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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

2009. február 26-i ülésére 
 
 

Tárgy:   Magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás indítása a Corvina Óvoda és 
Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában a 
2008/2009. tanév elején fogalmazódott meg az a szándék, hogy az iskola profiljának 
karakteresebb megformálásához a tanulói, a szülői és a társadalmi igényt figyelembe 
véve a 2009/2010. tanévtől kezdődően magyar – angol  két tanítási nyelvű oktatást 
vezessenek be felmenő rendszerben.  
 
Indoklás: 

− A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában 1995 
óta folyik emelt szintű angol nyelvoktatás. Az ilyen típusú képzésben részt 
vevő tanulók folyamatosan sikeresen felvételiztek két tannyelvű vagy 
tagozatos középiskolákba. 

− Az elmúlt öt évben az iskolából mindig bejutottak a tanulók a London Bridge 
nevű országos verseny döntőjébe, ahol  az iskola legeredményesebb diákjai  
eddig 2., 3. és 5. helyezéseket értek el. 

− 2007-ben az emelt szintű nyelvoktatásban részt vevő tanulók mindegyike 
sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett  7. osztályos korában. 

− A”Mesélj Európa” című megyei vetélkedőn 2005 óta 2. és 3. helyezéseket ér 
el az intézmény. 

− A Zrínyi Ilona Angol Versenyen a 2007/2008. tanévben 1., 2., a 2008/2009. 
tanévben  3. helyezést értek el a tanulók. 

− Az iskola kommunikáció központú nyelvoktatásra törekszik, ezért már ötödik 
éve közös projekteken dolgoznak külföldi iskolákkal. 

− Tanulóik 2007-ben kijutottak az OM (Odysseia of the mind - Az értelem 
Odüszeiája) európai kreatív bajnokságra, ahol angolul adták elő darabjukat, s 
első helyet értek el. 

− A Kecskemétre érkező Daimler AG-nek hosszú távon szüksége van angolul jól 
beszélő szakemberekre, s a  program ezt az igényt is törekszik kielégíteni. A 
cégvezetés és a magyar munkavállalók közös kommunikációs nyelve lehetne 
az angol. A gyártási folyamatok során szükség lehet angol nyelvi ismeretekre 
is. 

− Szülők is igényként fogalmazták meg  a két tanítási nyelvű (magyar–angol) 
oktatási program indítását. Ezt a 2008/2009. tanév elején készült  városi 
mérés is megerősítette. 
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A két tanítási nyelvű oktatás pedagógiai háttere 

Az iskola a  pedagógiai programját a két tanítási nyelvű oktatás jogszabályi 
előírásai alapján kívánja átdolgozni:  

− a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. 
(VII. 10.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

− a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. 
(IX. 21.) OM rendelet, 

− a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott kerettanterv,  

− valamint a Rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás irányelvében,  

− továbbá a Rendelet 2. számú mellékletében a két tanítási nyelvű iskolai 
oktatáshoz kiadott óratervben  

− és a Rendelet 3. számú mellékletében a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz 
kiadott kerettantervben foglaltaknak megfelelően.  

Az iskola a Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolák Egyesülete ajánlásait, 
tanácsait is figyelembe kívánja venni a program átdolgozásánál. 

 

A két tanítási nyelvű oktatást az általános iskola második osztályától kívánják 
indítani. Az első osztályban előkészítő jelleggel heti 3 órában, csoportbontásban 
tartanának angol foglalkozást.  
 
Ez a megoldás több előnnyel is jár: A tanév tapasztalatai alapján bizonyosodhatnak 
meg a pedagógusok a programhoz szükséges képességek meglétéről,  s ennek 
megfelelően tudják a program résztvevőit kiválasztani. Mivel az iskolában  azonos 
évfolyamon  párhuzamos osztályok működnek, továbbra is biztosítani tudják azok 
számára is az oktatást iskolán belül,  akikről  kiderül, hogy számukra túl megerőltető 
a program követelményrendszere. Így a két tanítási nyelvű programban valóban 
olyan gyerekek vesznek részt, akik rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. A 
kiválasztás a tényleges kompetenciák mérésén alapszik, a tanulók felvételét 
szabályozó, s a felvételi vizsgát tiltó jogszabályok tiszteletben tartása mellett. 
 
A magyar - angol két tanítási nyelvű osztály beiskolázási körzetéről  a Tisztelt  
Közgyűlés a Tanköteles korú gyermekek beiskolázása és az indítandó osztályok 
számának meghatározása a 2009/2010. tanévre tárgyú napirend tárgyalásánál 
dönthet. 
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A Rendelet  előírja, hogy heti öt angolórát kell biztosítani a programban részt vevő 
tanulók számára, valamint legalább egy órát anyanyelvi tanárnak  kell megtartani. 
Három tantárgyat kötelező a célnyelven tanítani, s az angolórák, valamint a 
célnyelven tartott órák az összes kötelező óraszám legalább 35%-át, de legfeljebb 
50%-át tegyék ki. A jogszabály a magyar nyelv és irodalom tantárgy kivételével 
valamennyi tantárgy célnyelvi oktatását megengedi, ajánlja viszont az életkori 
sajátosságok figyelembevételét. Az iskola által kijelölt célnyelven oktatandó tárgyakat 
a már az iskolában meglévő humán erőforrás, és a Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolák Egyesületének tapasztalatai alapján választották ki. 
 

 
Az angol célnyelven 2009. szeptember 1-jétől  felmenő rendszerben oktatandó 
tantárgyak listáját az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
 
Meglévő és hiányzó humán erőforrás a képzés bevezetéséhez, képzettségi 
követelmények 

 
 
  A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának 

tantestületében összesen öten tanítanak majd angol nyelvet a magyar-angol két 
tanítási nyelvű képzésben - hárman angol tanári diplomával rendelkeznek  (közülük 
egy egyetemi diplomával is), valamint ketten angol műveltségi területen tanítói 
végzettséggel. Ezek a kollégák hosszú idő óta  tagjai a tantestületnek, ami 
biztosítéka a két tanítási nyelvű képzésnek is. Az alsó tagozatban további két 
középfokú nyelvvizsgával rendelkező pedagógus tanít, s jelenleg két tanító kíván 
középfokú nyelvvizsgát tenni.  
 
A két angol nyelvi képzettségű tanító oktathat az alsó évfolyamokon az anyanyelvi 
tanárral együtt.  A nyelvvizsgával rendelkező tanítók az önálló tanulás és szabadidős 
foglalkozás során szintén segíteni tudják a tanulást, a felkészülést. 
 
A felső tagozaton a három angol nyelvi tanár elegendő a két tanítási nyelvű 
oktatáshoz. 
 
A magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás bevezetését követően 2009 
szeptemberétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően anyanyelvi tanárt kell 
alkalmazni az iskolában. Az anyanyelvi tanár hosszú távú biztosítása érdekében az 
intézmény fölvette a kapcsolatot egy amerikai tanárképző főiskolával. 
2013-ban a folyamatosan növekvő óraszámok miatt alkalmazni kell egy újabb 
angoltanárt, akitől az angol mellett földrajz végzettséget követelnének meg. 
 
Összességében tehát az angol szakos kollégák, valamint a jogszabályokban előírt 
további humán erőforrás-bővítés (egy anyanyelvi tanár és egy  angol szakos tanár)  
biztosítják az angol célnyelvű  órák, valamint az angol nyelvi órák megtartását. A 
szükséges személyi feltételek tehát biztosítottak a projekt indításához. 
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A magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás költségei 
 
 
A két tanítási nyelvű osztály működtetéséhez a Rendelet 2. § (1) bekezdése  
feltételként írja elő az anyanyelvi tanár alkalmazását. A külföldi tanár  számára 
szolgálati lakást szükséges biztosítani. Ennek dologi kiadásai a 2010. évtől 
jelentkeznek.  
Az osztály beindításához előírt tárgyi feltételek (transzparensek, oktatási anyagok, 
informatikai eszközök stb.) fedezetére az első évben 800.000.- Ft-ot tervezett az 
iskola.  
Az első évet követően a szükséges eszközök (információhordozók, 
könyvtárfejlesztés, szoftverek, hangkazetták stb.)  beszerzésére a létszám 
növekedésével arányosan emelkedő költséget terveznek. 
 

 
A két tanítási nyelvű oktatás státusz- és óraszámigényét az előterjesztés 2.sz.  
melléklete tartalmazza.  
 
 
A 2009-es költségvetési évben a projekt bevezetése 980.000.- Ft többlettámogatást 
igényel a fenntartó részéről, amelyre  az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 
nyújthat fedezetet. A 2008. évi pénzmaradványt Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hagyja jóvá a zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával 
egyidejűleg. 
 
A pénzmaradványról szóló tájékoztatót, amelyet a  Gazdálkodási Osztály  adott ki, az 
előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
  
Amennyiben Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  a pénzmaradványt 
jóváhagyja, úgy  a bevezetésre kerülő  projekt  a 2009-es költségvetési évben nem 
igényel a fenntartó részéről többlettámogatást. 
 
A jelenlegi bér- és költségszámítások, valamint az állami normatív alap- és kiegészítő 
támogatás alapján a  2010. évben 1.171.500.- Ft; a 2011. évben 1.538.900.- Ft; a 
2012. évben 638.670.- Ft, a 2013. évben 914.000.- Ft többlettámogatást igényel a 
fenntartó részéről.  
 
2014-től azonban a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás kiegészítő normatívája 
teljes mértékben fedezi a projekt működését a 2009. évre meghatározott 71.500.- Ft-
os tanulónkénti kiegészítő normatívával számolva is. 
 

 
A várható költségeket évenkénti bontásban az  előterjesztés 4. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
 
A tantestület a tanítási-tanulási programok kidolgozását, a pedagógiai program  
módosítását és a kitűzött célok megvalósítását  kiemelt feladatának tekinti annak 
érdekében, hogy az a gyermeki, a szülői és a társadalmi igényeknek megfeleljen. 
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Az előterjesztés határozat-tervezetének mellékletét képező alapító okirat-tervezet a 
módosítást félkövér betűtípussal kiemelve tartalmazza. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 121. § (1) 
bekezdés 15. pontja értelmében - tekintettel a Kt. 37. § (5) bekezdés b) pontjában 
foglaltakra – a módosítások átszervezésnek minősülnek. Ezért szükséges a Corvina 
Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosítása. 
 

A Kt 102. § (11) bekezdése értelmében „A fenntartó legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-
oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, 
megszüntetésével összefüggő döntést.” 
   (9) bekezdése értelmében „A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - 
a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, 
nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és 
nem szüntettethet meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.” 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
44.§ (5) bekezdése értelmében „…A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása 
alá tartozó költségvetési szervet 2009. június 1-jéig köteles e törvény alapján 
besorolni…” A jogszabályoknak megfelelő besorolást követően az intézmények 
alapító okiratait módosítani szükséges. A besorolása a jelenlegi alapító okirat 
módosítás figyelembevételével fog megtörténni. 
 
A Kt. 102.§ (3) bekezdése szerint a fenntartó a közoktatási intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése 
előtt beszerzi: 

• az intézmény alkalmazotti közösségének, 
• az iskolaszéknek,  
• az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), 
• az iskolai diákönkormányzatnak, 
• szakközépiskola és szakiskola esetén a megyei gazdasági kamarák írásos 

véleményét. 
 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 28.§ (2) 
bekezdése értelmében „… kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi 
önkormányzati döntés meghozatalára csak az érintett települési kisebbségi 
önkormányzat egyetértésével kerülhet sor…. „ az előterjesztést a kisebbségi 
önkormányzatok is megtárgyalják. 
 
A Kt. 88.§ (6) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzat a közoktatási 
intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor 
szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott 
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly 
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent 
aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei 
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.  
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A helyi önkormányzat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő 
véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A 
szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás 
biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további 
ellátását.” 

 
Az intézményi szervezetek írásos véleménye,  a kisebbségi önkormányzatok, a 
felkért szakértő, valamint a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat írásos véleménye az 
Intézményi Osztályon megtekinthető. 

  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, s a határozat-
tervezetben foglaltak elfogadására.  
 
 
 
Kecskemét, 2009. február 6. 
 
 
 
         (: Dr. Sárközy István :)  
               alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

    KÖZGYŰLÉSE 
  
Iktatószám: 
 
 
 
 

Határozat-tervezet 
K I V O N A T  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2009. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 

…/2009. (II.26.) KH. sz. határozat 
            Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás indítása a Corvina Óvoda és 

Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Sárközy István 
alpolgármester  4570-3/2009. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1.  A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás 
Király Általános Iskolájában a 2009/2010. tanévtől az első évfolyamtól felmenő 
rendszerben bevezeti a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást. 

 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester 
 

2.  A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy a magyar – angol két tanítási 
nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek 
pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévek költségvetésének 
előkészítésekor vegye figyelembe. 

    
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester 
 

3.  A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2009. július 1-jei hatállyal módosítja a Corvina 
Óvoda és Általános Iskola  alapító okiratát és a határozat melléklete  szerint 
elfogadja azt. 

  A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Zombor Gábor polgármestert a határozat     
mellékletét képező  alapító okirat aláírására. 

 
Határidő: 2009. július 1. 
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester 
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4.   A Közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert,  intézkedjen annak 
érdekében, hogy a Corvina Óvoda és Általános Iskola a pedagógiai 
programját 2009. április  30. napjáig dolgozza át és jóváhagyásra nyújtsa be 
azt a fenntartónak. 

 
 Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester 
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1. számú melléklet 
A Corvina Óvoda, Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában a 2009. szeptember 

1-jétől felmenő rendszerben  angol célnyelven oktatandó tantárgyak 
 

 
 
 
OSZTÁLY TANTÁRGY HETI ÓRASZÁM 
1. előkészítő angol célnyelv 

testnevelés 
3 óra csop. bontással 
3 óra 

2. angol célnyelv 
testnevelés 
technika 
ének 

5 óra csop. bontással 
3 óra 
1 óra 
1 óra 

3. angol célnyelv 
testnevelés 
technika 
ének 

5 óra csop. bontással 
3 óra 
1 óra 
1 óra 

4. angol célnyelv 
technika 
ének 
körny. ism. 
 

5 óra csop. bontással 
1 óra 
1 óra 
1 óra 

5. angol célnyelv 
term. ism. 
történelem 
civilizáció 
tánc és dráma 

5 óra csop. bontással 
1 óra 
1 óra 
1 óra 
0,5 

6. angol célnyelv 
term. ism. 
történelem 
civilizáció 
tánc és dráma 

5 óra csop. bontással 
1 óra 
1 óra 
1 óra 
0,5 

7. angol célnyelv 
földrajz 
történelem 
civilizáció 
 

5 óra csop. bont. 
1,5 óra 
2 óra 
1,5 óra 

8.  angol célnyelv 
földrajz 
történelem 
civilizáció 

5 óra csop. bontással 
1,5 óra 
2 óra 
1,5 óra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         2. sz. melléklet   

Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás indításának költségei a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában 
gazdasági 
év tanév    bejövő osztályok többlet óraszám 

átlagbér 
járulékokkal lakás dologi

kiegészítő 
normatíva  

fenntartói támogatási 
igény 

2009. 
2009. szept.-
dec. 1. 6 6 túlóra 180.000.-Ft 0.-Ft 800.000.-Ft 0.- Ft 980.000.-Ft 

2010. 2010. jan.-aug. 1. 6 6 túlóra 360.000.-Ft   0.-Ft 100.000.-Ft 0. -Ft 460.000.-Ft

2010. 
2010. szept.-
dec. 1,2, 16 1státusz 1.079.500.-Ft 200.000.-Ft 100.000.-Ft 668.000.-Ft 711.500.-Ft 

  
2010. 
összesen:               1.171.500.-Ft 

2011. 2011. jan.-aug. 1,2, 16 1státusz  2.159.000.-Ft 400.000.-Ft 100.000.-Ft 1.335.000.-Ft 1.324.000.-Ft 
  2011.szept.-dec. 1,2,3. 26 1 st. 4 túl. 1.199.500.-Ft 200.000.-Ft 150.000.-Ft 1.334.600.-Ft 214.900.-Ft 

  
2011. 
összesen:               1.538.900.-Ft 

2012. 2012. jan.-aug. 1,2,3. 26 1st. 4 túl. 2.399.000.-Ft 400.000.-Ft 150.000.-Ft 2.669.330.-Ft 279.670.-Ft 
  2012.szept.-dec. 1,2,3,4. 36 2 st. 2.159.000.-Ft 200.000.-Ft 200.000.-Ft 2.200.000.-Ft 359.000.-Ft 

  
2012. 
összesen:               638.670.-Ft 

2013.   2013. jan.-aug. 1,2,3,4. 36 2 st. 4.318.000.-Ft 400.000.-Ft 200.000.-Ft 4.004.000.-Ft 914.000.-Ft 
  2013.szept.-dec. 1,2,3,4,5. 46 2 st. 2 túl. 2.219.000.-Ft 200.000.-Ft 250.000.-Ft 2.669.000.-Ft 0.-Ft 

  
2013. 
összesen:               914.000.-Ft 

2014. 2014. jan.-aug. 1,2,3,4,5. 46 2 st.2 túl. 4.378.000.-Ft 400.000.-Ft 250.000.-Ft 5.338.000.-Ft -310.000.-Ft 

  
2014. szept. -
dec. 1,2,3,4,5,6. 56 2 st.12 túl. 2.579.000.-Ft 200.000.-Ft 300.000.-Ft 3.336.700.-Ft -257.700.-Ft 

  2014. összesen               -567.700.-Ft 
2015.   2015. jan.-aug. 1,2,3,4,5,6. 56 2 st.12 túl. 5.438.000.-Ft 400.000.-Ft 300.000.-Ft 6.667.330.-Ft -529.330.-Ft 
  2015.szept.-dec. 1,2,3,4,5,6,7. 66 3 st.  3.238.500.-Ft 200.000.-Ft 350.000.-Ft 4.004.000.-Ft -215.500.-Ft 

  
2015. 
összesen:               -744.830.-Ft 

2016.    2016. jan.-aug. 1,2,3,4,5,6,7. 66 3 st. 6.477.000.-Ft 400.000.-Ft 350.000.-Ft 8.008.000.-Ft -781.000.-Ft 
  2016.szept.-dec. 1,2,3,4,5,6,7,8. 76 3 st.10 túl. 3.538.500.-Ft 200.000.-Ft 400.000.-Ft 4.671.300.-Ft -532.800.-Ft 

  
2016.  
összesen:               -1.313.800.-Ft 

2017.  2017. jan.-aug. 1,2,3,4,5,6,7,8. 76 3st. 10 túl. 7.077.000.-Ft 400.000.-Ft 400.000.-Ft 9.342.600.-Ft -1.465.600.-Ft 
  2017.szept.-dec. 1,2,3,4,5,6,7,8. 76 3st. 10 túl. 3.538.500.-Ft 200.000.-Ft 400.000.-Ft 4.671.300.-Ft -532.800.-Ft 

  
2017. 
összesen:               -1.998.400.-Ft 

 





ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az intézmény neve:                     Corvina Óvoda és Általános Iskola  
 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás Király 
körút 46. 

 
Szakágazati száma 
(TEÁOR): 85.20 Alapfokú oktatás 

 
Törzskönyvi száma: 542870 
 
Alapító okirat száma: 308/2007-2/d 

 
Típusa: Többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézmény 

 
OM azonosítója: 200921 

 
Alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

                     6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 

Fenntartója: Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

                       6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 

 Felügyeleti szerve: Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 

                      6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 
 
 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 
o Önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
o Pénzeszközeinek kezelése az önkormányzat által meghatározott belföldi 

hitelintézetnél nyitott számlán történik, más hitelintézetnél számlát nem 
nyithat. 

 
 

Vállalkozási tevékenység: nincs 
 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank NyRt. 
 
Bankszámla száma: 11732002-15542872 

 
Adószáma:  15542872-2-03 
 
 
Alaptevékenység: 
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Alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (4) 
bekezdésében rögzített feladatok ellátása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján. 

 
 

Engedélyezett férőhelyek száma:  
o Óvoda: 
o Általános Iskola 

 
Évfolyamai:   1-8. évfolyam  

 
 
Alaptevékenysége: 
o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. 

• Óvodai Integrációs Program működtetése 
• Sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott és enyhe értelmi 

fogyatékos gyermekek integrált nevelése, óvodai ellátása. 
• A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés 

o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: 
• nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. 
• nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás 
• tanulók roma kultúrával való megismertetése, képességeik 

kibontakoztatására intézményi szintű programok működtetése. 
• Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. 
• Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás  
• Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás 
• Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai 

Program szerint. 
• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 

fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével, 
• Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók oktatása. 

• Szakértői javaslat alapján integrálható sajátos nevelési igényű, 
beszéd-, mozgás-, látás- sérült tanulásban akadályozott tanulók 
oktatása, integrált oktatása igény szerint utazó gyógypedagógiai 
szolgáltatás igénybevételével. 

o Diáksport  
o Iskolai könyvtári tevékenység  

 
 

Kiegészítő tevékenysége: 
o Tanulók tankönyvellátása. 
o Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. 
o Óvodai intézményi közétkeztetés 
o Iskolai intézményi közétkeztetés 
o Munkahelyi vendéglátás 
o Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, 
o Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
o Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 
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Intézményegységei:  

1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája, 
6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. 

2. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája, 
6000 Kecskemét Kandó K. u. 14. 

3. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája, 
   6000 Kecskemét Katona Zs. u. 1. 

4. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, 
   6000 Kecskemét Mártírok u. 29. 

5. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ceglédi Úti Óvodája, 
 6000 Kecskemét Ceglédi út 5-7. 

6. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúsági Úti Óvodája, 
   6000 Kecskemét Ifjúság u. 1. 

7. Corvina Óvoda és Általános Iskola Műkertvárosi Óvodája  
 6000 Kecskemét Csokor u. 9. 

 
 
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló  
 
6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. sz.(iskola)   6323/1 
6000 Kecskemét Kandó K. u. 14. (óvoda és iskola)      7063 
6000 Kecskemét Katona Zs. u. 1.(iskola)    0377/3 
6000 Kecskemét Mártírok u. 29. (iskola és óvoda)      8319 
6000 Kecskemét Ceglédi út 5-7. (óvoda)   6135, 6136 és 6137  
6000 Kecskemét Ifjúság u. 1.(óvoda)        6979 
6000 Kecskemét Nyitra u. 4. (óvoda)        5744/2 
6000 Kecskemét Mikszáth krt. 30. (óvoda)       5387 
6000 Kecskemét Csokor u. 9. (óvoda)       8002/1 
6000 Kecskemét Úrrét tanya 47. (óvoda)    15397 
6000 Kecskemét Mártírok u. 31. (óvoda)       8319 
6000 Kecskemét Napsugár u. 2. (óvoda)       7143/7 
helyrajzi számú ingatlanok 
 
6000 Kecskemét Jász u. 32/a. sz. (óvoda)       2509  
helyrajzi számú a Korall Kft. tulajdonában lévő ingatlan, 
 valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
 
 
Vagyon feletti rendelkezés: 

 
• A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 
• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység 

rendeltetésszerű működésének veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható 
bérbe. 
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Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a  
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. 
rendelet – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben – alapján pályázat útján 
határozott időre bízza meg. 
 

 
 
Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa 
megbízott személy. 

 
 
A Közgyűlés …../2009. (II.26.) KH. számú határozatával az Alapító Okiratot 
elfogadta. 
 
Jelen alapító okirat 2009. július 1 napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 308/2007-
2/c alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2009. február 3. 
    Dr. Zombor Gábor 
     Polgármester 

 
 

  Z Á R A D É K 
 

A módosítás alapját képező Alapító Okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar 
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által vezetett 2008. augusztus 
5-én törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatokkal. 
 
Kecskemét, 2009. február … 
 
 
     / Finta Zita / 
                                         osztályvezető 
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