosszú távon szükséges lesz a feladatellátás átszervezésére. Több településen így pl. Soltvadkerten és 
Kecelen az önkormányzat továbbra is tart fenn önállóan intézményeket. Nem került be a Többcélú 
intézménybe az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása sem. Ezen intézmények átszervezését jelenleg 
semmi nem indokolja, így a Többcélú intézmény vezetése számára elsősorban a következő fontos feladatok 
várnak: 

• a helyi sajátosságok megőrzése mellett az egységes szervezeti kultúra megteremtése, 
• az intézmények főbb dokumentumainak összehangolása,  
• a munkaerő-gazdálkodási rendszer kialakítása, az utazó pedagógusokkal a szakos ellátottság 

teljesítése, 
• a gazdálkodás és adminisztráció hatékonyabbá tétele, 
• az intézmény eredményességének javítása (mérés-értékelés kistérségi rendszerének bevezetése) – 

mely feladat feltételezi a Társulás munkaszervezetének közreműködését is. 
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A Társulás munkaszervezetében jelenleg kifejezetten közoktatási feladatokat ellátó kolléga jelenleg nincs. 
Ez a Többcélú intézmény megszervezésével, költségvetésének tervezésével, továbbá a fejlesztési irányok 
helyes meghatározásával kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatokra már rövid távon is kockázatot 
jelent. Ezért mindenképpen indokolt egy főállású – önkormányzati gazdálkodásban is jártas – közoktatási 
referens munkaszervezetben történő foglalkoztatása. 
 
 
 

III.11. Összefoglaló  
 
 
A Többcélú intézmény létrehozása egyedülálló „vállalkozás” a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 
részéről. Az intézmény – a folyamatban lévő átszervezése után – 13 önkormányzat korábban önállóan 
fenntartott közoktatási intézményét magában foglalja. A 2007/2008. nevelési évben/tanévben az 
intézménybe összesen közel 5 900 gyermek és tanuló járt. A csatlakozó Fülöpszállási óvodával és iskolával 
további közel 300 gyermek és tanuló csatlakozik az intézményhez. Az intézményben foglalkoztatottak 
száma több mint 700 fő lesz. 
Tekintettel arra, hogy a Társulás közvetlenül fenntartója a Többcélú intézménynek, így jogosult a 
költségvetési törvény alapján járó normatív állami hozzájárulásokra és támogatásokra:  

• a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint igénybe vett hozzájárulások összege 
1 600 634 734 Ft,  

• a többcélú kistérségi társulások 8. számú melléklet szerinti támogatásából a közoktatási támogatás 
2008. évben 158 065 000 Ft támogatást jelentett (ebből 10 009 000 Ft szolgálja a Társulás 
közoktatási szakszolgálati feladatainak ellátását).  

• emellett a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való 
felkészülés támogatása normatív kötött felhasználású támogatási jogcímen a Társulás 5 510 700 Ft-
ot vesz igénybe.  

 
A Többcélú intézmény létrehozása során a legfontosabb feladatok az alábbiak voltak: 

• intézmény  
o alapító okiratának  
o szervezeti és működési szabályzatának, 
o pedagógiai programjának, 

elkészítése, egyéb szabályzatok összehangolása  
• az intézmény igazgatásának, szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak megfelelő 

működésének biztosítása, 
• új szervezeti kultúra kialakítása. 

 
Fenntartói oldalról a legfontosabb kérdés az intézmény finanszírozása volt; hogyan lehet gazdaságosabban 
üzemeltetni a közoktatási intézményt úgy, hogy közben a helyi sajátosságok megmaradjanak és lehetőség 
szerint nőjön a szakmai színvonal.  
 
A finanszírozás felveti az intézményben foglalkoztatottakkal, azok bérezésével, a munkaerő-
gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket. E tekintetben látható, hogy az intézményben megkezdődött a 
szakos ellátottsága javítását célzó utazó-pedagógus „program”, ugyanakkor a bérezés kérdéskörében még 
nem született megnyugtató megoldás.  
 
Az egységes intézmény kialakítása feltételezi, hogy a gyermekek, tanulók az egyéb szolgáltatásokhoz 
egyenlő eséllyel és módon juthatnak hozzá. Országosan több helyen problémát jelent a helyi igényeknek és 
a jogszabályoknak is maradéktalanul megfelelő megoldás az intézményi étkeztetésre vonatkozóan. Jól 
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látható, hogy e tekintetben is szükség van még a jó megoldások megtalálására. Indokolt lenne e 
tárgykörben a helyi gyakorlatok feltérképezése és a helyes megoldások széles körű terjesztése. 
 
Fontos kérdés, hogy az intézmény szakmai munkájának megszervezése, összehangolása eredményes lesz-e, 
tekintettel az intézményi méretekre. Az átlátható működés alapvető feltétele, hogy az intézményben 
dolgozók felismerjék az együttműködés előnyeit és kialakuljanak olyan információs csatornák (és legyen 
olyan információs/informatikai rendszer), melyek az igazgatási és szakmai munka hatékonyságát, 
színvonalát emelni tudják. A méretekből adódóan a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e ennyire kiterjedt 13 
településen működő feladatellátást összehangolni és a szakmaiságot egyenlő színvonalon biztosítani. 
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Melléklet  
 

I. A többcélú intézménnyel és a Társulás közoktatási feladatellátásával kapcsolatos főbb 
dokumentumok és döntések 

 
 
A Többcélú intézménnyel és a kistérség közoktatási feladatellátásával kapcsolatos főbb dokumentumok: 

• a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről és finanszírozásáról szóló 
megállapodás elfogadásáról szóló 50/2007. (VII.31.) Többcélú Társulási határozat 

• a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási Intézménye Pedagógiai Programjának 
elfogadásáról szóló 51. /2007. (VIII. 16.) Többcélú Társulási határozat, 

• a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási Intézménye Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról szóló 52/2007. (VIII. 16.) Többcélú Társulási határozat, 

• a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási Intézménye Kistérségi Közoktatási 
Minőségirányítási Programjának elfogadásáról szóló 53/2007. (VIII. 16.) Többcélú Társulási 
határozat, 

• a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
elfogadásáról szóló 80/2007. (XII. 17.) Többcélú Társulási határozat, 

• a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének 
elfogadásáról szóló 4/2008. (I.25.) Többcélú Társulási határozat, 

• A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási Intézménye Pedagógiai Programjának 
elfogadásáról szóló 26/2008. (IV. 23.) Többcélú Társ. határozat. 

 
A Többcélú intézménnyel kapcsolatos főbb intézkedéseket a következő határozatok tartalmazzák: 

• A Petőfi tér 2. II. emeleti ingatlanrészek megvásárlása az Egységes Iskola igazgatósága és 
gazdasági részlege elhelyezési gondjainak megoldásáráról szóló 11/2008. (II. 07.) Többcélú 
Társulási határozat (e határozat alapján a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megveszi 
Kiskőrös Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Kiskőrös, Petőfi tér 2. II. emeleti – 
ingatlanokat), 

• A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Oktatási Intézménye osztálylétszámának 
túllépéséről szóló 67/2007. (X. 12.) Többcélú Társulási határozat alapján: 
1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az Egységes Oktatási Intézményében a 

2007/2008-as tanévben engedélyezi a 20%-kot meg nem haladó osztálylétszám-túllépést. 
2. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a 20%-kot 

meghaladó túllépés esetén eljárjon az OKÉV engedélyezés ügyében. 
• A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2008-ban című 85/2007. (XII. 17.) Többcélú Társulási 

határozat alapján a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyetért azzal, hogy a Társulás 
által fenntartott intézmények belső ellenőrzését a Kistérségi Iroda alkalmazásában álló belső 
ellenőrrel lássa el 2008. január 1. napjától kezdődően. 



II. A Többcélú intézmény tagintézményeinek bemutatása 
 

KTKT Napköziotthonos Óvodái 
 
 

„Osztani magad! Hogy így sokasodjál
kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
hallgatni Őket, hogy tudd a világot,

 Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz."
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az Intézmény 15 tagóvodával működik. A tagóvodák egyéni arculata folyamatosan alakult ki és szilárdult 
meg, ez nem csak a tartalomban - környezetvédelem; művészeti nevelés - hagyományápolás; mozgás; roma 
gyermekek integrált nevelése - hanem a külső megjelenésben is tükröződik. Ezt a sokszínűséget jelenik 
meg értékként a „Százszorszép” helyi nevelési programban. A kiindulási pontok, alapelvek, 
nevelésfilozófiák azonosak. 
 A tudatos minőségfejlesztési munkában a legfontosabb alapelv a vezetői felkészültség, a szakmai 
hitelesség, a céltudatos cselekvés, a munkatársak képességeinek kibontakoztatása, és a külvilág iránti 
nyitottság.  
Fontos a szakmai innovációk menedzselése, a humán erőforrás kezelése, olyan készségek és képességek 
fejlesztése, mint a változások kezelésének képessége, szervezetfejlesztés képessége, együttműködés- 
önbizalom- önérvényesítés-sikerátélés képessége, a képzés, mint nevelői eszköz és motiváló tényező.  
 
A minőségirányítási rendszer kiépítésének legfontosabb szempontjai voltak:  

• A nevelési gyakorlatnak való megfelelés, a nevelési program megvalósítása, folyamatos értékelése, 
fejlesztése, a nevelés terület prioritása 

• A vezetői felelősség, tudatosság, az alkalmazott módszerek felülvizsgálata, fejlesztése, 
• A szervezeti kultúra tervszerű fejlesztése, a munkatársak bevonása 
• Átlátható, kezelhető dokumentációs rendszer kialakítása 
• Az intézményi célrendszert segítő folyamatok, szabályozások kidolgozása 
• Rendszeres önértékelés, folyamatos fejlesztés  
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Nevelő munka: 
 
A tevékenységközpontú óvodai nevelési program fogta össze a kistérségi óvodák nevelését, mely öröm és 
sikerorientált a gyakorlatból építkező pedagógia. Középpontjában a gyermek áll. Legfontosabb szempont a 
gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása. Az óvodák működését, valódi és valósággá váló életét sok 
tényező befolyásolja.  
 
Legfontosabb feladat: a demokratikus, humanisztikus, toleráns légkörű óvodák megteremtése, ahol 
maximálisan biztosítani lehet a gyermeki szükségleteket és jogaik tiszteletét a gyakorlati megvalósítások 
sokaságával. A tevékenységközpontúsággal építeni lehet a gyermeki aktivitásra és alkotásra. 
A nevelési felfogás középpontjában a gyermek áll, akinek optimális fejlődéséhez biztosítani kell az 
elfogadó, nyugodt, biztonságos légkört. Csak ilyen körülmények között tud személyisége a 
legeredményesebben fejlődni és olyan képességei kibontakozni, mely az iskolai tanulás megkezdéséhez 
nélkülözhetetlenek. Fontos, hogy az életkori sajátosságok szabadon érvényesülhessenek a 
mindennapokban. Ezek a tevékenységi vágy, utánzási vágy, mozgás iránti vágy, természetes kíváncsiság, 
önállóságra való törekvés. Érzelmekben és élményekben gazdag óvodára van szükség, melyben a 
pedagógus személye példa értékű a gyermek számára.  
 
Az óvodák elkötelezettek abban, hogy maradéktalanul megvalósuljon a: 
 

• Gyermek iránti szeretet és tisztelet,  
• Gyermeki jogok védelme,  
• Gyermekek különbözőségének tiszteletben tartása,  
• Esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek,  
• Természet szeretetére és tiszteletére nevelés,  
• Empátia és tolerancia érvényesítése,   
• Egészséges életmód keretein belüli mozgáslehetőség,  
• Szoros együttműködés partnereinkkel,  
• Szakmai igényesség a dolgozók körében,  
• Egységes pedagógiai szemléletmód.  

 
 
Óvodák nyitottsága. 
 
Az óvodai pedagógia fontos jellemzője, hogy folyamatosan bővíthető, nyitott és rugalmas rendszer. Mindig 
a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez, igényekhez, az óvónő személyiségéhez, a gyermekcsoporthoz és az 
egyes gyerekhez igazítjuk feladatainkat. A célok és feladataink betartása mellett is minden csoport mássá 
válik és mégis hasonló lesz.  
 
Fontos tényezők: 

• Képzés, önképzés különböző formáin való részvétel, 
• Bemutatók, kötött és kötetlen témájú beszélgetések, 
• Különféle témakörökben, közösségi ötlettár összeállítása (játék, irodalom, zene, kézművesség, 

tánc..stb). 
 

Feladatok 
• Igyekeznek minden gyermeket eljuttatni – saját belső erőinek aktivizálásával és jogainak teljes körű 

tiszteletben tartásával – képességeinek maximumára. 
• Elősegítetik az önkibontakoztatás folyamatát. 
• Egyéni sajátosságaik megismerésével fejlesztetik képességeiket.  
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• Az egészséges életmód szokásainak megalapozásával a környezet lehetőségeinek maximális 
felhasználásával ( mozgás, életritmus, táplálkozás) sikerélményeket biztosítanak. 

• A természeti, társadalmi környezet megismertetésével, szoros érzelmi kapcsolatok és emberi 
együttélés szokásainak és szabályainak elsajátításával érzelmeket erősítik. 

• A helyi lehetőségekre támaszkodva és az életkori sajátosságokhoz igazodva biztosítják a szociális 
tanulás feltételeit. 

• A tevékenységközpontú, sikerorientált, komplex tapasztalatok és ismeretek nyújtásával, a felfedező 
ismeretszerzés módszerével tanítanak, nevelnek egész évben. 

• A tanulás és a munka, mint tevékenység a játékból indult és a játékban fejlődött tovább. 
• Az óvoda életét, mindenapjait úgy szervezik, hogy a gyermek annak minden percét játékként 

élhesse meg, hiszen Ő csak játszani akar, szabadon, hosszú időn keresztül és zavartalanul. 
• Élmény gazdag, érzelmi biztonságot nyújtó környezetet biztosítanak (beszoktatásnál nagyon fontos 

tényező) 
• Egységes követelmények szerint az egyéni és kisebb csoportokra lebontott tanulási nevelési 

folyamatokat alkalmaznak a nap folyamán. 
• Szabadon választható, változatos tevékenységeket biztosítanak. 
• Különböző tevékenységekhez változatos helyzeteket alakítanak ki és megfelelő eszközök, 

alapanyagok biztosításával tesznek gazdaggá egy-egy foglalkozást.  
• Közös programok, élményszerzési lehetőségek nyújtanak, melyek lehetőséget adnak a gyermeknek 

a felfedezésre és tapasztalatok gyűjtésére (séta, kirándulás, beszélgetések meghívott vendégekkel) 
• Közös szabályrendszer kialakítására törekednek. 

 

    
 
 Sajátos feladataink: 
 
Gyermekvédelem, melyben kiemelt helyen szerepel a törvényi előírások alapján is a sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése. A HHH. gyermekek felzárkóztató nevelése. 
A csoportnaplók tükrözték külön a számukra megtervezett és megvalósult feladatokat, célokat. A 
személyiség naplóban pedig folyamatosan vezették a tapasztalatokat, eredményeket.  
 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségi feladatok. 
A szlovák és német nemzetiségi nyelv és kultúra, néphagyományának megőrzése két óvoda fontos és 
kiemelt feladata volt.(Szűcsi óvoda Kiskőrös, Császártöltési óvoda.) Különböző rendezvényeken mutatták 
be tudásukat. Munkájukat elismeréssel fogadták a szülők és társ intézmények. 
A roma gyerekek felzárkóztató nevelése minden óvodában kiemelt feladatként jelenjent meg. Eredmények 
mutatkoztak a testi nevelés és a szocializációs folyamatokban .A beilleszkedésük nem volt zavartalan ,de 
év végére itt is értek el eredményeket. A beíratottak a rendszeresen jártak óvodába. 
 
Munkaközösségek: 

• Vezetői munkaközösség    Horváthné Kocsis Mária 
• Egészségvédelmi munkaközösség   Weinhardt Krisztina 
• Természet és környezetvédelmi munkaközösség Kerekesné Varga Erzsébet 
• Báb munkaközösség     Aszódi Pálné    
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• Néptánc munkaközösség    Turú Gyuláné 
• Minőségirányítási team    Birkás Kálmánné   

A megválasztott munkaközösség-vezetők közösen készítik el a munkatervet egy évre és két havonta 
aktívan munkálkodnak.  
 
Gyermeklétszám alakulása: 

 
A kistérségi óvodáknál a 37 csoportban évvégére 914 kisgyerekkel foglalkoztak. Az összes létszámból 16 
fő SNI .-s gyermek kapott differenciált szakellátást. 
 

Óvoda megnevezése: KTKT Napközi Otthonos Óvoda számadatok 
Férőhelyek száma 970 
Csoportok száma 37 
Csoportszervezési mód Homogén , heterogén
Beírt gyermek létszám( 2007. okt. statisztika) 890 
Tanév végi létszám 914 
Első évfolyam gyerek száma 226 
Második évfolyam gyerek száma 324 
Harmadik évfolyam gyere száma 364 
Tanköteles korú gyermekek létszáma 307 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 308 
SNI gyermekek száma 16 
HHH. gyermekek száma 34 
Étkezésben részesülő gyermeke száma 810 
Egyéni fejlesztésben részesült gyermekek száma 8 
Szlovák nemzetiségi nyelvoktatás részesült gyermekek száma 51 
Német nemzetiségi nyelvoktatásban részesült gyermekek 
száma 

66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt év rendezvényei 
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 Szavalóverseny nagycsoportos óvodásoknak 
Felelős: Györk Ernőné 
Időpont:2007.október 
 
Rajzkiállítás  középső és nagycsoportos gyerekeknek 
Felelős: Bakosné Mezei Györgyi 
Időpont:2008. február 
 
Ovi Kupa nagycsoportosoknak és szülőknek 
Felelős: Dénes Istvánné 
Időpont: 2008. február  
 
Egészséges táplálkozás ,egészséges élet kiscsoportos óvodásoknak és szülőknek(bemutató, vetélkedő, 
kiállítás) 
Felelős : Weinhardt Krisztina 
Időpont: 2008. március 
 
Az ünnepekre báb előadás megszervezése 
Felelős : Aszódi Pálné ( Karácsony, Gyermeknap) 
 

86 
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Felelős: Györk Ernőné 
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Rajzkiállítás  középső és nagycsoportos gyerekeknek 
Felelős: Bakosné Mezei Györgyi 
Időpont:2008. február 
 
Ovi Kupa nagycsoportosoknak és szülőknek 
Felelős: Dénes Istvánné 
Időpont: 2008. február  
 
Egészséges táplálkozás ,egészséges élet kiscsoportos óvodásoknak és szülőknek(bemutató, vetélkedő, 
kiállítás) 
Felelős : Weinhardt Krisztina 
Időpont: 2008. március 
 
Az ünnepekre báb előadás megszervezése 
Felelős : Aszódi Pálné ( Karácsony, Gyermeknap) 
 
Óvodás tánc bemutató (aerobic, néptánc és faschen tánc) 
Felelős : Urbánné Szabó Rózsa 
Időpont:2008 június.   
 
                                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Petőfi Sándor Általános Iskolája 
 
 
Kiskőrös legrégebbi oktatási intézménye, az 1936-ban alapított Evangélikus Iskola jogutódja, amely mai 
épületébe 1961-ben költözött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Több évtizede emelt óraszámú ének-zene oktatás folyik intézményben, amelyhez tánc oktatás is 
kapcsolódik. 1999-től a művészeti oktatás mellett bevezették a német nemzetiségi nyelv oktatást is. 2005-
től a növekvő szülői igények kielégítése céljából megkezdték az angol nyelv emelt szintű oktatását is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Intézmény átlagos felszereltségű, maga az épület nagyobb felújításra vár. 550 fő tanuló és 62 fő 
alkalmazottal a nagy iskolák között szerepelnek az egységes intézményben. 1978-ban kezdték meg 
Kisorosziban – akkor még bérelt területen, sátorokkal a gyerekek táboroztatását, – az évek során szülői és 
fenntartói segítséggel megépültek a faházak, majd 2005-ben Kiskőrös Város Önkormányzata és a Kisoroszi 
Táborért Alapítvány megvásárolta a területet. Így most már saját táborban évről évre színvonalas táborokat 
szervnek tanulóik részére. 
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 KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Bem József Általános Iskolája 
 
 
 
Az iskolába 552 tanuló jár, jelenleg 22 osztályba. A diákok neveléséről és oktatásáról 47 pedagógus 
gondoskodik. A technikai hátteret 11 dolgozó biztosítja. Az iskola arculatát az elmúlt évtizedek alatt 
kreatív, gyermekközpontú, együttműködő és hivatásukat szerető emberekből álló kollektíva formálta és 
formálja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsó-tagozatban megyei szinten Zsolnai és Apáczai bázisiskolaként és módszertani központként tartják 
számon az intézményt. A nyelvi, irodalmi kommunikációs program sok gyermeknek ad biztonságot, 
határozottságot, önkifejezési lehetőséget. Az elsőosztályosok már választhatnak testnevelés emeltszintű 
oktatást, idegen nyelvet (angol, német, szlovák) és elkezdhetik az informatikával való ismerkedést. Az 
alsó-tagozatos diákok többsége egyben a 9 napközis csoport tagja is. Az iskolában minden étkezési igényt 
kielégítenek. 
Felső-tagozatban a tanulók az emeltszintű matematika és angol oktatás kínálatával élhetnek..  
Az intézményben hangsúlyt kap a színvonalas oktatás, az értékes emberré nevelés. Az országos 
kompetenciaméréseken az itt tanuló diákok az országos átlag felett teljesítenek, és minden nyolcadikos 
továbbtanul. 2008-ban a végzősök 74%-a érettségit adó középiskolába nyert felvételt.  
A szakmai munkaközösségek, a nevelőtestület sokat tesz azért, hogy eddigi értékeit megőrizve új 
módszereket és eljárásokat elsajátítson, hogy ezzel is növelje hatékonyságát és eredményességét. A helyi 
Egyesített Módszertani Intézménnyel, valamint a megyei Pedagógusházzal közös HEFOP pályázatokat 
nyertek. A pedagógusok majd 80%-a részt vett a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív módszerek, a 
drámapedagógiai ismeretek, a digitális tudásbázis alkalmazásának elsajátításában. 
A Bem Iskola színes szabadidős programokat kínál a gyermekeknek. Ilyenek: a szakkörök (pl. kézműves, 
nyelvi, kerékpáros, modern és népi tánc), a diákkörök (pl. sportkör, Foci Suli, iskola rádió, túra), a 
csoportos és egyéni tehetséggondozás, versenyeztetés és felzárkóztatás, és az egész nyáron táborozási 
lehetőség az intézmény saját táborában Csikóváralján a Pilisben. Az osztályok rendszeresen kirándulnak, 
színházba és múzeumba járnak. Minden évben több diák és csapat ér el kiemelkedő megyei és országos 
eredményeket. Az iskola tánccsoportjai többek között szerepeltek a Nemzeti Színházban, a Művészetek 
Palotájában. Idén az egységes iskola csapatával egy negyedik és egy nyolcadik helyezést értek el 
labdarúgói az országos diákolimpián. Az itt felkészült diákok kerékpáros ügyességi versenyben megyei 
elsők lettek és megállták helyüket az országos megmérettetésen is. Városi látványosság és esemény az 
intézmény Műsoros Estje, a Farsangi bál, az egészséges életmódra nevelő Saláta Nap, a Diáknap vagy a 
színvonalas megemlékezések, ünnepségek sora. 
Az intézmény befogadó légkörét mutatja, hogy majdnem 100 más településen élő gyermeket képez, 
közöttük a 2007/2008-as tanévben iskolabusszal beutaztatott 3 évfolyamnyi kaskantyúi tanulót. 54 sajátos 
nevelési igényű gyermeket fejleszt két gyógypedagógusa. 2003-tól alkalmazza az integrált pedagógiai 
rendszert, amelynek hasznából 26 tanuló részesülhet. Kiskőröst felvidéki szlovákok alapították. Az ősök 
emlékét ápolja az iskola a szlovák nyelvoktatással és kulturális hagyományőrzéssel. A roma tanulók 
érdekében együttműködik a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és a BAXTALE Rom civil szervezettel, 
akikkel közösen több sikeres tanodai programot valósítottak meg. 
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A szülői házzal igen szoros kapcsolatot alakítottak ki. Fogadóórák és családi napok, szülői értekezletek és 
közös programok segítik az együttműködést. Az évente megrendezendő jótékonysági Szülők-nevelők 
bálon több mint 400 fő felnőtt szórakozik a gyerekek javára. Az iskola két alapítványa támogatja a 
működést, a programokat és a kiemelkedő tehetségeket. A diákönkormányzat évente több alkalommal 
hirdet eredményes hulladékgyűjtést, szervez gyermekprogramokat, tábort, közgyűlést. 
Az intézmény a szlovákiai Liptószentmiklósban és a lengyelországi Tarnow városában működő iskolákkal 
tart testvériskolai kapcsolatot. 
2006-ban az iskola nyertese lett egy ROP pályázatnak, amelynek keretében új számítástechnikai termet, 
média termet adtak át, korszerűsítették a mellékhelyiségeket és a tornatermet, valamint elvégezték az 
épület teljes akadály-mentesítését. 
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KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Bócsai Általános Iskolája 
 
 
Az Iskola egy többfunkciós épületegyüttesben helyezkedik el, a hozzá tartozó terület több mint 2 hektár. 
Főbejárata az 54-es útra néz, a háttérben pedig a Kiskunsági Nemzeti Park erdeje övezi.  
Az oktatáshoz 8 tanterem, számítástechnika terem, tornaterem, tágas könyvtár – mely nyilvános könyvtári 
feladatokat, illetve eMagyarország szolgáltatást is ellát – áll rendelkezésre. Az épületben helyezkedik el az 
önkormányzat konyhája, 200 adagos kapacitással és 40 fős étkezővel, továbbá egy hajdan 40 fő kollégiumi 
ellátását biztosító épületrész, mely jelenleg kihasználatlan, illetve egy nemzetközi versenyek 
lebonyolítására alkalmas birkózóterem. 
 
A főút felől szépen gondozott előkert bokrai, fái védik az iskolát, a belső udvarban térkövezett tollaslabda 
pálya, pingpong asztal, teke, és kézzel faragott pihenő padok várják a tanulókat. A tornaterem mögött 
gyakorlókert található. Az épület másik oldalán pedig kézilabda pálya és focipálya, a kisebbek és a 
napközis tanulók részére játszótér épült. 
Az iskola belső burkolata, bútorzata igen elhasználódott állapotban van. Feltétlen szükséges a vizesblokk 
teljes cseréje. Erre pályázatot nyújtottak be, melynek várják pozitív bírálatát. 
 
Az iskola befogadóképessége 180 fő, jelenleg 133 tanuló jár ide, évfolyamonként egy-egy osztály. 
Átlagosan 85 fő étkezik, a napközi és tanulószoba létszáma több mint 60 fő. A legkisebb osztálylétszám 
15, a legnagyobb 20. A demográfiai mutatók alapján a jövőben 20 feletti létszámok várhatók. 
Az egységes iskola létrejöttével teljessé vált a szakos ellátottság. 12 „törzs” és 5 „vendég” pedagógus, 1 fő 
iskolatitkár, 1 gondnok és 3 részmunkaidős takarítónő látja el a napi munkát. A pedagógusok 90 %-a 
használja a számítógépet. 
 
A tanulmányi eredmények, illetve a kompetenciamérés eredményei a képességeknek megfelelőek, nagyon 
minimális az évfolyamismétlő tanuló. Befogadói a magatartási problémákkal eltanácsolt gyermekeknek, 
akik utána is maradnak. A diákok 20 féle szakkörön, sportkörön tölthetik szabadidejüket, délutánonként 
rendelkezésükre áll a számítástechnika terem.  
A tehetséges tanulók versenyzését a felkészítés mellett anyagilag is támogatják, a tanulási nehézségekkel 
küzdő diákok felkészítésére egyéni foglalkozásokat szerveznek. 
Folyamatosan szerveznek mozi és színházlátogatást, tanulmányi kirándulásokat, a végzős diákokat 
testvérközségbe Torockóra viszik, ehhez segítséget kapnak a Torockóért Baráti Körtől. 
Nagyon jó a kapcsolat a szülőkkel, a Szülői Munkaközösség munkájának köszönhetően rendezvényeken, 
takarítási napon, stb., számíthatnak rájuk. 
A Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítványtól folyamatos anyagi támogatást kapnak, 
többek között valamennyi tanuló úszásoktatásának biztosítására. 
A településen működő birkózószakosztállyal együttműködve, terveik közt szerepel a jelenleg nem használt 
épületrész „birkózó kollégiummá” való felújítása, (Sport Szakállamtitkárság támogatásával). Az intézmény 
így felvállalná a Délalföldi régióban a birkózó sport utánpótlás nevelést és a sportiskolai kerettanterv 
bevezetését. 
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KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Páhi Általános Iskolája 

 

 

 

 

 

 

 

 
Páhi Kiskőröstől 15 km-re található, ahol már több mint 100 éve folyik oktatás.  
Az Iskolában az oktatás két épületben történik. Az alsó tagozaton 4 tanterem és egy fejlesztő szoba 
található. Cél, hogy pályázat segítségével felújítsák a műemlék jellegű épületet. A 2008/2009-es tanévtől az 
1-2. évfolyam két osztályt alkot, a 3-4. pedig összevontan tevékenykedik. A fejlesztő szoba elég jól 
felszerelt, a hiányosságokat folyamatosan pótolják. Itt a gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus oktatja a 
rászoruló tanulókat. 
 
A tágas füves udvar lehetővé teszi, hogy a gyermekek a 10 percekben és a testnevelési órákon minél többet 
a szabadban lehessenek. Az első négy évfolyam számára biztosítják a napközis foglalkozást. A 
mindennapos testedzést segíti még a délutáni sportszakkör, az aerobic és a mazsorett csoport is. A 
gyermekek szabadidős foglalkozását színesebbé teszik a délutáni vetélkedők, klubdélutánok és a különböző 
ünnepségek. Szinte havonta járnak színházba és minden évben tanulmányi kirándulást is szerveznek 
számukra a pedagógusok. 
 
A felső tagozaton az oktatás egy 1971-ben készült öt tantermes épületben folyik, e mellett rendelkeznek 
egy informatika oktatására szolgáló szaktanteremmel is. A téli időszakban a testnevelési órákat, 
sportfoglalkozásokat a tornaszobában tartják. 
 
Az eszközellátottság fejlesztésre szorul, ezt pályázatból igyekszünk megoldani. Fontos célnak tartják, hogy 
a diákok oktatása-nevelése mellett élményeket is gyűjtsenek az iskolában. Ennek érdekében a következő 
szakköröket hirdetjük meg minden évben: mazsorett, sport, informatika, kamarakórus. Gondolnak a 
továbbtanuló 8. osztályosokra is, ezért számukra felkészítést tartanak matematikából, angolból, magyar 
nyelv és irodalomból. Hogy a jövőben ne jelentsen gondot a beilleszkedés a középiskolába, ezért év végén 
kimeneti vizsgát rendeznek a főbb tantárgyakból. Tehetséggondozó szakkör működik matematikából és 
angolból. Folyamatosan készítik fel tanulóikat a szaktárgyi és egyéb versenyekre is.   
 
Lényegesnek tartják a diákok egészséges életmódra nevelését, és környezettudatos magatartásforma 
kialakítását, ezért novemberben fogászati és testápolási vetélkedőt szerveznek. Rendszeresen takarítják és 
parkosítják az udvart, és szemétszedési akciót is szerveznek a községben és környékén. 
 
Évente gyermekszínjátszó és táncbemutatót, valamint jelmezbált rendeznek, mert ez előmozdítja a falu 
kulturális életét. Egyébként elmondható, hogy az iskola a község egyetlen kulturális mozgatórugója. 
Tanulók szerepelnek a falunapon és egyéb községi rendezvényeken, vetélkedőkön is. 
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KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Császártöltés Általános Iskolája 
 
Császártöltés Általános Iskoláját 1943-ban építették, így az épület a II. világháború idején kórház is volt. 
Az új épület a régi lebontott iskola-épület helyére került. Ezekben a nehéz években mégis sokkal több 
iskolás volt, mint jelenleg. Voltak évek mikor a császártöltési iskolában 600 körüli volt a gyermeklétszám. 
Sajnos ez mára nagyon lecsökkent. Jelenleg 150 fő körül ingadozik a létszám. Ha a falu lakosságát nézzük, 
akkor érthetőbb ez a csökkenés, hiszen jelenleg 2700 fő él Császártöltésen. Ez is csökkenő tendenciát 
mutat, ami elsősorban a munkalehetőségek hiánya miatt van így. Régebben a császártöltési emberek zöme 
mezőgazdaságból élt, nagyon sokan dolgoztak az azóta megszűnt TSZ-ben, Állami Gazdaságban.  
 
Császártöltés német nemzetiségi falu, az itt élők zömének ősei Németországból Ulm környékéről kerültek 
ide, tehát svábok. A nemzetiségi nyelv, hagyományok, tudat ápolására mindig nagy gondot fordított a 
település. A sváb emberek mindig erejükön felül is nagy gondot fordítottak gyerekeik taníttatására, ezért a 
faluból nagyon sokan tanultak és tanulnak tovább főiskolákon, egyetemeken.  
Az iskola, nemzetiségi iskola, ennek szellemében a gyerekek valamennyien elsőtől kezdve heti 5 órában 
tanulnak német nyelvet. Ez olyan alapokat nyújt nekik, amivel okosan gazdálkodva többen már az általános 
iskola időszaka alatt, mások a középiskolákban nyelvvizsgázni tudnak. A hagyományápolás körébe tartozik 
az is, hogy gyermekeknek lehetőségük van a sváb táncok elsajátítására is, hiszen régóta jól működik a 
nemzetiségi tánccsoport. Gyermek és felnőtt táncosok is szívesen mutatják be a régiek táncait. A 
nemzetiségi fúvószenekar sikerrel szerepelt hazai és külföldi bemutatókon is. Császártöltésnek 17 éves 
múltra visszatekintő partnerkapcsolata van a német Deggenhausertal településsel, így az iskolák is 
testvériskola kapcsolatot ápolnak. A német és magyar gyerekek évente váltakozva látogatnak el 
egymáshoz, megismerkednek egymás iskolájával, lakóhelyével, a környék látnivalóival. Betekintést 
nyernek a német-magyar családok életébe, gyakorolják a nyelvet. Ebben az évben 15 gyermek volt 
Németországban. 
 
Az iskola igyekszik minden gyermek számára az ő képességeihez, igényeihez igazodva lehetőségeket 
teremteni, segíteni, kibontakoztatni tehetségét. Amennyiben a tanuló segítségre szorul az egyes 
tantárgyakból, akkor a korrepetálásokon lehetősége van arra, hogy behozza lemaradását. A sajátos nevelési 
igényű gyerekeket is lehetőségekhez juttatja az intézmény, gyógypedagógusok és logopédus segítségével 
integráltan oktatásban részesülnek. 
Az évente induló sokféle szakkör a különböző érdeklődésű tanulóknak nyújtja a lehetőségek széles 
tárházát. Indul kerámia, rajz, balett, modern tánc, néptánc, diák-újságíró, foci, sport, musical, 
konyhatündér, német szakkör is. A zene iránt érdeklődő tanulók tanulhatnak iskolánkban fa- és rézfúvós 
hangszereken, zongorán. Az iskola tanulóinak harmada él ezzel a lehetőséggel. 
 
Az iskolában jelenleg 12 főállású tanító-tanár dolgozik, mellette négyen óraadóként vesznek részt az 
oktatásban. Valamennyien elkötelezettek a pedagógushivatás mellett, lelkesen, szakértelemmel, gyermek 
centrikusan tanítanak. Tanítványaikat szívesen viszik versenyekre, külső- belső megmérettetésekre. 
Területi, megyei, sőt országos versenyeken is eredményesen szerepelnek a tanulók. Az Iskolának nagy 
könyvtára van, ahol szívesen időznek a gyerekek. Napközis csoportjainkban délután is tanulhatnak, 
játszhatnak a tanulók. 
 
Az iskola büszkélkedhet egy tanuszodával is, mely májustól szeptemberig tart nyitva, és nyáron pedagógus 
felügyelet mellett ad lehetőséget a fürdőzésre, úszástanulásra. A szülőkkel jó kapcsolatot tartanak nevelők; 
évente legalább két alkalommal tartanak szülői értekezletet, fogadóórát. A szülők ettől eltérő időpontokban 
is megkereshetik a tanárokat problémáikkal, gondjaikkal. Több osztályban tartanak anyák napját, szülőkkel 
közös kirándulásokat. Az iskolának sok rendezvénye van, melyek hagyományosan évről-évre 
megrendezésre kerülnek, ezek mellett minden évben valami újat is kitalálnak és megvalósítanak. 
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Iskolánk elérhetősége: 

 

Perjés

tagintézmény-vezető h
alsó tagozat 

Kulcsárné Árvai Julianna 
gazdasági vezető 

 
Cím: 6237, Kecel Szabadság tér 17. 
Tel.: 06 / 78 / 420 – 253 
Email: titkar@aranyj-kecel.sulinet.hu 
Web: www.aranyj-kecel.extra.hu 
 

Tihor Lászlóné 
címzetes igazgató, tagintézmény - vezető 

 
 

i Győzőné 
tagintézmény-vezető helyettes 

fölső tagozat 
 

Ernszt Tiborné 
elyettes 

 

 
 1960-ban adták át a központi iskolát, melyet 2005-ben újítottak fel.  
 8 évfolyamos általános iskola évfolyamonként általában 4 párhuzamos osztállyal működik.  
 Mottónk: „ESÉLYT MINDENKINEK” 
 Esztétikus, kulturált környezet a tanuláshoz biztosított 
 Tapasztalt, gyermek-központú, tanári kar foglalkozik a gyermekekkel. 
 Technikailag jól felszerelt iskola: 

 
- Fejlett informatikai struktúra: 22 géppel felszerelt informatika  
   szaktanterem internet eléréssel.  
   Alsó tagozaton már 3. osztálytól bevezetésre kerül informatikaoktatás.  
- Könyvtár helyben 
 
- Kiscsoportos fejlesztő pedagógiai szaktanterem 
   Lehetőség van a tanulók különleges gondozás keretében történő ellátására 
- 3 tornaterem  
- Kísérletekre is alkalmas kémia labor 
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- Médiatermek (projektor,mobil-és fix digitális táblák) 
   A gyerekek itt is megtanulják az IKT eszközök használatát nemcsak  
   az informatika órán. 
 
- Nyelvi laborok (angol, német)  
   Német nemzetiségi nyelvoktatás 
   Angol nyelvi emelt szintű képzés (harmadik évfolyamtól ) 

 
 Értékrendszerünkben nagy hangsúlyt fektetünk a magyarságtudat és a néphagyományok ápolására. 
 Tanulóink otthonosan érezzék magukat Európában, németországi partnerkapcsolatok. 
 Közös hagyományőrző és teremtő rendezvények, melyek szülőkkel, a családokkal való minél 

szorosabb kapcsolattartást biztosítják (családi sportnap, szülők-nevelők bálja, gyermeknap, farsangi 
bál) 

 Nem utolsó sorban: napközi otthonos nevelés 
 

 

 
Iskolánk részt vesz a következő programokban: 
 HEFOP 3. 1. 3    „Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra”   
 HEFOP 2.1.2 „A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi 
együttműködés keretében a közoktatás területén"  
 IPR Integrációs pedagógiai rendszer alkalmazása  – hátránykompenzáló pedagógiai rendszer 

„Játszva tanulunk”
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KTKT Általános Iskola és Középiskola Imrehegyi Általános Iskolája 
 
 
Imrehegy község 1952-ben kezdett épülni a Kiskunhalas és Kecel közötti út mellett. Szétszóródott 
tanyavilág, homokos terület, a lakosság főleg mezőgazdaságból él. Ekkoriban 5-6 épületben működött 
általános iskola.  
 
Napjainkban a lakosság száma 774 fő, az alsó tagozatos iskolába 28 gyermek jár. Ezt az iskolát 1989-ben 
építették, az Általános Művelődési Központ intézményegységeként működött. A könyvtár jelenleg is az 
iskola épületében van.  
 
A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében 2007-ben az iskola 6 tanulócsoportját (1.,2.,3.,4. 
osztály és 2 napközis csoport) 3-ra kellett csökkenteni. Így összevont nevelés-oktatás folyik: 1-2., 3-4. 
osztály és 1-4. napközis csoport.  
 
Az iskola és a könyvtár a falu kulturálódási lehetőségeinek szinte egyetlen forrása, tere. A nevelésen- 
oktatáson kívül minden művelődési és szabadidős tevékenység szervezésében, lebonyolításában a 
pedagógusok, a könyvtáros informatikus, konyhai és más dolgozók folyamatosan és aktívan részt vesznek 
(majális, falunap, gyermeknap, mindenki karácsonya, jótékonysági bál). 
 
A legtöbb kisiskolás szeret ide járni. Korán megérkeznek, a tanítás előtti időt játékokkal, kreatív önálló 
tevékenységgel, beszélgetéssel töltik. A baleset, erőszakos viselkedés nagyon ritka. Minden pedagógus 
megfelelő képzettségű: óvodapedagógus és tanító, gyógypedagógiai tanár és tanító. 2003 őszétől 5 sajátos 
nevelési igényű tanuló volt, 2007-re számuk 15-re emelkedett, velük legtöbbször szakképzett 
gyógypedagógiai tanárok foglalkoznak. Mivel kis létszámú osztályokkal működik az iskola, ezért minden 
évben vannak a környező településről idejáró SNI tanulók. 
 
Tanórán kívüli tevékenységek: 1-4-ig összevont napközis csoport, logopédia, habilitációs foglalkozások, 
zeneoktatás, táncoktatás, karate, hittan, gyógytestnevelés, könyvtár. A rendezvények megszervezéséhez és 
kivitelezéséhez sok segítséget adnak a szülők, a község vezetősége és a Hunyadi Mátyás Vadásztársaság. 
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KTKT Általános Iskola és Középiskola Kaskantyúi Általános Iskolája 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaskantyú Kiskőröstől tíz kilométerre eső kis település, a Kiskunsági Nemzeti Park közvetlen 
szomszédságában. A község lélekszáma 1078 főre tehető. 

Az iskola a 2007-2008. tanévig önálló intézményként működött 8 évfolyammal. A kevés gyereklétszám 
miatt több évig a készségtárgyak összevonásával folyt az oktatás, majd 8 évvel ezelőtt a csökkenő tanuló 
létszám miatt teljes összevonásra került sor. Az 1-2. osztály, a 3-4. osztály, az 5-6. osztály és a 7-8. osztály 
tanult együtt. A 2007-2008. tanév nagy változásokat hozott az iskola életében, ugyanis felső tagozatos 
tanulók Kiskőrösre járnak iskolába. Történt mindez azért, mert a létszám tekintetében nem felelt meg a 
törvényi előírásoknak. Az 1-2., a 3-4. osztály összevonásával két osztálytanítóval, egy napközis nevelővel, 
gyógypedagógussal, angol nyelvtanárral és informatika tanárral folyik az oktatás. Rendszeresek a tanórán 
kívüli foglalkozások: sport, informatika, tánc, angol szakkör, fejlesztő foglalkozások.  

Néhány évvel ezelőtt az "Egy kis iskola nagy informatikai 
beruházása" nevű Phare-pályázaton 23 millió forintot nyert az 
intézmény. A meglévő épületben megvalósult 12 gépes 
informatikai labor. Mindez a gyerekek információszerzésének 
lehetőségeit, a sokkal hatékonyabb oktatást szolgálja. Minden 
tanteremben van egy gép Internet eléréssel, s már a 3-4 
osztályosok is remekül dolgoznak rajta. TV, számítógép, DVD 
lejátszó, Hi-Fi, projektor is rendelkezésünkre áll. Az informatika-
oktatás a felnőttképzésre is kiterjed. 

Az angol nyelv oktatását utazó pedagógussal oldják meg. A 
tanulók a versenyeken sikeresen szerepelnek, nemcsak a helyi, hanem a Bács-Kiskun megyei Kisiskolák 
Közművelődési Egyesülete által szervezett tanulmányi versenyeken is: Kisnyelvész helyesíró és 
matematika versenyen, valamint Vers- és mesemondó versenyeken, Kölyökolvasó versenyen. 
Hagyományaink: Szülők- nevelők bálja, Szüreti Fesztivál, osztálykirándulások, nyári táborok, 
betlehemezés, farsangi bál, gyereknap, anyák napja, pedagógus nap.  
Kapcsolataik jók a helyi önkormányzattal, az óvodával, a szülőkkel, a civil szervezetekkel és a környező 
kistelepülések iskoláival. Nyertes pályázatok: „Éljen a falusi iskola”, „Élőlánc a Kisiskolákért”. 

Cél, hogy az alsó tagozat oktatása helyben működhessen, hiszen minden falunak egyik lételeme az iskola, 
melyért a falu apraja-nagyja összefogással mindent megtesz. 
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KTKT Általános Iskola és Középiskola Kossuth Lajos Általános Iskolája 
 
 

 
A KTKT Általános Iskola és Középiskola Kossuth Lajos 
Általános Iskolája Soltvadkert egyetlen iskolájaként látja el az 
1-8. évfolyamosok általános iskolai oktatását. Cél, hogy a 
tanulók részére minden lehetőséget megadjanak képességeik 
fejlesztése, tehetségük kibontakoztatása érdekében. 
Osztálytermek mellett tornaterem, sportudvar, könyvtár, 
szaktantermek állnak a gyerekek rendelkezésére. A díszterem 
ünnepi körülményeket biztosít a rendezvényekhez. 

Pedagógiai program szerint már az elsőosztályosok 
számára választási lehetőséget biztosítanak. Iskolaotthonos oktatás, német nemzetiségi nyelvoktatás és 
emelt szintű testnevelés oktatás programjai közül – kinek-kinek érdeklődése alapján – kezdődhetnek az 
általános iskolai tanulmányok. Az oktatás terén a differenciált egyéni képességfejlesztés sokféle formája 
található meg a későbbiekben is. Ötödik évfolyamtól, a negyedik osztály végi – angol és német – 
eredmények alapján a tanulók egy része emelt szintű nyelvi oktatásban részesülhet. Az azonos 
évfolyamon tanuló, heterogén osztályok diákjainak képességek szerinti nívócsoportokban tanítják az 
idegen nyelvet és a matematikát. Az elmúlt években angol majd német nyelvből egyre többen jelentkeztek 
nyelvvizsgára. Az iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, nevelését és 
emellett a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló integrációs programját is működtetik. Az egyéni 
képességek minél hatékonyabb fejlesztése érdekében kompetencia alapú oktatást vezettek be. 
A délutáni szabadidejüket hasznosan eltölteni vágyókat szakköri lehetőségek széles skálájával várják a 
pedagógusok. Az Iskola helyet ad zenei, képző- és iparművészeti, valamint a színjáték alapfokú 
művészetoktatási képzésnek is. 
Kiemelt nevelési feladatok közé tartozik a kulturált, 
esztétikus környezet kialakítása a tanulók bevonásával. 
Minden osztálynak van egy kis területe az iskolához tartozó 
részről, aminek rendjéért Ők a felelősek. Gyakran a szülők is 
segítenek, hogy az iskola környezetét otthonossá tegyék. 
Fontosnak, hogy színvonalas ünnepségeken, 
rendezvényeken a nemzeti és helyi hagyományokat ápolják és 
továbbfejlesszék. 
Soltvadkert testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában is 
aktívan részt vesz az intézmény, a tanulók és tanáraik szeretettel fogadják a bodelshausen-i vendégeinket, 
akik két évente ellátogatnak, és cserébe a következő évben az iskola egy csoportja megy Németországba az 
ottani vendéglátókhoz. Tíz éve szoros kapcsolatot tartanak fenn a nagyenyedi Bethel Gábor 
Kollégiummal is. Közös programjok keretében több ünnepségen is szerepeltek a Líceum diákjai, 2004 
júniusában pedig egy többnapos erdélyi körutazást szerveztek az iskola pedagógusainak. 

Bővebb információk elérhetők a www.soltvadkert.net/iskola weboldalon. 
 
 



KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Tabdi Általános Iskolája 
 

Hitvallás: 
"Az iskola dolga,  
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 
örömére és alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

/Szent-Györgyi Albert/ 

 
Tabdi Bács-Kiskun megyében a keleti hosszúság 19020' , az északi szélesség 46042', Kiskőröstől 7 km-re 
északkeletre helyezkedik el. Belterülete 1,752 km2. 1890. augusztus 28-ára felépült az első tabdi iskola, 
amely – Kiskőrösit kivéve – a környék legrégibb iskolája. Ezt az iskolát sokáig "Tornyos iskolának" hívták. 
1890. okt. 11-én volt az iskolaavatás. Ekkor megérkezett Tabdi első tanítója, Rácz János. A régi iskola 
utcája ma az ő nevét viseli. 

Természetesen ez az iskola az eltelt több mint 100 év alatt 
költözés, többszöri átépítés, felújítás után már másik 
épületben, modern környezetben fogadja a település 
diákjait. 
Diákok száma a demográfiai görbének megfelelően az 
elmúlt másfél évtizedben 75-95 fő között mozog. Ez a 
gyermeklétszám magában hordozza a kisiskolák minden 
előnyét és hátrányát. Hátránya, hogy az 
osztályösszevonások, megszüntetések árnya éveken át ott 
lebegett az iskola felett. (Ezt a fenyegetést talán a társulás 
ki tudja védeni.) 
Előnye, hogy családias légkörben, kis létszámokkal 
egyénre szabott tervekkel, foglalkozásokkal igazi nevelő 

iskolává tudott válni. A hét állandó, már sok éve itt tanító, tanár mellett 6 utazó, óraadó pedagógus 
biztosítja a szakos ellátottságot. 
Tanítványaink évek óta sikeresen felvételiznek az általuk megjelölt középiskolába, 90%-uk az első helyen 
kiválasztott intézményben tanulhat tovább. 
A tanulmányi munka mellett diákok folyamatosan részt vesznek különböző tanulmányi versenyeken. Az 
elmúlt 3 évben rendszeresen a Kerékpáros Iskolakupa országos döntőjéig jutottak.  
Működik informatika szakkör, a résztvevő tanulók alakítják az iskola honlapját, melynek címe: 
www.tabdi.hu/suli, kerékpáros KRESZ szakkör, A Diák Önkormányzat lapját TABdiák címen szintén az 
iskolások szerkesztik. A rajz szakkör alkotásaival a települési rendezvényeket segíti. Az osztályok nagy 
sikert aratva rendszeresen fellépnek a Falu Napon, a szüreti rendezvényeken. Ezek a fellépések több hetes, 
hónapos közös munkát jelentenek minden évben. 
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KTKT Egységes Iskola és Középiskola, Tázlári Általános Iskolája 
 
 
 
Az Iskola 1960-ban épült. Előtte tanyasi iskolákban és a faluban több helyen folyt az oktatás. Többszöri 
bővítés után 1987-ben érte el jelenlegi nagyságát. Az Iskola 9 tanteremmel, tornateremmel, 
fejlesztőszobával, könyvtárral rendelkezik. A 155 tanulóról 19 pedagógus, köztük gyógypedagógus, és 5 fő 
technikai személyzet gondoskodik.  
 
Az épület felújításra szorul, technika felszereltsége közepes. 1981-től 2007-ig ÁMK-ként működött, de a 
közművelődésben még most is jelentős részt vállalnak a diákok és pedagógusok.  
 
Az Iskola 1999/2000-es tanévtől felvállalta az SNI tanulók képzését, integrált formában. A diákok két 
idegen nyelv közül (angol, német) választhatnak. A diákok szabadidejükben rajz és informatika szakkörön, 
énekkaron és sportkörön vehetnek részt, néptáncot és modern táncokat is tanulhatnak. Gyógytornász 
hetente kétszer foglakozik a rászorulókkal. Az egyházakkal nagyon jó a kapcsolat, 3 felekezet rendszeresen 
tart hitoktatást a tanulóknak. 
A diákok szívesen vesznek részt tanulmányi- és sportversenyeken, területi és megyei fordulókon szép 
eredményeket érnek el. 2004-től testvériskolai kapcsolatot tartanak fenn a Horgosi általános iskolával. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 



KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Petőfi Sándor Gimnázium És Kertészeti Szakközépiskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Iskola 1903-ban polgári iskolaként nyitotta meg kapuit. A gimnáziumi képzés 1953-ban indult meg, 
majd 1960 óta mezőgazdasági jellegű szakképzés is folyik. A hetvenes évektől részt vállaltak a 
felnőttoktatásból is, de napjainkra ez a képzési forma megszűnőben van. 
1993-ban döntött úgy a tantestület, hogy hatosztályos képzést is indítanak. Évente általában két 
párhuzamos osztály kezdi meg tanulmányait. 
A diákok a négyosztályos képzésben fakultációt, a hatosztályos osztályokban pedig specializációt 
választhatnak. Ezeken az órákon magasabb óraszámban történik az egyes tantárgyak oktatása, ezzel 
biztosítják az emelt szintű vizsgákra és a nyelvvizsgára történő alapos felkészülést. 
Nyelvoktatásban az alábbi nyelveket választhatják a diákok: angol, német, francia, orosz, latin és olasz. 
 
Az iskolában folyó szakmai képzés alkalmazkodik a térség igényeihez. 1996 szeptemberében beindították a 
Vincellér (szőlész-borász) képzést, 1998-ban pedig a Kertész és növényvédelmi technikus szakmára történt 
a beiskolázás Az új OKJ bevezetésével megindulhat a Bor-és pezsgőgyártó technikus képzés. 
Tangazdaságban a fejlesztés folyamatos és tervszerű, ahol a legkorszerűbb eszközökkel folyik a gyakorlati 
oktatás. Elért eredményeiket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nagyváthy díjjal ismerte 
el.  
Az Iskola 1993 óta cserekapcsolatot tart fent a göttingeni Geschwister-Scholl Gesamtschule-val. 
Testvériskolai kapcsolatot ápolnak még a görögországi Thesszaloniki, a hollandiai Krimpen és a német 
Bad-Zwischenach városával. 
Délutánonként lehetőséget biztosítanak a diákok számára a sportolásra, az iskolai könyvtár látogatására és 
az internet használatára. 
A tanulók évente Magyarország és a környező országok szép tájaira tehetnek kirándulásokat. Szlovákiában 
megtanulhatnak síelni, Erdélyben megismerhetik az elmúlt évszázadok történelmét és csodás vidékeit. 
Nagy figyelmet fordítanak a különböző iskolai hagyományok ápolására, ilyenek a szalagavató, a gólyabál, 
a farsangi bál és a ballagás. 
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 KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Wattay Középiskola és Szakiskolája 
 
Az tagiskola fő oktatási feladata a szakképzés és az is kell, hogy maradjon a jövőben is. Nagyon fontos 
azonban a szakképzést megelőző, érettségit adó szakközépiskolai 9-12. évfolyamos képzés, és a 9-10. 
évfolyamos szakiskolai képzés is, mert a szakképzés erre épül. Ezek a képzések biztosítják a megfelelő 
végzettségű tanulókat szakképzésünk számára. A tagintézményben tanuló 837 diákból 606 fő (72 %) a 
vonzáskörzethez tartozó más településen lakik, bejáró vagy kollégista. A 353 fő szakközépiskolai, a 484 fő 
szakiskolai, ill. szakképzésben résztvevő tanuló 31 osztályban részesül oktatásban. 
Jelen időszakban négy különböző helyszínen történik az elméleti képzés, amely az oktatás 
megszervezésében számos nehézséget okoz. A főépületben 10 tanterem, 4 szaktanterem és 4 
szükségtanterem, 1 könyvtár és ideiglenes jellegű tornaterem áll rendelkezésre. Az általunk B épületnek 
nevezett egységünkben a szakiskolai képzés (9-10. évfolyam és a szakképzés néhány szakmája) kapott 
helyet. Az objektum az átalakítás után 11 tanteremmel, 3 szaktanteremmel, tornateremmel, rendelkezik. A 
főépület és a B épület használata mellett szakmai elméleti oktatást végzünk a C épület 4 tantermében és a 
Fém-, Faipari és Elektronikai tanműhely területén is. 
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet mind a 837 tanulójának személyiségformálására, az életre történő 
nevelésre. A tanulók között sok a hátrányos körülmények között élő, felzárkózásra szoruló. Ezt a szakmai 
és személyenként előforduló magatartási problémát is felvállalja az intézmény, hogy közös erőfeszítéssel a 
tanuló megtalálja helyét szűkebb és tágabb környezetében. 

1. Szakközépiskola  
A szakközépiskolai képzés 1992-től került bevezetésre. A 4 éves általános képzés felkészít az érettségire és 
az eredményes tanulók számára az emeltszintű érettségire való felkészítéssel biztosítja a szakirányú 
felsőoktatásban a továbbtanulás lehetőségét. 
 

Szakterület Szakmacsoport 
gazdasági-szolgáltatási  Közgazdaság 
műszaki  Gépészet-közlekedés 
műszaki Informatika 

 
2. Szakiskola 
A szakiskolának 9-10. évfolyama és 2-3 szakképzési évfolyama van. A tanulók alapműveltségüket a 8 
általános iskolai osztályokra épített 9-10. osztályokban mélyítik el. Tanulmányaik alatt szakmai 
orientációként szakmai előkészítő elméleti és gyakorlati ismereteket is szereznek. Ezzel segítve a 
pályaválasztást, a sikeres szakmai tanulmányok megkezdését. 

 
Szakterület Szakmacsoport 

műszaki Gépészet-közlekedés 

műszaki Építészet 

műszaki Faipar 

humán Egyéb szolgáltatások (fodrász) 

gazdasági-szolgáltatási Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

gazdasági-szolgáltatási Ügyvitel 

mezőgazdaság Élelmiszeripar 
 
 
3. Gyakorlati képzés 
Fém-, Faipari és Elektronikai tanműhely telephelyén túlnyomó többségében a szakképzésben résztvevő 
fémipari és faipari szakmát tanuló diákok sajátítják el a választott szakmájuk gyakorlati ismereteit. Itt 
történik a műszaki szakközépiskola gépészet szakmacsoportú szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók 
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pályaorientációs és szakmai előkészítő-alapozó képzése. A műhely a színvonalas képzéséhez szükséges 
szerszámokkal, gépekkel, berendezésekkel jól felszerelt. 
 
 

 

KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Kollégiuma 

 
Tanulócsoportok száma 3, vegyes életkorú koedukált csoportok iskolatípusonként. A diákok a város két 
középiskolájában tanulnak, illetve fogadnak spec. iskolásokat is. 
 
Nevelőtestület összetétele: 
1 fő kollégiumvezető, 3 fő nevelőtanár, 2 fő pedagógiai felügyelő. 
 
Tárgyi feltételeket folyamatosan javítgatják, pl: kondigépet, pingpongasztalt használhatnak a diákok. Egy 
klub szoba van. Az épületben kábel TV működik, és mindhárom tanulóban van TV készülék. Számítógép-
parkot folyamatosan fejlesztik, jelenleg 15 db gép áll a diákok rendelkezésére. A kollégiumban szélessávú 
sulinetes internet hozzáférés biztosított. 
Sportpálya sajnos nincs, „vendégként” azért használhatják a Wattay szakközépiskola betonos 
kézilabdapályáját.  
 
Diákönkormányzat jól szervezett, színvonalas munkát végez. 
TÉMA alapítvány minden tanévben 200 000 Ft körüli összeggel támogat nyelvtanfolyamot, jogosítvány 
megszerzését, külföldi utazásokat/pl. cseregyakorlat/. 
 
Ötféle szakkör közül választhatnak a diákok: sport, kézműves, informatika, virágkötő, tánc. 
 
Hagyományok: 

• Gólyaavató a 12. évfolyamosok szervezésében. 
• Október 6-i Aradi Vértanúk városi ünnepségén való részvétel.  
• Mikulás napi meglepetés ajándékkal, virgáccsal. 
• Kollégiumi Karácsony műsorral, ünnepi vacsorával (a két középiskola vezetőinek meghívásával). 
• Március 15-e alkalmából gyertyagyújtás rövid megemlékezés keretében a gimnázium előtti Petőfi 

szobornál.  
• Április végén 1 napos közös kirándulás busszal. (főzés játék) 
• Májusban végzős diákok búcsúztatása, megvendégelése az ebédlőben.  
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megállapodás 
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pénzügyi kötelezettségeinek nem teljesítése esetén irányadó eljárásra 
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	-
	óvoda (Rákóczi u. 144.)
	6
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	10
	-
	óvoda (Batthyány u. 2.)
	15
	-
	-
	8
	-
	1
	-
	24
	-
	óvoda (Árpád u. 6.)
	8
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	12
	-
	óvoda (Nyárfa u. 35.)
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	4
	1
	Bem József Általános Iskola
	Kiskőrös
	általános iskola
	52
	1
	-
	-
	-
	17
	2
	69
	3
	Petőfi Sándor Általános Iskola
	Kiskőrös
	általános iskola
	45
	1
	2
	1
	-
	17
	-
	63
	1
	Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
	Kiskőrös
	gimnázium
	40
	2
	7
	-
	-
	11
	-
	51
	2
	szakközépiskola
	16
	4
	-
	-
	-
	8
	-
	24
	4
	Boróka Általános Művelődési Központ
	Bócsa
	óvoda
	2
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	4
	2
	általános iskola
	13
	-
	2
	-
	2
	4
	6
	17
	8
	Általános Művelődési Központ
	Császár-töltés
	óvoda
	6
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	10
	-
	ált. iskola (Császártöltés)
	15
	-
	4
	-
	-
	10
	-
	25
	-
	ált. iskola (Érsekhalma)
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	10
	1
	alapfokú művészetoktatás
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
	Csengőd
	Óvoda
	3
	3
	-
	3
	-
	7
	-
	13
	3
	általános iskola
	15
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	19
	1
	Általános Művelődési Központ
	Imrehegy
	óvoda
	2
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	4
	-
	általános iskola
	7
	-
	3
	-
	1
	6
	1
	13
	2
	Általános Művelődési Központ Kaskantyú
	Kaskantyú
	óvoda
	3
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	5
	1
	általános iskola
	7
	-
	1
	-
	-
	6
	1
	13
	1
	Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje
	Kecel
	óvoda (Kalocsai u. 4.)
	2
	-
	-
	5
	1
	-
	-
	7
	1
	óvoda (József Attila u. 6.)
	6
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	11
	-
	óvoda (Kalocsai u. 6.)
	4
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	7
	-
	óvoda (Rajk L. u.12.)
	5
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	9
	-
	óvoda (Bartók B. u. 29.)
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	4
	-
	óvoda (Szilosi u. 62.)
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	4
	-
	Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
	Kecel
	általános iskola
	57
	3
	-
	-
	-
	18
	2
	75
	5
	alapfokú művészetoktatás
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
	Páhi
	óvoda
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	5
	-
	általános iskola
	10
	1
	-
	-
	-
	7
	1
	17
	2
	Általános Művelődési Központ
	Solt-szentimre
	óvoda
	4
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	6
	-
	általános iskola
	10
	3
	1
	-
	-
	7
	1
	17
	4
	Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
	Soltvadkert
	általános iskola
	51
	5
	-
	1
	-
	14
	3
	66
	8
	alapfokú művészetoktatás
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	logopédiai szakszolgálat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Tabdi Község Önkormányzat Általános Művelődési Központja
	Tabdi
	óvoda
	3
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	5
	-
	általános iskola
	11
	8
	-
	-
	-
	3
	-
	14
	8
	Általános Művelődési Központ
	Tázlár
	óvoda
	6
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	9
	-
	általános iskola
	18
	-
	-
	1
	-
	14
	-
	33
	-
	Összesen
	480
	38
	22
	68
	6
	158
	18
	673
	62
	II.2 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Által
	II.2.1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulás


	A közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos felad
	Az 1113/2003. (XI. 11.) Korm határozat egyértelműen kimondja
	A fenti szándéknak megfelelően a központi költségvetés első 
	Fenti, elsősorban fejlesztési célú támogatás igénybe vételéh
	Társulás neve
	2005. évi normatív támogatás
	2005. évi fejlesztési célú támogatás
	2006. évi normatív támogatás
	2007. évi normatív támogatás
	2008. évi normatív támogatás
	Általános feladatok támogatása
	24 480 716
	0
	20 803 600
	20 000 000
	20 000 000
	Közoktatási feladat
	13 568 702
	13 000 000
	7 748 000
	12 147 000
	158 065 000
	Szociális intézményi�feladat
	8 800 000
	12 000 000
	0
	14 028 000
	18 480 000
	Szociális alapszolgáltatási feladat
	0
	0
	0
	0
	0
	Gyermekek átmeneti gondozási feladata
	0
	0
	0
	0
	0
	Gyermekjóléti alapellátási feladat
	0
	0
	0
	0
	0
	Belső ellenőrzési feladat
	0
	0
	8 910 000
	9 540 000
	7 920 000
	Mozgókönyvtári feladat
	0
	0
	0
	11 700 000
	11 700 000
	Egészségügyi alapellátási feladat*
	0
	12 500 000
	0
	0
	0
	Kistérségi ügyintézés korszerűsítési feladat*
	0
	28 256 000
	0
	0
	0
	Összesen:
	46 849 418
	65 756 000
	37 461 600
	67 415 000
	216 165 000
	* Kizárólag a fejlesztési célú pályázatban támogatott cél
	Jól látható, hogy a Társulás közoktatási feladatainak ellátá
	Megjegyzendő, hogy a Társulás egy szociális szakosított ellá
	II.2.2 A Társulás főbb jellemzői

	A Társulás a társulási megállapodásban foglaltak alapján ell
	közoktatási,
	egészségügyi,
	belső ellenőrzési,
	szociális intézményi és a
	területfejlesztési feladatot.
	A Társulás döntéseinek előkészítésére és feladatainak végreh
	A Társulás döntéshozására vonatkozó főbb szabályok a követke
	A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
	A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Taná
	A javaslat elfogadásához a jelen levő tagok több mint feléne
	A minősített többséghez legalább 11 tag (a kistérséghez 15 ö
	Tagi hozzájárulás szabályozása: A Társulás működésével kapcs
	II.2.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006.

	A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakb
	E rendelkezések mellett a Kt. 133.§-ának (3) bekezdése alapj
	II.2.4. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladat

	Elsőként fontos bemutatni a Társulások költségvetési támogat
	a Társulásnak legalább három közszolgáltatási feladatot kell
	a\) egy feladat a közoktatási intézmén
	b\) második feladatként a szociális in�
	c\) további egy feladat - amennyiben a 
	a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ell
	a fenti 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre kell 
	a Társulásnak el kell látnia a kistérségi fejlesztési tanács
	egész évi támogatás a Társulásban adott költségvetési év jan
	az előző pontban említett – 2007. január 31-i állapothoz köt
	hangsúlyozandó, hogy támogatást a Társulás kizárólag azon fe
	A közoktatási feladat ellátása két részfeladat feltételeinek
	Közoktatási intézményi feladat
	Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akk
	Erre a kérdésre azért fontos kiemelt hangsúlyt fektetni, mer
	Átlaglétszám-feltételekről bővebben:
	A közoktatási intézmények által teljesítendő átlaglétszámok 
	Az első „csoportba” tartoznak azon feltételek, amelyek telje
	A támogathatósági feltételek mellett a költségvetési törvény
	Az 50/60%-os feltétel akkor teljesül, ha a feladat ellátásáb
	A 2008. évben teljesítendő átlaglétszám feltételeket a követ
	Átlaglétszám-feltételek – önálló intézmény
	Intézmény megnevezése
	2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek
	2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek
	évfolyam
	átlaglétszám-feltétel
	évfolyam
	átlaglétszám-feltétel
	Önállóan fenntartott
	óvoda
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél na
	15 (20)
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél na
	15 (20)
	Önállóan fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam
	1-3. évfolyamokon együttesen
	15
	1-4. évfolyamokon együttesen
	15
	4. évfolyamon
	11
	Önállóan fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam
	5-7. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település
	17 (23)
	5-8. évfolyamokon együttesen
	(10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5.
	17 (23)
	8. évfolyamon
	11
	Intézmény megnevezése
	2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek
	2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek
	évfolyam
	támogat-hatósági feltételek
	csökken-tett feltételek
	évfolyam
	támogat-hatósági feltételek
	csökken-tett feltételek
	Társulás/intézményi társulás által fenntartott óvoda
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél na
	15 (20)
	13
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél na
	15 (20)
	13
	Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott óvoda, 
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen
	13
	valamennyi óvodai nevelési évben együttesen
	13
	Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános isk
	1-3. évfolyamokon együttesen
	15
	13
	1-4. évfolyamokon együttesen
	15
	13
	4. évfolyamon
	10
	Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott iskola 
	a 4. évfolyamon
	10
	az 1-4. évfolyamokon együttesen
	13
	Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános isk
	5-7. évfolyamokon együttesen
	(10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5. évfo
	17 (23)
	15
	5-8. évfolyamokon együttesen
	(10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5. és 6
	17 (23)
	15
	8. évfolyamon
	11
	Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott általán
	5-7. évfolyamokon együttesen
	15
	5-8. évfolyamokon együttesen
	15
	8. évfolyamon
	11
	Társulás által fenntartott egységes iskola
	szakiskola
	9-10. évfolyam
	23
	szakiskola 9-10. évfolyam
	23
	9-13. évfolyam
	28
	9-13. évfolyam
	28
	Főbb szabályok az átlaglétszám számítására:
	a\) Az átlaglétszám számításánál az�
	E szabály alapján az egy OM azonosítóval rendelkező intézmén
	E szabály 2004. évben – a többcélú kistérségi társulások els
	Több esetben az átlaglétszám feltételek teljesítéséhez több 
	csak a székhelyen működik közoktatási intézmény (ez a legkev
	csak a székhely településen indítanak mind az 1-8. évfolyamo
	nemcsak a székhelyen, hanem a tagintézményben (tagintézménye
	A következő pontok szerinti szabályok figyelembe vétele mell
	b\) A gyerekek, tanulók létszámának sz
	A Kt. fentiekben hivatkozott pontja alapján a „beszéd- és az
	E szabály könnyítést jelent, hiszen az átlaglétszám feltétel
	Jól látható, hogy a közoktatási törvény lehetőségeit a kisté
	c\) Az átlaglétszámot összevont óvoda�
	A Kt. lehetővé teszi az óvodai csoportok, iskolai osztályok 
	A fenti szabály alapján az összevont óvodai csoport, illetve
	Így ha iskolában egy 1-4. évfolyamon összevont osztályban fo
	d\) Az 5-8. évfolyamon az osztályössze�
	E szabály a fentivel ellentétben kimondja, hogy az a közokta
	e\) A gyógypedagógiai nevelés, oktatás
	E szabály azért került be a szabályozásba, mert a gyógypedag
	f\) Azon települési önkormányzat, amel
	E szabály azt hivatott megakadályozni, hogy egy önkormányzat
	g\) Azon települési önkormányzatot, am
	E szabály azt hivatott megakadályozni, hogy egy önkormányzat
	h\) Az összevont óvodai csoportok és i�
	E szabály szorosan kapcsolódik a c\) po
	E feltételrendszer biztosította/biztosítja az önkormányzatok
	h\) a nemzetiségi nevelést, oktatást v�
	A Társulás abban az esetben igényelhet támogatást azon intéz
	az intézményt a Társulás, illetve intézményi társulás tartja
	az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek n
	a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szerve
	amennyiben egy un. „vegyes” osztályban nemzeti, etnikai kise
	A közoktatási intézményi feladat támogatási elvei és a támog
	2007. évi költségvetési törvényben először jelent meg a fela
	Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:
	Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
	Ez a támogatás a Társulás, vagy az intézményi társulás által
	Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó tám
	E támogatást az iskolabuszt működtető, illetve menetrenden k
	A Társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamá
	E támogatást a Társulás által fenntartott 1-12, vagy 1-13. é
	Tagintézményi támogatás
	A tagintézményi támogatás kizárólag a Társulás vagy intézmén
	Kistelepülési tagintézményi támogatás
	Tekintettel arra, hogy
	a költségvetési törvény 3. számú mellékletében a kistelepülé
	a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános is
	a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott közokt
	II.2.5. ÖNHIKI (Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

	A Magyar Köztársaság 2007. év költségvetéséről szóló 2006. é
	„1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
	[…]
	1.3.7.6. az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település e
	A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:
	- ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési v
	- ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő 
	II.2.3.-II.2.5. címek összegzése

	Fenti szabályok a rendszeresen működési forráshiányos 1500 f
	A szabályozórendszer több elemmel is ösztönzi a társult és f
	A Kt. alapján az alapító okirata szerint nyolc évfolyamnál k
	A Társulások ösztönző támogatásának igénybevételi feltételek
	A Társulások ösztönző támogatása differenciált: magasabb tám
	Az ÖNHIKI szabályozás fentiekben bemutatott módosulása öt te
	Fentiekre és az intézményi kihasználtságokra tekintettel kés
	II.2.6. A többcélú kistérségi társulások által fenntartott i

	A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatí
	A többcélú kistérségi társulások, amennyiben közoktatási int
	A többcélú kistérségi társulás az által fenntartott intézmén
	A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mé
	Amennyiben többcélú kistérségi társulás vesz át középfokú ok
	ÖNHIKI támogatással kapcsolatos kérdések
	Az önkormányzati fenntartású intézményeknél az ÖNHIKI támoga
	A dologi kiadások növekményeként a tervezett infláció felét 
	Az ÖNHIKI számítása során a dologi kiadás növekménye ugyanak
	Ha intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tar
	Az ÖNHIKI-s önkormányzat a fentieket akkor tudja igénylésébe
	II.3. A kiskőrösi kistérség demográfiai helyzete – közoktatá

	Az alábbi táblázatok 1990. és 2008. január 1-jei állapotnak 
	A települések lakosságszáma korcsoportos bontásban 1990. jan
	Önkormányzat
	Állandó lakosság�összesen
	0-2 éves korcsoportba tartozók száma
	3-5 éves korcsoportba tartozók száma
	6-14 éves korcsoportba tartozók száma
	15-18 éves korcsoportba tartozók száma
	Imrehegy
	883
	29
	34
	78
	43
	Kaskantyú
	1 099
	33
	26
	116
	72
	Tabdi
	1 281
	32
	50
	156
	89
	Páhi
	1 522
	54
	48
	145
	84
	Soltszentimre
	1 414
	48
	41
	153
	83
	Tázlár
	1 986
	86
	75
	203
	110
	Bócsa
	1 992
	91
	69
	246
	117
	Csengőd
	2 519
	84
	86
	279
	178
	Fülöpszállás
	2 765
	98
	69
	269
	170
	Császártöltés
	3 208
	92
	92
	343
	198
	Akasztó
	3 832
	128
	108
	409
	253
	Izsák
	6 781
	197
	218
	731
	404
	Soltvadkert
	7 971
	298
	317
	894
	469
	Kecel
	9 589
	356
	329
	1 027
	606
	Kiskőrös
	15 687
	583
	546
	1 895
	979
	Kistérség összesen:
	62 529
	2 209
	2 108
	6 944
	3 855
	A települések lakosságszáma korcsoportos bontásban 2008. jan
	Önkormányzat
	Állandó lakosság�összesen
	0-2 éves korcsoportba tartozók száma
	3-5 éves korcsoportba tartozók száma
	6-14 éves korcsoportba tartozók száma
	15-18 éves korcsoportba tartozók száma
	Imrehegy
	769
	22
	13
	67
	60
	Kaskantyú
	1 025
	16
	20
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	Sor-szám
	Tagintézmények
	Települések
	Cím
	Terület (m2)�(alapító okirat alapján)
	Maximális csoportszám, évfolyamok�(alapító okirat alapján)
	Maximálisan felvehető gyermek, tanulólétszám�(alapító okirat
	Gyermekek/tanulók száma�(2007/2008)
	Kihasz-náltság (%)
	1
	KTKT Óvoda Bócsai Napköziotthonos Tagóvodája
	Bócsa
	6235 Bócsa, Óvodaköz 1.
	2 894
	3 csoport
	75
	57
	76,00%
	2
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Bócsai Általános Iskol
	Bócsa
	6235 Bócsa, Kecskeméti u. 12.
	32 951
	8 évfolyam
	180
	131
	72,78%
	3
	KTKT Óvoda Császártöltési Napköziotthonos Tagóvodája
	Császártöltés
	6239 Császártöltés, Keceli u. 9.
	3 034
	3 csoport
	70
	63
	90,00%
	4
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Császártöltési Általán
	Császártöltés
	6239 Császártöltés, Kossuth L.  u. 1.
	4 683
	8 évfolyam
	185
	141
	76,22%
	5
	KTKT Óvoda Csengődi Napköziotthonos Tagóvodája
	Csengőd
	6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 61.
	4 675
	3 csoport
	78
	78
	100,00%
	6
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Csengődi Általános Isk
	Csengőd
	6222 Csengőd, Béke tér 1-4.
	16 592
	8 évfolyam
	230
	168
	73,04%
	7
	1221 KTKT Óvoda Imrehegyi Napköziotthonos Tagóvodája
	Imrehegy
	6238 Imrehegy, Kossuth u. 17.
	1 530
	1 csoport
	25
	20
	80,00%
	8
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Imrehegyi Általános Is
	Imrehegy
	6238 Imrehegy, Iskola u. 1.
	4 207
	4 évfolyam
	45
	28
	62,22%
	9
	KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája
	Kaskantyú
	6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.
	6 855
	1 csoport
	25
	22
	88,00%
	10
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kaskantyúi Általános I
	Kaskantyú
	6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.
	5 326
	4 évfolyam
	50
	36
	72,00%
	11
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Arany János Általános 
	Kecel
	6237 Kecel, Szabadság tér 17.
	30 407
	8 évfolyam
	900
	742
	82,44%
	12
	KTKT Óvoda Árpád Utcai Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Árpád u. 6.
	5 802
	n.a.
	480
	94
	97,08%
	13
	KTKT Óvoda Batthyány Utcai Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.
	2 369
	n.a.
	150
	14
	KTKT Óvoda Erdőtelki Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 35.
	1 991
	n.a.
	23
	15
	KTKT Óvoda Mohácsi Utcai Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Mohácsi u. 41.
	1 455
	n.a.
	75
	16
	KTKT Óvoda Szűcsi Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 146.
	1 128
	n.a.
	75
	17
	KTKT Óvoda Thököly Utcai Tagóvodája
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Thököly u. 21.
	1 309
	n.a.
	49
	18
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Bem József Általános I
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2.
	10 049
	8 évfolyam
	680
	552
	81,18%
	19
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Általáno
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor u. 7.�6200 Kiskőrös, Petőfi Sán
	8301��1659��765��832��725
	8 évfolyam
	700
	548
	78,29%
	20
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Gimnáziu
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.�6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.
	10608��886
	6 évfolyam
	6 évfolyam nyelvi előkészítővel �4 évfolyam �4 évfolyam nyel
	780
	542
	92,31%
	21
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Kertésze
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Petőfi u. 112.�6200 Kiskőrös, Petőfi u.
	129660��66785
	4 évfolyam
	4 évfolyam nyelvi előkészítővel
	123
	22
	KTKT Egys. Iskola és Szakiskola, Petőfi Sándor Kertészeti Sz
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.�6200 Kiskőrös, Petőfi u. 112.
	10608��129660
	4 évfolyam
	4 évfolyam nyelvi előkészítővel
	55
	23
	KTKT Kollégium Petőfi Sándor Kollégiuma
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Árpád u. 18.
	3 361
	 
	94
	84
	89,36%
	24
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Wattay Középiskola
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Árpád u. 20.
	2551�422
	4 évfolyam
	4 évfolyam nyelvi előkészítővel
	870
	312
	96,21%
	25
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Wattay Szakiskolája
	Kiskőrös
	6201 Kiskőrös, Árpád u. 20.
	2551�422
	9-10. évfolyam és a szakképzési évfolyamok
	174
	26
	KTKT Egys. Iskola és Szakiskola, Wattay Középiskola
	Kiskőrös
	6201 Kiskőrös, Árpád u. 20.�6200 Kiskőrös, Safári u. 2.
	2551�422�539
	4 évfolyam �4 évfolyam nyelvi előkészítővel
	73
	27
	KTKT Egys. Iskola és Szakiskola, Wattay Középiskola és Szaki
	Kiskőrös
	6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 11.�6200 Kiskőrös, Izsáki u. 18
	15514��7922
	4 évfolyam
	4 évfolyam nyelvi előkészítővel 9-10. évfolyam és a szakképz
	278
	28
	KTKT Óvoda Páhi Napköziotthonos Tagóvodája
	Páhi
	6075 Páhi, Rákóczi u. 15.
	4267�2283
	2 csoport
	50
	47
	94,00%
	29
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Páhi Általános Iskoláj
	Páhi
	6075 Páhi, Béke tér 3.�6075 Páhi, Vasút u. 6.
	1450��1450
	8 évfolyam
	150
	108
	72,00%
	30
	KTKT Óvoda Soltszentimrei Napköziotthonos Tagóvodája
	Soltszentimre
	6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 23.
	3 630
	2 csoport
	60
	51
	85,00%
	31
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Soltszentimrei Általán
	Soltszentimre
	6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 18.
	5 085
	8 évfolyam
	140
	107
	76,43%
	32
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kossuth Lajos Általáno
	Soltvadkert
	6230 Soltvadkert, Bocskai u.  2.
	37 300
	8 évfolyam
	800
	656
	82,00%
	33
	KTKT Óvoda Tabdi Napköziotthonos Tagóvodája
	Tabdi
	6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.
	1 778
	1 csoport
	30
	28
	93,33%
	34
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Tabdi Általános Iskolá
	Tabdi
	6224 Tabdi, Szent István u. 1.
	7 186
	8 évfolyam
	100
	79
	79,00%
	35
	1121 KTKT Óvoda Tázlári Napköziotthonos Tagóvodája
	Tázlár
	6236 Tázlár, Kecskeméti u. 5.
	1 971
	3 csoport
	75
	58
	77,33%
	36
	KTKT Általános Iskola és Középiskola, Tázlári Általános Isko
	Tázlár
	6236 Tázlár, Templom köz 3.
	6 256
	8 évfolyam
	220
	153
	69,55%
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	Általános Művelődési Központ
	Tázlár
	óvoda
	6
	-
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	általános iskola
	18
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	-
	1
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	47
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	42
	7
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	1
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	26
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	* A Többcélú intézmény része, kizárólag 2007/2008. évre vona
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	Tárgyak
	Hová tanít át 2.
	Tárgyak
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	Tárgyak
	Császártöltés
	1 fő
	Kiskőrös
	matematika, rajz
	 
	 
	 
	 
	Csengőd
	3 fő
	Soltszentimre
	fizika, történelem, testnevelés
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	1 fő
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	matematika
	 
	 
	 
	 
	Kecel
	4 fő
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	számítástechnika, angol
	 
	 
	 
	 
	Kiskőrös
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	3 fő
	Páhi
	informatika, biológia, egészségtan, kémia
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	A Többcélú intézmény finanszírozására vonatkozó szabályokat 
	A megállapodás rögzíti az intézmény működésének forrásait:
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	A Tanács elnöke köteles a költségvetési koncepció, illetve a
	a tagintézmény,
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	a kötelező és javasolt fejlesztések tervezett kiadásáról és 
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	a tárgyévi költségvetéshez (a bevételeket forrásonként, a ki
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	III.8.1.3. A Többcélú intézmény költségvetése 2008. évben

	Az előző fejezetben bemutatott elvek szerint a Többcélú inté
	adatok ezer forintban
	Sor-szám
	Önkormányzat
	Intézmény-típus
	Bér+járulék
	Dologi kiadások
	Ellátottak pénzbeli ellátása
	Kiadások összesen
	Változás (%)
	2007
	2008
	2007
	2008
	2007
	2008
	2007
	2008
	2008/2007
	1
	Bócsa
	óvoda
	14 709
	15 358
	3 150
	2 448
	0
	0
	17 859
	17 806
	99,70%
	iskola
	59 853
	54 877
	16 177
	9 790
	985
	953
	77 015
	65 620
	85,20%
	2
	Császártöltés
	óvoda
	26 505
	27 586
	4 135
	4 726
	2411
	0
	33 051
	32 312
	97,76%
	iskola
	60 747
	59 883
	9 965
	12 316
	990
	776
	71 702
	72 975
	101,78%
	3
	Csengőd
	óvoda
	23 347
	23 591
	203
	1 158
	0
	0
	23 550
	24 749
	105,09%
	iskola
	53 856
	57 663
	11 535
	9 962
	0
	1 178
	65 391
	68 803
	105,22%
	4
	Imrehegy
	óvoda
	10 012
	9 903
	1 604
	1 250
	0
	0
	11 616
	11 153
	96,01%
	iskola
	30 749
	17 881
	4 021
	2 751
	0
	268
	34 770
	20 900
	60,11%
	5
	Kaskantyú
	óvoda
	12 734
	12 478
	3 195
	1 939
	0
	0
	15 929
	14 417
	90,51%
	iskola*
	31 884
	16 799
	7 638
	4 403
	470
	240
	39 992
	21 442
	53,62%
	6
	Kecel
	iskola
	232 734
	212 812
	72 754
	32 658
	5 038
	5 159
	310 526
	250 629
	80,71%
	7
	Páhi
	óvoda
	13 326
	15 721
	1 109
	1 389
	0
	0
	14 435
	17 110
	118,53%
	iskola
	42 781
	44 597
	4 590
	3 912
	500
	605
	47 871
	49 114
	102,60%
	8
	Soltszentimre
	óvoda
	15 945
	18 499
	2 120
	1 947
	0
	0
	18 065
	20 446
	113,18%
	iskola
	38 693
	42 064
	6 891
	5 732
	0
	989
	45 584
	48 785
	107,02%
	9
	Soltvadkert
	iskola
	241 615
	200 610
	50 678
	33 664
	3 300
	5 645
	295 593
	239 919
	81,17%
	10
	Tabdi
	óvoda
	13 204
	10 257
	4 937
	5 033
	0
	0
	18 141
	15 290
	84,28%
	iskola
	39 374
	39 753
	13 211
	12 367
	850
	585
	53 435
	52 705
	98,63%
	11
	Tázlár
	óvoda
	23 020
	21 379
	1 294
	1 376
	0
	15
	24 314
	22 770
	93,65%
	iskola
	67 758
	69 486
	8 411
	8 619
	1 700
	1 475
	77 869
	79 580
	102,20%
	12
	Kiskőrös
	óvoda
	202 532
	181 125
	68 135
	61 481
	0
	0
	270 667
	242 606
	89,63%
	Bem Iskola
	196 216
	192 112
	50 654
	53 105
	2 581
	2 847
	249 451
	248 064
	99,44%
	Petőfi Iskola
	193 354
	193 486
	47 572
	65 973
	3 075
	2 964
	244 001
	262 423
	107,55%
	Gimnázium és Kollégium
	270 203
	279 890
	58 300
	58 229
	2 588
	3 183
	331 091
	346 302
	104,59%
	Wattay Iskola
	215 842
	235 408
	39 750
	45 273
	3 945
	4 827
	259 537
	285 508
	110,01%
	Gazdasági Iroda
	31 762
	23 930
	7 468
	11 959
	0
	0
	39 230
	35 889
	91,48%
	szakmai igazgatóság
	15 808
	18 399
	2 987
	9 221
	0
	0
	18 795
	27 620
	146,95%
	Összesen:
	2 178 563
	2 095 547
	502 484
	443 462
	28 433
	31 709
	2 709 480
	2 594 937
	95,77%
	Tabdi és Kiskőrös kivételével az intézményi étkeztetéshez ka
	* 2007/2008. tanévben már nincs felső tagozata
	Kaskantyú a táblázatban szereplő összegen felül 1080 e Ft-ta
	A következő fejezet részletesebben szól az intézményi étkezt
	adatok forintban
	Önkor-mányzat megnevezése
	Kiadások összesen
	Saját bevételek
	Intézmény-finanszírozás
	Állami támogatások, hozzájárulások összesen
	Állami támogatásból a gyermekétkeztetés támogatása (Tabdi és
	Hozzájá-rulás mértéke az igazgatóság kiadásaihoz
	Hozzájárulás az igazgatóság kiadásaihoz (Kaskantyú iskolabus
	Önkormány-zati hozzájárulás (Igazgatóság kiadásaival együtt)
	Bócsa
	83 426
	200
	83 226
	67 229
	1 542
	6,98%
	3 893
	21 432
	Császártöltés
	105 287
	0
	105 287
	89 875
	2 947
	8,11%
	4 521
	22 880
	Csengőd
	93 552
	400
	93 152
	90 240
	6 634
	8,41%
	4 688
	14 234
	Imrehegy
	32 053
	0
	32 053
	26 197
	1 320
	6,02%
	3 357
	10 533
	Kaskantyú
	35 859
	0
	35 859
	25 052
	1 320
	4,21%
	3 425
	15 552
	Kecel
	250 629
	5 660
	244 969
	196 217
	7 307
	0,78%
	438
	56 497
	Páhi
	66 224
	0
	66 224
	58 071
	2 060
	6,22%
	3 467
	13 680
	Soltszetimre
	69 231
	100
	69 131
	61 207
	4 480
	6,21%
	3 461
	15 865
	Soltvadkert
	239 919
	1 758
	238 161
	178 909
	8 357
	1,93%
	1 077
	68 686
	Tabdi
	67 995
	2 504
	65 491
	40 976
	2 720
	3,50%
	1 952
	26 467
	Tázlár
	102 350
	30
	102 320
	93 183
	7 280
	9,36%
	5 220
	21 637
	Kiskőrös
	1 384 903
	82 062
	1 302 841
	976 790
	25 629
	38,28%
	21 343
	347 394
	Igazgatóság
	63 509
	600
	62 909
	6 068
	-
	-
	-
	-
	Összesen
	2 594 937
	93 314
	2 501 623
	1 910 014
	71 596
	100,00%
	56 841
	634 856
	Az előző tábla és az egyes tagintézmények gyermek- és tanuló
	ezer forintban
	Önkormányzat
	Tagintézmény
	Munkavállalói létszám (fő)
	Tagintézményre jutó kiadások összesen
	Gyermek-, tanulólétszám
	Tagintézményre jutó gyermek-, tanuló-létszámarányos kiadás
	Bócsa
	Óvoda
	6,0
	17 806
	56
	318
	Iskola
	19,0
	65 620
	131
	501
	Császártöltés
	Óvoda
	9,0
	32 312
	63
	513
	Iskola
	15,0
	72 975
	143
	510
	Csengőd
	Óvoda
	7,0
	24 749
	77
	321
	Iskola
	20,0
	68 803
	168
	410
	Imrehegy
	Óvoda
	4,0
	11 153
	21
	531
	Iskola
	6,5
	20 900
	28
	746
	Kaskantyú
	Óvoda
	4,0
	14 417
	23
	627
	Iskola
	7,0
	21 442
	34
	631
	Kecel
	Iskola
	73,0
	250 629
	740
	339
	Páhi
	Óvoda
	5,0
	17 110
	43
	398
	Iskola
	10,0
	49 114
	110
	446
	Soltszentimre
	Óvoda
	6,0
	20 446
	52
	393
	Iskola
	12,5
	48 785
	107
	456
	Soltvadkert
	Iskola
	67,0
	239 919
	657
	365
	Tabdi
	Óvoda
	4,0
	15 290
	29
	527
	Iskola
	12,0
	52 705
	78
	676
	Tázlár
	Óvoda
	7,0
	22 770
	55
	414
	Iskola
	23,0
	79 580
	152
	524
	Kiskőrös
	Óvodák
	65,0
	242 606
	470
	516
	Bem
	57,0
	248 064
	560
	443
	Petőfi
	61,5
	262 423
	539
	487
	Gimi
	75,0
	290 863
	733
	397
	Kollégium
	10,0
	55 439
	84
	660
	Wattay
	72,5
	285 508
	822
	347
	Többcélú intézmény összesen (Igazgatósággal)
	671
	2 594 937
	5 974
	106
	A következő táblázat önkormányzatonkénti bontásban mutatja a
	ezer forintban
	Tagintézmény
	Munkavállalói létszám (fő)
	Kiadások összesen
	Hozzájárulás az Igazgatóság költségeihez
	Önkormányzati hozzájárulás összesen
	Gyermek-, tanulólétszám
	Gyermek-, tanuló-létszámarányos önkormányzati hozzájárulás
	Bócsa
	25,0
	83 426
	3 893
	21 432
	187
	115
	Császártöltés
	24,0
	105 287
	4 521
	22 880
	206
	111
	Csengőd
	27,0
	93 552
	4 688
	14 234
	245
	58
	Imrehegy
	10,5
	32 053
	3 357
	10 533
	49
	215
	Kaskantyú
	11,0
	35 859
	3 425
	15 552
	57
	273
	Kecel
	73,0
	250 629
	438
	56 497
	740
	76
	Páhi
	15,0
	66 224
	3 467
	13 680
	153
	89
	Soltszentimre
	18,5
	69 231
	3 461
	15 865
	159
	100
	Soltvadkert
	67,0
	239 919
	1 077
	68 686
	657
	105
	Tabdi
	16,0
	67 995
	1 952
	26 467
	106
	250
	Tázlár
	30,0
	102 350
	5 220
	21 637
	207
	105
	Kiskőrös
	341
	1 384 903
	21 343
	347 394
	3 208
	108
	Többcélú intézmény összesen (Igazgatósággal)
	671
	2 594 937
	56 841
	634 856
	5 974
	106
	III.8.1.4. Intézményi étkeztetéssel kapcsolatos kérdések

	A Többcélú intézményben jelenleg nem egységes elvek mentén l
	Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a fentiekben bemutatott 
	Önkormányzat megnevezése
	Kiskőrös
	Bócsa
	Császártöltés
	Csengőd
	Imrehegy
	Kaskantyú
	Kecel
	Páhi
	Soltszetimre
	Soltvadkert
	Tabdi
	Tázlár
	Óvoda tízórai
	 
	36
	52
	 
	 
	24
	72
	45
	40
	 
	83
	41
	Óvoda tízórai+ebéd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	300
	 
	Óvoda ebéd
	 
	115
	174
	 
	 
	 
	207
	138
	148
	171
	 
	129
	Óvoda uzsonna
	 
	36
	46
	 
	 
	 
	64
	 
	 
	 
	 
	26
	Óvoda napközi
	255
	187
	272
	208
	310
	202
	343
	223
	253
	267
	362
	196
	Iskola napközi
	315
	191
	335
	300
	410
	292
	413
	290
	300
	210
	381
	226
	Iskola tízórai
	 
	44
	65
	 
	 
	33
	82
	 
	60
	 
	83
	44
	Iskola tízórai+ebéd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	334
	 
	Iskola ebéd
	200
	147
	213
	192
	 
	211
	258
	180
	240
	 
	251
	154
	Iskola uzsonna
	 
	 
	57
	 
	 
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	28
	Középiskola menza
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kollégium
	495
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