Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

286/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja
alapján jóváhagyja a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium Pedagógiai Programját, Szervezeti
és Mőködési Szabályzatát, Házirendjét és Intézményi Minıségirányítási
Programját.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

287/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 243/2004.
(XI. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat e) pontjának alkalmazását a
2008/2009. tanév vonatkozásában felfüggeszti, ugyanakkor felhívja a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium intézményvezetıjének figyelmét arra, hogy a jövıben a nevezett
határozatnak megfelelıen gondoskodjon a 13. évfolyamon az osztályok
indításáról.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 08.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján úgy határoz, hogy a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium 13. szakképzı évfolyamán a
2008/2009. tanévben 2 osztály (a gazdasági informatikus és a gépgyártástechnológiai szakirányú tanulók egy osztály, illetve a protokoll és utazási
ügyintézı, informatikai rendszergazda és a bútoripari technikus szakirányú
tanulók egy osztály) indítását engedélyezi.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 08.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

288/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésének
megfelelıen a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium alapító okiratát - a melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy
intézményvezetıt tájékoztassa.

a

képviselı-testület

döntésérıl

az

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

289/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani „Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának szervezetfejlesztése” címmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által meghirdetett ÁROP-1.A.2. kódszámú felhívásra.
A képviselı-testület a pályázathoz szükséges 1.440.000 Ft-os saját erıt az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének önkormányzati fejlesztésekre
elkülönített céltartaléka, valamint általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

290/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghirdetett ÁROP-1.A.2. kódszámú „Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” címő
pályázat elkészítésével és határidıre történı benyújtásával a Simeron
Consulting Vezetési Tanácsadó Kft-t (2111 Szada, Ady E. u. 26., képviselı:
Simon Erika) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére vonatkozó szerzıdés
megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 05.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

291/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint felsıoktatási
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános
Szerzıdési Feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú
nyilatkozat megtételére és felkéri, hogy annak határidıben történı
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

292/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal együttmőködve kiírja 2009. évre a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a minisztérium által javasolt
pályázati kiírás szerint.
A képviselı-testület 75 fıt 250.000,- Ft/hó erejéig támogat, mely összeget az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
A benyújtott pályázatokat a képviselı-testület bírálja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı kiírásáról,
valamint a beérkezett pályázatok képviselı-testületi döntésre való
elıkészítésérıl és elıterjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. november 24.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

293/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének a 218/2007. (VI. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozat végrehajtásával kapcsolatos kérelmét, és nem
támogatja a hivatkozott határozat módosítását a létszámcsökkentési döntéssel
érintett egy fı adminisztratív dolgozó tovább foglalkoztatására.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjének értesítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

294/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének a 218/2007. (VI. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozat végrehajtásával kapcsolatos kérelmét, azonban
az elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontja nem kapta meg az
elfogadásához szükséges szavazattöbbséget.
Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembe vételével a
2008. szeptember 11-i képviselı-testületi ülésre új elıterjesztés készítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Éles András polgármester
2008. szeptember 11.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

295/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18. szám), a Magyar
Horizont Energia Kft. - mint bányavállalkozó - megbízottjának kérelmét és
hozzájárul, hogy a Hajdúnánás közigazgatási területén végzett
szénhidrogénipari (földgáz) beruházások megvalósítása kapcsán az
önkormányzati tulajdonban lévı, a forgalomképtelen városi vagyonok közé
besorolt 0356., 0358., 0360., 0361., 0366., 0481/10., 0481/25., 0481/38.,
0502., 0504/1., 0507., 0508., 0514/2. hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a
beruházáshoz szükséges vezetékek építéséhez, illetıleg a szükséges
mértékben történı területre lépéshez.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, a többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a megépítendı vezeték
engedélyezéséhez szükséges megállapodás aláírására és felkéri, hogy a
kérelmezı határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus
28-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl:

296/2008. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti épület lapos tetı
szigetelésének javítását határozza el.
A képviselı-testület a munka elvégzéséhez szükséges fedezetet 900 eFt
összeggel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a
város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladati helyén elkülönített
elıirányzatokból biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. október 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium

1.2. Az intézmény rövidített
neve:

KİRÖSI GIMN. SZKK. ÁLT. I. KOLL.

2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:
3.2. Tagintézménye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye

4. Az intézmény telephelyei:
4.1. Középiskolai Kollégium
4.2. Soós Sára ház:
4.3. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.4. Csiha Gyızı Tagintézmény „A” épület
4.5. Csiha Gyızı Tagintézmény „B” épület
5. Típusa:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.

közös igazgatású közoktatási intézmény

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése
oktatása 1 – 8. évfolyam
Gimnázium
4 évfolyamos alaptantervő gimnáziumi képzés
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintő oktatása
6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintő
oktatása
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek
emelt szintő képzése
Szakközépiskola
általános mőveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13.
évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon
Szakiskola
általános mőveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam
szakképzés 11-12-13. évfolyam
Felnıttoktatás
Felnıttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás
9-12. évfolyam
Esti munkarend szerinti oktatás 9 – 12. évfolyam

II. Kollégium
6. Alaptevékenységek:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:

TEÁOR szám:
8520 - Alapfokú oktatás
• sajátos nevelési igényő tanulók (az a gyermek, tanuló, aki a
szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd)
általános iskolai nevelése – oktatása 1-8. évfolyamon.
8531 - Általános középfokú oktatás
• négy évfolyamos általános tantervő gimnáziumi osztály
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
- angol – német nyelvek emelt szintő oktatása
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, biológia emelt szintő oktatása
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, német és angol nyelvi emelt szintő képzés
8532 - Szakmai középfokú oktatás
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport
• mőszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyőipari,
faipari, közlekedési szakmacsoport
• agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság,
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport
öt évfolyamos szakközépiskolai képzés
• az általános mőveltséget megalapozó oktatás részeként
- szakmai elıkészítı ismeretek átadása
- nyelvi elıkészítı évfolyam 9. osztály közgazdasági és
- informatika szakmacsoportban
szakiskolai képzés

•
•
•
•
•

sajátos nevelési igényő tanulók elıkészítı szakiskolai
nevelése oktatása 9-10. évfolyamon
tanulásban akadályozott tanulók elıkészítı szakiskolája
9-10. évfolyamon
ép intellektusú, tanulásban akadályozott és sajátos nevelési
igényő tanulók szakiskolai és speciális szakiskolai képzése
11-12. évfolyamon
általános mőveltséget megalapozó szakiskolai oktatásnevelés a 9-10. évfolyamon
felzárkóztató oktatás:
- mőszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet,
könnyőipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport

megalapozó
iskolarendszerő
általános
mőveltséget
felnıttoktatás: felnıttek középiskolája
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon
• esti tagozat szerinti oktatás 9–12. évfolyamon
•

a szakképzı évfolyamokon középfokú végzettségre épülı,
OKJ – szerinti közép- és emelt szintő szakképzés:

régi OKJ szerint:
• gépészet szakmacsoport
gépésztechnikus
•

informatika szakmacsoport
gazdasági informatikus I.
rendszer informatikus

54 5442 02

54 4641 01
54 4641 03

új OKJ szerint:
• szociális szolgáltatás szakmacsoport
gyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0000 00 00
kisgyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0010 54 02
szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 02
szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi ügyintézı
54 762 01 0010 54 03
• gépészet szakmacsoport
gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00
•

informatika szakmacsoport
CAD/CAM informatikus
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztı
informatikai hálózattelepítı
és üzemeltetı
számítógép-rendszer
karbantartó

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05

•
•
•
•

•

webmester

54 481 03 0010 54 07

könnyőipari szakmacsoport
ruhaipari technikus

54 542 01 0010 54 02

faipari szakmacsoport
bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

közlekedés szakmacsoport
autószerelı

51 521 01 1000 00 00

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervezı – elemzı
pénzügyi, számviteli ügyintézı
vállalkozási ügyintézı

54 462 01 0000
52 343 03 0000
52 343 05 0000

vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
protokoll ügyintézı
54 812 02 0010 54 01
54 812 02 0010 54 02
utazási ügyintézı
idegenvezetı
54 812 01 1000 00 00

OKJ szerinti szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
Régi OKJ szerint:
• Gépész szakmacsoport
karosszérialakatos
33 5241 02
hegesztı
31 5233 06
•

•
•

Építészet szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
kımőves
szobafestı – mázoló és
tapétázó

33 5216 01
31 5216 03
31 5216 14
31 5216 17

Könnyőipari szakmacsoport
nıiruha-készítı

33 5276 05

Faipari szakmacsoport
asztalos

33 5262 01

•

Mezıgazdasági szakmacsoport
mezıgazdasági gépész
33 6280 01
kerti munkás
21 6207 04

•

Tanmőhelyi oktatás
- iskolai tanmőhelyben: asztalos, épületburkoló, hegesztı,
kımőves, nıiruha-készítı, szobafestı-mázoló, tapétázó,
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos

Új OKJ szerint:

•

Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelı 31 582 09 0010 31 04
központi főtés- és csıhálózat szerelı
31 582
09
0010 31 03
épületlakatos
31 582 10 0000 00 00
gépiforgácsoló
31 521 09 1000 00 00
géplakatos
31 521 10 1000 00 00
hegesztı
31 521 11 0000 00 00
szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
szerszámkészítı
33 521 08 0000 00 00
•

Építıipari szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
festı, mázoló és tapétázó
kımőves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelı – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyőipari szakmacsoport
férfiszabó
nıiszabó

33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03

Faipari szakmacsoport
bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

•
•

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
panziós-falusi vendéglátó
31 812 01 0000 00 00

•

Elektronika – elektronika szakmacsoport
villanyszerelı
33 522 04 1000 00 00

•

Közlekedés szakmacsoport
jármőfényezı
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelı

•

•

•

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
33 525 04 0000 00 00

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötı – berendezı, virágkereskedı
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
biztonsági ır
31 861 01 1000 00 00
takarító
31 814 01 0000 00 00
Mezıgazdasági szakmacsoport
kertész
31 622 01 0000 00 00
kerti munkás
31 622 01 0100 21 04

gyümölcstermesztı
zöldségtermesztı

31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 04

TEÁOR szám:
5590 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
- középfokú képzésben résztvevı tanulók diákotthoni ellátása
- sajátos nevelési igényő tanulók integrált diákotthoni ellátása
TEÁOR szám:
5551 – Egyéb vendéglátás
- középfokú képzésben résztvevı diákok étkeztetése
- munkahelyi vendéglátás
TEÁOR szám:
9311 – Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése (diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása

7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:

gimnázium és szakközép-, szakképzı és
általános iskola
1810 fı
diákotthon
83 fı

Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

59 csoport,
5 csoport
2 csoport
3 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma: 1-15 évfolyam
9. Alaptevékenységet
kiegészítı egyéb
tevékenységek:

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülı
szolgáltatás végzése építıipari, faipari, gépészeti,
könnyőipari területen
- ECDL vizsgaközpont

10. Gazdálkodási jogköre:

-

11. Mőködési területe:

- Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj -Zemplén megye közigazgatási területe

12.1. Alapítási éve:
12.2. Alapítás éve:
1968

Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször
módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14, 15.
§-ai alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó intézmény.

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola –

13.1. Alapító szerv neve:
13.2. Alapító szerv neve:

Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

14. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

15. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

16. Az intézmény jogállása:

önálló jogi személyként mőködı költségvetési szerv

17. Intézmény magasabb
vezetıjének kinevezési
rendje:

jogszabályban foglalt pályázat útján, a fenntartó
határozott idıre nevezi ki

18. Az intézmény képviseletére
jogosult:

az igazgató

19. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet
10. §-a a rendeltetésszerő használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3)
bekezdés szerint

21. Az iskola törzskönyvi
nyilvántartási száma:

372723000

22. Vállalkozási tevékenység: nincs
23. Az ingatlanok
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913 hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
hrsz. 3506 (alapterület: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 20.
hrsz. 3554 (alapterület: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi út 3.

hrsz. 3600 (alapterület: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
hrsz.: 5193 (alapterület: 6281 m2
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
Hrsz.: 5192 (alapterület: 7122 m2)
Záradék:

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium Alapító Okirata a 288/2008. (VIII. 28.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. augusztus 28.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

