
h f s l k A T 
 

a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 
jÉÖózőkönóvéből 

 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NLOMNPK Ef KONKF Üaíározaía 
 
 

lkíaíásáI kulíurálásI áfjúsáÖá és séoríbázoíísáÖá íaÖ válaszíása 
 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésÉI valamání a ménzüÖóáI joÖá és 
ÉllÉnőrzésá bázoíísáÖ vélÉménóÉ alaéján – mÉÖíárÖóalía és ÉlfoÖadía a bázoíísáÖá íaÖ 
szÉmélóérÉ vonaíkozó javaslaíoí és ÉnnÉk éríÉlmébÉn: 
 
Az lkíaíásáI kulíurálásI áfjúsáÖá és séoríbázoíísáÖ külíaÖjának pzabó hárolóí válaszíja 
mÉÖK 
 
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó a válíozásí a héévásÉlőJíÉsíülÉí szÉrvÉzÉíá és működésá 
szabálózaíáról szóló NOLOMNNK EsKOTKF szK rÉndÉlÉí sfK szK füÖÖÉlékén vÉzÉssÉ áíK 
 
 
eaíárádő: azonnal 
cÉlÉlős: drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 
 

hKmKfK 
 

 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
 
 
 
 
A káadmánó ÜáíÉléül: 
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hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

OLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 

hlÉbÉlsbÉrÖ fníézménófÉnníaríó hözéonííal köíÉndő 
vaÖóonkÉzÉlésá és Üasználaíá szÉrződés aláírásának jóváÜaÖóása 

 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésá 
bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – mÉÖíárÖóalía a hlÉbÉlsbÉrÖ 
fníézménófÉnníaríó hözéonííal köíÉndő vaÖóonkÉzÉlésá és Üasználaíá szÉrződésíK  
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí NUULOMNOK EuffKN4KF szK Üaíározaíával ÉlfoÖadoíí 
mÉÖállaéodásban foÖlalíak szÉrání homló sáros Önkormánózaía és a 
hlÉbÉlsbÉrÖ fníézménófÉnníaríó hözéoní közöíí az ÉlőíÉrjÉszíés NK és OK szK 
mÉlléklÉíébÉn szÉrÉélő szÉrződésmánía alaéján a szÉrződésÉkÉí a íörvénóá 
rÉndÉlkÉzésÉknÉk mÉÖfÉlÉlőÉnI az önkormánózaí érdÉkÉánÉk maxámálás 
érvénóÉsííéséí fáÖóÉlÉmbÉ vévÉI a szükséÖÉs adaíokkal káÉÖészíívÉ jóváÜaÖója 
és fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉrí a szÉrződésÉk aláírásáraK  

 
eaíárádő: éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős: molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
 
 

hKmKfK 
 

 
molács gózsÉf  sKkK 

éolgármesíer 
drK saskó brnő  sKkK 

címzeíes főjegóző 
 
 
 
 
 
 
A káadmánó ÜáíÉléül: 
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hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

PLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

Önkormánózaíá ÖóÉrmÉkéíkÉzíÉíés fÉladaíJÉlláíásáÜoz kaécsolódó döníésÉk 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és 
ÉllÉnőrzésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – mÉÖíárÖóalía az 
önkormánózaíá ÖóÉrmÉkéíkÉzíÉíés fÉladaíJÉlláíásáÜoz kaécsolódó döníésÉkről 
szóló ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

NKF A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a Bj bdvjf konóÜája ÉsÉíébÉnI állÉívÉ a 
„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” Alkoímánó uíca OK szám alaíí működő 
konóÜája ÉsÉíébÉn az élÉlmÉzésá norma összÉÖéí az alábbáak szÉrání 
állaéííja mÉÖ OMNPK fÉbruár NK naéjával:  
 

 korma EcíF H ÁcA 
holléÖáum  

oÉÖÖÉlá VM 
Tízóraá TM 
bbéd O4M 

rzsonna SM 
sacsora N4M 

  
hözééfokú köznÉvÉlésá áníézménóÉk  

oÉÖÖÉlá N4M 
bbéd OSR 

sacsora NTM 
 
 

OKF  A kéévásÉlőJíÉsíülÉí uíasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó az élÉlmÉzésá norma 
méríékéről az áníézménóÉk vÉzÉíőáí és a hlÉbÉlsbÉrÖ fníézménófÉnníaríó 
hözéoníoí éríÉsíísÉK  
 

PKF A kéévásÉlőJíÉsíülÉí uíasííja a dbpZ vÉzÉíőjéíI ÜoÖó a konóÜaá dolÖozók 
áívéíÉlÉ íÉkáníÉíébÉn az áíadóJáívÉvő munkálíaíó és a munkavállaló közöíí 
mÉÖköíésrÉ kÉrülő Üáromoldalú mÉÖállaéodásban az önkormánózaí 



érdÉkÉánÉk fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlÉ érdÉkébÉn az alábbá szövÉÖrész 
szÉrÉéÉlíÉssÉ: 
„AmÉnnóábÉn a dolÖozó fÉlmÉníésérÉ az áívéíÉlí kövÉíő fél évÉn bÉlül sor 
kÉrülI a fÉlmÉníésá ádőrÉ juíó szÉmélóá juííaíásI állÉívÉ a véÖkáÉléÖííés 
mÉÖéálóázÜaíó összÉÖévÉl csökkÉníÉíí részÉ az áíadó áníézménóí íÉrÜÉláK” 
 

 
eaíárádő: éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős: drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
     háss Béláné dbpZ vÉzÉíőjÉ 
 

hKmKfK 
 

 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
 
 
 
A káadmánó ÜáíÉléül: 
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a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 
 

hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 
4LOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 

 
fníézménóÉk alaéííó okáraía módosííása 

 
 

A héévásÉlőJíÉsíülÉí a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉn – az okíaíásáI kulíurálásI áfjúsáÖá 
és séoríbázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl – az alaéííó okáraíok módosííásáí 
mÉÖíárÖóalíaK  
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíés NJPK szK mÉlléklÉíbÉn szÉrÉélő módosííoíí 
alaéííó okáraíokaíI valamání módosííó okáraíokaí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉn 
ÉlfoÖadjaK 

OKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí uíasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó a jaÖóar Államkáncsíár 
ÁllamÜázíaríásá frodája fÉlé a válíozásokaí jÉlÉnísÉ áíK 

 
 

eaíárádő:   éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
   drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
   fníézménóÉk vÉzÉíőá 
 
 
 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 



1KszK mellékleí 

AiAmÍTÓ lKfoAT 
 
homló sáros Önkormánózaí dazdasáÖá blláíó pzervezeí áníézménó a kééváselő-íesíüleí OPNLNVV5K EuffK 
ONK) szK haíározaíában foÖlalíakra íekáníeííel kerülí meÖalaéííásraK Az alaéííó okáraí az 
államházíaríásról szóló íörvénó véÖrehajíásáról szóló PS8LOMNNK hormK rendK 5K § EN)-EO) bekezdése 
szeráníá íaríalommal kerül meÖhaíározásraK 
 
 
NK hölíséÖvÉíésá szÉrv mÉÖnÉvÉzésÉ:  homló sáros Önkormánózaí  

dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí  
 
NKNK oövádííÉíí nÉvÉ:     homló sáros Önkormánózaí dbpZ 
 
OK pzékÜÉlóÉ:     TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
 
 
PK hözfÉladaía:     ÖnkormánózaíI valamání íöbbcélú kásíérséÖá 
       íársulásá áníézménóÉk ÉlláíóI kásÉÖííő  
       szolÖálaíaá – ÖazdasáÖá éénzüÖóá Élláíásí  
       bázíosííó kölíséÖvÉíésá szÉrv 
 
4K Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ:  ÖnkormánózaíáI valamáí íöbbcélú kásíérséÖá  

íársulásá áníézménóÉk ÉlláíóI kásÉÖííő 
íÉvékÉnóséÖÉI valamání számváíÉlá 
íÉvékÉnóséÖ bázíosííásaK 

 
RK ÁllamÜázíaríásá szakáÖazaíá bÉsorolása: ÖnkormánózaíáI valamání íöbbcélú kásíérséÖá  

íársulásá áníézménóÉk ÉlláíóI kásÉÖííő 
szolÖálaíaá    
 EU4NNNSF 

 
SK Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖénÉk szakfÉladaírÉnd szÉráníá bÉsorolása: 
 
SVOMMM  pzámváíÉláI könóvvázsÖálóáI adószakéríőá íÉvékÉnóséÖ 
U4NVMT  Önkormánózaíok Élszámolásaá kölíséÖvÉíésá szÉrvÉkkÉl 
U4NN4P  A kölíséÖvÉíés véÖrÉÜajíásaI a káfázÉíésÉk ÉllÉnőrzésÉ íÉrülÉíá száníÉn 
 
Az alábbá íÉvékÉnóséÖÉkÉí homló sáros Önkormánózaí fÉnníaríásában lévő áníézménóÉk láíják ÉlI a 
szakfÉladaí és szakáÖazaí mÉÖnÉvÉzésÉ a normaíív íámoÖaíás áÖénólésÉ máaíí szükséÖÉs: 
 
RSOVNO  Óvodaá áníézménóá éíkÉzíÉíés 
RSOVNT  junkaÜÉlóá éíkÉzíÉíés 
RSOVOM  bÖóéb vÉndéÖláíás 
URNMNN  Óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
UUVNMN  BölcsődÉá Élláíás 
VMMNNN  BÉfoÖadó színÜázak íÉvékÉnóséÖÉ 
VNMRMN  hözművÉlődésá íÉvékÉnóséÖÉk és íámoÖaíásuk 
VNMNON  hönóvíárá állománó ÖóaraéííásaI nóálváníaríása 
VNMNOP  hönóvíárá szolÖálíaíások 
UVM44N  oövád ádőíaríamú közfoÖlalkozíaíás 
UVM44O  coÖlalkozásí ÜÉlóÉííÉsííő íámoÖaíásra joÖosulíak Üosszabb ádőíaríamú 

közfoÖlalkozíaíása 



RSOVNP  fskolaá áníézménóá éíkÉzíÉíés 
RSOVN4  Tanulók kolléÖáumá éíkÉzíÉíésÉ 
RSOVNS  Üdülő íáborá éíkÉzíÉíés 
VNMRMO  hözművÉlődésá áníézménóÉkI közösséÖá színíÉrÉk működíÉíésÉ 
UVM44P bÖóéb közfoÖlalkozíaíás 
U4NNOS Önkormánózaíok és íöbbcélú íársulások áÖazÖaíásá íÉvékÉnóséÖÉ 
UUVVOO eázá sÉÖííséÖnóújíás 
UUVOMN dóÉrmÉkjóléíá szolÖálíaíás 
SUMMMO  kÉm lakóánÖaílan bérbÉadásaI üzÉmÉlíÉíésÉ 
UNNMMM  ÉéííménóüzÉmÉlíÉíés 
 
TK fllÉíékÉsséÖÉI működésá körÉ:   homló város közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ 
 
UK        fránóííó szÉrv nÉvÉI székÜÉlóÉ:   homló sáros Önkormánózaí   

  héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
       TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
 
VK dazdálkodásá bÉsorolása:   önállóan működő és Öazdálkodó 
 
A fÉladaíÜoz kaécsolí funkcáó szÉrání az alábbá önállóan működő kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk Öazdálkodásá 
fÉladaíaáí Élláíja: 
 
NKF homló sáros Önkormánózaí gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és juzÉálás dóűjíÉménó  
TPMM homlóI sárosÜáz íér NK 
OKF homló sáros Önkormánózaí hözösséÖÉk eázaI pzínÜázJ és eanÖvÉrsÉnóíÉrÉm  
TPMM homlóI 4UJas íér NK 
PKF homló sárosá Óvoda TPMM homlóI Toméa jK uK OLNK 
 
A nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó T4K§ E4F bÉkÉzdésÉ alaéján az önkormánózaí 
köíÉlÉzőÉn Élláíandó – az állÉíékÉsséÖá íÉrülÉíén lévő J a szakkééző áskola kávéíÉlévÉl J az összÉs sajáí 
íulajdonában állóI az államá áníézménófÉnníaríó közéoní álíal fÉnníaríoíí J köznÉvÉlésá áníézménó 
működíÉíéssÉl kaécsolaíos íÉvékÉnóséÖénÉk Öazdálkodásá fÉladaíaáí ÉlláíjaK 
 
Az alábbá kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknél kájÉlölí szÉrvÉzÉí a Öazdálkodásá fÉladaíok Élláíására: 

NKF homlóá hásíérséÖ Többcélú Önkormánózaíá Társulás TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
OKF homló és TérséÖÉ Óvodáá TPMMI homló pallaá uKN  

 
homló sáros Önkormánózaía vállalía a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó T4K§ E4F 
bÉkÉzdésébÉn mÉÖÜaíározoíí köznÉvÉlésá áníézménóÉk működíÉíéséíK A pzakkééző fskola kávéíÉlévÉl 
az államá fÉnníaríásba kÉrülő áníézménóÉkbÉn foÖlalkozíaíoíí íÉcÜnákaá dolÖozók és ÉÖóéb 
alkalmazoííak OMNOKNOKPNJÉá ÜaíállóalI áíÜÉlóÉzéssÉl kÉrülnÉk a homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉíÜÉzK A pzakkééző fskola dolÖozóá a hfh állománóába kÉrülnÉk OMNPK 
január NJÉl foÖlalkozíaíásraK A íovábbfoÖlalkozíaíás valamÉnnóá munkavállaló számára bázíosííoííK 
 
NMK sÉzÉíőjénÉk mÉÖbízásá rÉndjÉ: málóázaí úíján a homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJ
íÉsíülÉíÉ bízza mÉÖ Üaíározoíí ádőrÉ a vÉzÉíőíI a közalkalmazoííak joÖállásáról szóló NVVOK évá uuufffK 
íörvénó szÉráníK  
 
NNK coÖlalkozíaíoííjaára vonaíkozó foÖlalkozíaíásá joÖvászonó mÉÖjÉlölésÉ: 
A foÖlalkozíaíoííak joÖvászonóa alaéÉsÉíbÉn közalkalmazoííáI amÉlórÉ a közalkalmazoííak joÖállásáról 
szóló NVVOK évá uuufffK íörvénó az áránóadóK bÖóÉs foÖlalkozíaíoííjaának joÖvászonóa lÉÜÉí 
munkavállalóáI amÉlórÉ a junkaíörvénókönóvéről szóló OMNOK évá fK íörvénó az áránóadóK A 
mÉÖbízásos joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló NVRVK 
évá fsK íörvénó az áránóadóK 
 



NOK A fÉladaí Élláíásí szolÖáló vaÖóon: ánÖó vaÖóoní az áníézménóá lÉlíár íaríalmazzaK Az 
ánÖaílanokaí és bÉrÉndÉzésÉákÉí a fÉladaíok Élláíására szabadon ÜasználÜaíjaI dÉ nÉm ádÉÖÉnííÜÉíá ÉlI és 
nÉm íÉrÜÉlÜÉíá mÉÖ azokaíK A Üasználaíba adoíí vaÖóonnal kaécsolaíos ÜÉlóá rÉndÉlkÉzésÉkÉí a 
OMLOMMTKEuKNUF önkormánózaíá rÉndÉlÉí íaríalmazzaK Az ánÖaílan ÜÉlórajzá száma: R4VI NMVO mOK 
 
NPK A vaÖóon fÉlÉíí rÉndÉlkÉző: A OMLOMMTK EuK NUKF szK ÖkrK rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání homló 
sáros ÖnkormánózaíK 
 
 
 
K o m l óI OM1PK januárO1K 
 
 
 
         molács gózsef 
         éolgármesíer 
 
 
 
 
 
gÉlÉn alaéííó okáraí a íörzskönóvá nóálváníaríásba íöríénő bÉjÉÖózés naéján léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl 
ÉÖóádÉjűlÉÖ a homló sáros Önkormánózaí dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí OMNOK júnáus ONJén kÉlí 
UOLOMNOK EsfKONKF szK Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 
 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a 4LOMNPK EfKONKF szK 
Üaíározaííal ÜaÖóía jóváK 
 
 
homlóI OMNPK január ONK 
 
 
 
 
 
 
 
   drK saskó brnő   molács gózsÉf 
   címzÉíÉs főjÉÖóző   éolÖármÉsíÉr 
 

 
 
 

 
 
 
 



j Ó a l p Í T Ó  l h f o AT 

 
 
homló sáros Önkormánózaí dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí TPMM homlóI sárosÜáz íér PK szám alaííá 
kölíséÖvÉíésá szÉrv OMNOK júnáus ONK naéján UOLOMNOK EsfK ONKF szK Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs 
szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraía módosííásra kÉrülK 
 
Az alaéííó okáraí éoníjaá sorszámozásra kÉrülnÉkK 
 
NKF A módosííásra a köznÉvÉlésá fÉladaíoí Élláíó ÉÖóÉs önkormánózaíá fÉnníaríású áníézménóÉk államá 
fÉnníaríásba véíÉléről szóló OMNOK évá CiuuusfffK íörvénó véÖrÉÜajíásaI valamání a ÖóÉrmÉkÉk 
védÉlméről és a ÖóámüÖóá áÖazÖaíásról szóló NVVTK évá uuufK íörvénó Élőírása máaíí kÉrül sorK 
 
Az alábbá államá fÉnníaríásba kÉrülő szÉrvÉkíől kÉrül áí fÉladaí homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉíéÜÉz: 
 
homló sáros Önkormánózaí pzálvásá Álíalános fskolaI 
homló sáros Önkormánózaí hÉndÉrföldJpomáÖá Álíalános fskolaI 
„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola daÖarán Álíalános fskolaI 
„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola kaÖó iászló dámnázáumI 
hökönóösá lkíaíásá hözéoní pzakközééáskolaI 
„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola kaÖó iászló pzakközééáskolaI pzakáskolaI péÉcáálás 
pzakáskola és holléÖáumI 
„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménóÉÖóséÖ brkÉl 
cÉrÉnc Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménó 
Baranóa jÉÖóÉá Önkormánózaí bÖóséÖÉs dóóÖóéÉdaÖóÖáaá jódszÉríaná fníézménóÉI ÓvodájaI 
Álíalános fskolájaI péÉcáálás pzakáskolája és holléÖáumaK 
 
OKF Az alaéííó okáraí SK éoníjában Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖénÉk szakfÉladaírÉnd szÉráníá 
bÉsorolásából az alábbá szakfÉladaíok íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
UROMNN  Álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésÉI okíaíása ENJ4K évfolóamF 
UROMON  Álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésÉI okíaíása ERJUK évfolóamF 
URRVNN  Álíalános áskolaá naéközá oííÜoná nÉvÉlés 
URRVN4  Álíalános áskolaá íanulószobaá nÉvÉlés 
URPNNN  kaééalá rÉndszÉrű Öámnázáumá okíaíás EVJNOLNPKévfolóamF 
URPNON  kaééalá rÉndszÉrű szakközééáskolaá okíaíás EVJNOLNPKévfolóamF 
URPONN  pzakkééÉsííés mÉÖszÉrzésérÉ fÉlkészííő naééalá rÉndszÉrű szakmaá ÉlmélÉíá okíaíás a 

szakkéézésá évfolóamokon 
URPOON pzakkééÉsííés mÉÖszÉrzésérÉ fÉlkészííő naééalá rÉndszÉrű szakmaá Öóakorlaíá okíaíás a 

szakkéézésá évfolóamokon 
URPNPN  kaééalá rÉndszÉrű szakáskolaá okíaíás EVJNMKévfolóamF 
URRVON kaééalá rÉndszÉrű áskolaá okíaíásban részí vÉvő íanulók kolléÖáumáI ÉxíÉrnáíusá 

nÉvÉlésÉ 
UROMPN Alaéfokú művészÉíokíaíás zÉnÉművészÉíá áÖban 
UROMPO Alaéfokú művészÉíokíaíás kéézőJI és áéarművészÉíáI íáncművészÉíáI színJ és 

bábművészÉíá áÖban 
URSMNN mÉdaÖóÖáaá szakszolÖálíaíó íÉvékÉnóséÖ 
 
PKF Az alaéííó okáraí SKéoníjában Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖénÉk szakfÉladaírÉnd szÉráníá 
bÉsorolása az alábbá szakfÉladaííal káÉÖészííésrÉ kÉrül: 
 
UNNMMM  ÉéííménóüzÉmÉlíÉíés 



 
4KF Az alaéííó okáraí VK éoníjában a fÉladaíÜoz kaécsolí funkcáó szÉrání az alábbá önállóan működő 
kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk Öazdálkodásá fÉladaíaáí Élláíja részből az alábbáak íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
 
homló sáros Önkormánózaí  pzálvásá Álíalános fskola TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uíca POK 
homló sáros Önkormánózaí hÉndÉrföldJpomáÖá Álíalános fskola TPMM homlóI daÖarán uK 4K 
 
RKF Az alaéííó okáraí VKéoníjába az alábbá szövÉÖ bÉÉmÉlésrÉ kÉrül: 
A nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó T4K§ E4F bÉkÉzdésÉ alaéján az önkormánózaí 
köíÉlÉzőÉn Élláíandó – az állÉíékÉsséÖá íÉrülÉíén lévő J a szakkééző áskola kávéíÉlévÉl J az összÉs sajáí 
íulajdonában állóI az államá áníézménófÉnníaríó közéoní álíal fÉnníaríoíí J köznÉvÉlésá áníézménó 
működíÉíéssÉl kaécsolaíos íÉvékÉnóséÖénÉk Öazdálkodásá fÉladaíaáí ÉlláíjaK 
 
SKF Az alaéííó okáraí VKéoníja az alábbáak szÉrání módosul: 
Az alábbá kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknél kájÉlölí szÉrvÉzÉí a Öazdálkodásá fÉladaíok Élláíására: 

NKF homlóá hásíérséÖ Többcélú Önkormánózaíá Társulás TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
OKF homló és TérséÖÉ Óvodáá TPMMI homló pallaá uKN  

 
 

TKF Az alaéííó okáraí VKéoníjába az alábbá szövÉÖ bÉÉmÉlésrÉ kÉrül: 
homló sáros Önkormánózaía vállalía a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó T4K§ E4F 
bÉkÉzdésébÉn mÉÖÜaíározoíí köznÉvÉlésá áníézménóÉk működíÉíéséíK A pzakkééző fskola kávéíÉlévÉl 
az államá fÉnníaríásba kÉrülő áníézménóÉkbÉn foÖlalkozíaíoíí íÉcÜnákaá dolÖozók és ÉÖóéb 
alkalmazoííak OMNOKNOKPNJÉá ÜaíállóalI áíÜÉlóÉzéssÉl kÉrülnÉk a homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉíÜÉzK A pzakkééző fskola dolÖozóá a hfh állománóába kÉrülnÉk OMNPK 
január NJÉl foÖlalkozíaíásraK A íovábbfoÖlalkozíaíás valamÉnnóá munkavállaló számára bázíosííoííK 
 
UKF Az alaéííó okáraí NNK éoníjának uíolsó mondaía az alábbáak szÉrání módosííásra kÉrül: 
A mÉÖbízásos joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló 
NVRVK évá fsK íörvénó az áránóadóK 
 
 
A záradék véÖén fÉlvÉzÉíésrÉ kÉrül:  
gÉlÉn alaéííó okáraí a íörzskönóvá nóálváníaríásba íöríénő bÉjÉÖózés naéján léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl 
ÉÖóádÉjűlÉÖ a homló sáros Önkormánózaí dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí OMNOK júnáus ONJén kÉlí 
UOLOMNOK EsfKONKF szK Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 
 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a LOMNPK EfKONKF szK 
Üaíározaííal ÜaÖóía jóváK 
 
 
 
h o m l óI OMNPK január ONK 
 
 
        molács gózsÉf 
        molÖármÉsíÉr 
 



OKszK mellékleí 

AiAmfTÓ lhfoAT 
 
homló sáros Önkormánózaí a homló sárosá Óvoda elnevezésű áníézménó alaéííó okáraíáí az 
államházíaríásról szóló OMNNK évá CuCsK íörvénó 8K § E5) bekezdésében kaéoíí felhaíalmazás alaéjánI 
a nemzeíá köznevelésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó ONK § EP) bekezdéseI az államházíaríásról szóló 
íörvénó véÖrehajíásáról szóló PS8LOMNNK hormK rendeleí 5K § EN)-EO) bekezdéseáI valamání a nevelésá-
okíaíásá áníézménóek működéséről és a köznevelésá áníézménóek névhasználaíáról szóló OMLOMNOK EsfffK 
PNK) bjjf rendeleí szeráníá íaríalommal adja ká: 
 
NK hölíséÖvÉíésá szÉrv mÉÖnÉvÉzésÉ:  homló sárosá Óvoda 
NKNK fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzésÉ:        hándÉrÖaríÉn dÉr píadí homló 
 
OK pzékÜÉlóÉ:     TPMM homlóI Toméa jK uíca OLNK 
 
PK     TaÖóvodáá nÉvÉI címÉ: 

NKF homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája  
TPMM homlóI fskola uíca PVK 

OKF homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája 
TPMM homlóI eunóadá uíca UJNMK 

PKF homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ  uíca  PMK 

4KF homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
TPMM homlóI jájus NK uíca NRK 

RKF homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája 
TPMM homlóI TÉmélom íér NK 

SKF homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 
TPMM homlóI oózsa uíca VK 

 
4K  AlaéííóI állÉívÉ fÉnníaríó nÉvÉI címÉ:    homló sáros Önkormánózaí 
        TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
 
RK Az áníézménó ííéusa:      óvoda  
 
SK hözfÉladaía:      a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló  

OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján óvodaá 
nÉvÉlés  

 
TK AlaéfÉladaía:       

a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján  
- óvodaá nÉvÉlés I 
- nÉmzÉíáséÖÜÉz íaríozók óvodaá nÉvÉlésÉI 
- a íöbbá ÖóÉrmÉkkÉl ÉÖóüíí nÉvÉlÜÉíőI sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésÉ  

 
UK  lj azonosííója:    OMNSRM 
 
VK Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ: 
 
Az áníézménó a ÖóÉrmÉkÉk P évÉs koráíól a íanköíÉlÉzÉííséÖ kÉzdÉíéáÖ bázíosííja az óvodaá nÉvÉlésíI 
mÉlónÉk során Élláíja a ÖóÉrmÉkÉk naéközbÉná Élláíásával összÉfüÖÖő fÉladaíokaíI a sajáíos nÉvÉlésá 
áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí óvodaá nÉvÉléséíK 



 
VKNK pzékÜÉlóÉn lévő óvoda: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda 
CímÉ:     homlóI Toméa jK uíca OLNK 

 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a nÉmzÉíáséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvodások nÉvÉlésÉ 
EnémÉí nÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlésF 
 
Csoéoríok száma:    P 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám: VM ÖóÉrmÉk 
 
VKOK TaÖóvodák: 
VKOKNK   NKszK íaÖóvoda 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája 
fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzés: ganáscÜÉr hándÉrÖaríÉn  

 
CímÉ:     TPMR jÉcsÉkjánosáI fskola uíca PVK 

 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a nÉmzÉíáséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
EnémÉí nÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlésF 
 

Csoéoríok száma:   N 

cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám: PM fő 

 

VKOKOK  OKszK íaÖóvoda 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája 
CímÉ:    TPMM homlóI eunóadá uíca UJNMK 

 
J roma nÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlés 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a nÉmzÉíáséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvodások nÉvÉlésÉ 
 
- pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
Az óvodaá fÉladaíJÉlláíásban a sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉkI foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 
- íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖFI 
- láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókFI  
- ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókFI 
- bÉszédfoÖóaíékosokI 
- auíásíaK 
 



A sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ áníÉÖrálían folóákK 
 
Csoéoríok száma:      P 

cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   VM ÖóÉrmÉk  

 
A homló sárosá ÓvodaI a homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda 
eunóadá rícaá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉráníá 
maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
VKOKPK PK szK íaÖóvoda: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:  homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája 
CímÉ:     TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uíca PMK 

 
Csoéoríok száma:     4 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   PM ÖóÉrmÉk csoéoríonkéníI 

       NOM ÖóÉrmÉk 
 
 
- pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
óvodaá fÉladaíJÉlláíásban a sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
- íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF  
- láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
- ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
- bÉszédfoÖóaíékosokK 
 
A sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ áníÉÖrálían folóákK 
 
VKOK4K 4K szK íaÖóvoda: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:                       homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzés:              cÉlsőszálvasÉr hándÉrÖaríÉn  
CímÉ:                         TPMM homlóI jájus NK uíca NRK 

 
némÉí nÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlés 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a nÉmzÉíáséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Csoéoríok száma:      4 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám:  PM ÖóÉrmÉk csoéoríonkéníI 
      NOM ÖóÉrmÉk 
 
A homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉráníá maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 



VKOKRK  RK szK íaÖóvoda: 
   jÉÖnÉvÉzésÉ:    homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája 

CímÉ:      TPMM homlóI TÉmélom íér NK 
 
Csoéoríok száma:   P 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám: VM fő 

- pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
Óvodaá fÉladaíJÉlláíásban a sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
- íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF  
- láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
- ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
- bÉszédfoÖóaíékosokK 
 
A sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ áníÉÖrálían folóákK 
 
VKOKSK  SK szK íaÖóvoda: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 
CímÉ:     TPMM homlóI oózsa uíca VK 

 
J roma nÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlés 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a nÉmzÉíáséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvodások nÉvÉlésÉ 
 
Csoéoríok száma:    N 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  PM fő  
 

A homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 
ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉrání maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
NMK ÁllamÜázíaríásá szakáÖazaíá bÉsorolása: 

Óvodaá nÉvÉlés   URNMOM 
 
NNK Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ szakfÉladaírÉnd szÉráníá bÉsorolása: 

RSOVNO  Óvodaá áníézménóá éíkÉzíÉíés 
RSOVNT  junkaÜÉlóá éíkÉzíÉíés 
RSOVOM  bÖóéb vÉndéÖláíás 
URNMNN  Óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
URNMNO  pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésÉI Élláíása 
URNMNP  kÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
U4NVMT  Önkormánózaíok Élszámolásaá a kölíséÖvÉíésá szÉrvÉákkÉl 

 
NOK fllÉíékÉsséÖÉI működésá körÉ:    homló sáros közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ  
 



NPK fránóííó szÉrvénÉk nÉvÉI címÉ:   homló sáros Önkormánózaí 
      héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
        TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 
 
N4K dazdálkodásá bÉsorolása:     önállóan működő kölíséÖvÉíésá szÉrv  

homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí láíja Él 
Öazdálkodásá fÉladaíaáíK 

 
NRK sÉzÉíőjénÉk mÉÖbízásá rÉndjÉ: málóázaí úíján a homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJ
íÉsíülÉíÉ bízza mÉÖ Üaíározoíí ádőrÉ a vÉzÉíőíI a közalkalmazoííak joÖállásáról szóló NVVOK évá uuufffK 
íörvénó szÉráníK  
 
NSK coÖlalkozíaíoííjaára vonaíkozó foÖlalkozíaíásá joÖvászonóok mÉÖjÉlölésÉ: 
A foÖlalkozíaíoííak joÖvászonóa alaéÉsÉíbÉn közalkalmazoííáI amÉlórÉ a közalkalmazoííak joÖállásáról 
szóló NVVOK évá uuufffK íörvénó az áránóadóK bÖóÉs foÖlalkozíaíoííjaának joÖvászonóa lÉÜÉí 
munkavállalóáI amÉlórÉ a junkaíörvénókönóvéről szóló OMNOK évá fK ívK az áránóadóK A mÉÖbízásos 
joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló NVRVK évá fsK 
íörvénó az áránóadóK 
 
NTK goÖÉlődjénÉk mÉÖnÉvÉzésÉI székÜÉlóÉ: 
homló sáros Önkormánózaí hÉndÉrföldJpomáÖá Álíalános fskola és Óvoda TPMM homlóI daÖarán 
uíca 4K  
 
NUK A fÉladaíÉlláíásí szolÖáló vaÖóon:  
Az ánÖó vaÖóoní az áníézménóá lÉlíár íaríalmazzaK Az önálló szakmaá ÉÖóséÖÉknél fÉlsorolí íÉlÉéÜÉlóÉk 
címÉ alaíí lévő ánÖaílanokaí és bÉrÉndÉzésÉákÉí a fÉladaíok Élláíására szabadon ÜasználÜaíjaI dÉ nÉm 
ádÉÖÉnííÜÉíá ÉlI és nÉm íÉrÜÉlÜÉíá mÉÖ azokaíK A Üasználaíba adoíí vaÖóonnal kaécsolaíos ÜÉlóá 
rÉndÉlkÉzésÉkÉí a OMLOMMTKEuKNUF önkormánózaíá rÉndÉlÉí íaríalmazzaK 
Az óvodaá ÜÉlóÉk ÜÉlórajzá száma: 
homló sárosá Óvoda TPMM homlóI Toméa jK uK OLN PRNM ÜrszI N44M mO 
homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája TPMM homlóI gánosá fskola uK PVK ÜrszK ORRM ÜrszK 
4SSR mO 
homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája TPMM homlóI eunóadá uK UJNMK ÜrszK PNSP ÜrszI PNS4 
ÜrszI NNMO mOI NNUN mO 
homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK PMK PUMN ÜrszI 4MUN mO 
homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája TPMM homlóI jájus NK uKNRK PUMN ÜrszI 4MUN mO 
homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája TPMM homlóI TÉmélom íér NK RNNLO ÜrszI 4SSR mO 
homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája TPMM homlóI oózsa uK VK ONP ÜrszI OOR ÜrszK NP4T mOI 
NUMO mOK 
Az óvoda székÜÉlóén és íÉlÉéÜÉlóén lévő ánÖóJ és ánÖaílan vaÖóon homló sáros Önkormánózaí 
íulajdonáí kééÉzáK 
 
NVK A vaÖóon fÉlÉííá rÉndÉlkÉzés joÖa:  
A OMLOMMTK EuK NUKF szK ÖkrK rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání homló sáros ÖnkormánózaíK 
 
 
K o m l óI OM1PK január O1K 
 
         molács gózsef 
         molgármesíer 



 
Záradék: 
 
gÉlÉn alaéííó okáraí a íörzskönóvá nóálváníaríásba íöríénő bÉjÉÖózés naéján léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl 
ÉÖóádÉjűlÉÖ a homló sárosá Óvoda OMNOK május NMJén kÉlí S4LOMNOK EsKNMKF szK Üaíározaííal 
ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 
 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a LOMNPK EfKONKF szK 
Üaíározaííal ÜaÖóía jóváK 
 
 
 
K o m l óI OM1PK január O1K 
    
 
 
 

drK saskó brnő    molács gózsÉf 
   címzÉíÉs főjÉÖóző    éolÖármÉsíÉr 



jlalpÍTÓ lhfoAT 
 
homló sáros Önkormánózaí homló sárosá Óvoda TPMM homlóI Toméa jáÜáló uíca OLNK szám alaííá 
kölíséÖvÉíésá szÉrv S4LOMNOK EsK NMKF szK kéévásÉlőJíÉsíülÉíá Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí alaéííó okáraí 
módosííására kÉrül sorK 
 
A módosííás a nemzeíá köznevelésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó ONK § EP) bekezdéseI valamání a 
nevelésá-okíaíásá áníézménóek működéséről és a köznevelésá áníézménóek névhasználaíáról szóló 
OMLOMNOK EsfffK PNK) bjjf rendeleí Élőírása alaéján íöríéníI homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJ
íÉsíülÉíÉ álíalK 
 
NKF Az alaéííó okáraí bÉvÉzÉíőjébÉn az alaéííó álíal mÉÖjÉlölí joÖszabáló mÉÖnÉvÉzésÉ éoníosííásra 
kÉrül: homló sáros Önkormánózaí a homló sárosá Óvoda elnevezésű áníézménó alaéííó okáraíáí az 
államházíaríásról szóló OMNNK évá CuCsK íörvénó 8K § E5) bekezdésében kaéoíí felhaíalmazás alaéjánI 
a nemzeíá köznevelésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó ONK § EP) bekezdéseI az államházíaríásról szóló 
íörvénó véÖrehajíásáról szóló PS8LOMNNK hormK rendeleí 5K § EN)-EO) bekezdéseáI valamání a nevelésá-
okíaíásá áníézménóek működéséről és a köznevelésá áníézménóek névhasználaíáról szóló OMLOMNOK EsfffK 
PNK) bjjf rendeleí szeráníá íaríalommal adja ká: 
  
Az alaéííó okáraí éoníjaá sorszámozásra kÉrülnÉkK 
 
OKF Az alaéííó okáraí NKNK éoníjába az áníézménó ádÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáak szÉrání 
bÉÉmÉlésrÉ kÉrül:  
fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzésÉ:  hándÉrÖaríÉn dÉr píadí homló 
 
 
PKF Az alaéííó okáraí PKéoníjában az áníézménó íaÖáníézménóÉánÉk nÉvÉ és címÉ íörlésrÉ kÉrül: 
 
TaÖáníézménóÉá nÉvÉI címÉ: 

NKF jÉcsÉkjánosá Óvoda  
TPMM homlóI fskola uíca PVK 

OKF eunóadá uícaá Óvoda 
TPMM homlóI eunóadá uíca UJNMK 

PKF pzálvásá Óvoda 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ  uíca  PMK 

4KF cÉlsőszálvásá Óvoda 
TPMM homlóI jájus NK uíca NRK 

RKF BÉlvárosá Óvoda 
TPMM homlóI TÉmélom íér NK 

SKF dÉszíÉnóésá Óvoda 
TPMM homlóI oózsa uíca VK 
 

ÜÉlóükrÉ a kövÉíkÉző szövÉÖ kÉrül: 
 
TaÖóvodáá nÉvÉI címÉ: 

NKF homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája  
TPMM homlóI fskola uíca PVK 

OKF homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája 
TPMM homlóI eunóadá uíca UJNMK 

PKF homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ  uíca  PMK 

4KF homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
TPMM homlóI jájus NK uíca NRK 

RKF homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája 



TPMM homlóI TÉmélom íér NK 
SKF homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 

TPMM homlóI oózsa uíca VK 
 
 
4KF Az alaéííó okáraí SKéoníjában a közfÉladaí mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáak szÉrání módosul: 
hözfÉladaía: a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján óvodaá nÉvÉlés 
 
RKF Az alaéííó okáraí TKéoníjába az alábbá szövÉÖrész bÉÉmÉlésrÉ kÉrül: 
AlaéfÉladaía:       

a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján  
- óvodaá nÉvÉlés I 
- nÉmzÉíáséÖÜÉz íaríozók óvodaá nÉvÉlésÉI 
- a íöbbá ÖóÉrmÉkkÉl ÉÖóüíí nÉvÉlÜÉíőI sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésÉ  

 
SKF Az alaéííó okáraí VK éoníjába az alábbá szövÉÖrész bÉÉmÉlésrÉ kÉrül: 
 
Az áníézménó a ÖóÉrmÉkÉk P évÉs koráíól a íanköíÉlÉzÉííséÖ kÉzdÉíéáÖ bázíosííja az óvodaá nÉvÉlésíI 
mÉlónÉk során Élláíja a ÖóÉrmÉkÉk naéközbÉná Élláíásával összÉfüÖÖő fÉladaíokaíI a sajáíos nÉvÉlésá 
áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí óvodaá nÉvÉléséíK 
 
TKF Az alaéííó okáraí VKNK éoníjában a székÜÉlóÉn lévő óvoda alaéíÉvékÉnóséÖÉ közül a kövÉíkÉző 
szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül: 
„Az fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉkI naééalá íanulók 
nÉvÉlésÉI okíaíása a NNLNVV4K EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK” 
 
UKF Az alaéííó okáraí VKOKNKéoníjában az NKszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája 
fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzés: ganáscÜÉr hándÉrÖaríÉn  

 
VKF Az alaéííó okáraí VKOKNKéoníjában Az NKszK íaÖóvoda alaéíÉvékÉnóséÖÉ közül a kövÉíkÉző 
szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül:  
„Az fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉkI naééalá íanulók 
nÉvÉlésÉI okíaíása a NNLNVV4K EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK” 
 
NMKF Az alaéííó okáraí VKOKOK éoníjában a OKszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája 
  
NNKF Az alaéííó okáraí VKOKOK éoníjában a pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn 
szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: „sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs 
bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI 
érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén 
Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos 
íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF küzdK”  
 
Az alábbáakkal káÉÖészííésrÉ kÉrül: „A sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ áníÉÖrálían folóákK” 
 
A kövÉíkÉző szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: „A homló sárosá ÓvodaI a homló sárosá 
Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda eunóadá  rícaá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a 
kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉráníá maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám 
OM BJkal íöríénő íúlléééséíK” 
 
NOKF Az alaéííó okáraí VKOKOK éoníjában a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
„ a eunóadá uícaá Óvoda íÉlÉéÜÉlóÉn”X 



” mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ”X  
„mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ” 
 
NPKF A alaéííó okáraí VKOKPK éoníjában a PKszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája 
 
N4KF Az alaéííó okáraí VKOKPK éoníjában a pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn 
szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: „sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs 
bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI 
érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén 
Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos 
íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF küzdK”  
 
NRKF Az alaéííó okáraí VKOKPK éoníjában a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
” mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ”X 
 „mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ”X 
 „A íaÖóvoda rÉndÉlkÉzák a céÖbírósáÖ álíal bÉjÉÖózÉíí „A homlóá pzálvásá Óvodáérí” ÉlnÉvÉzésű 
alaéíívánnóalK” 
 
NSKF Az alaéííó okáraí VKOK4K éoníjában a 4KszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
fdÉÖÉn nóÉlvű mÉÖnÉvÉzés:    cÉlsőszálvasÉr hándÉrÖaríÉn 

 
 
NTKF Az alaéííó okáraí VKOK4K éoníjában a kövÉíkÉző szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül: „Az óvoda rÉndÉlkÉzák a 
céÖbírósáÖ álíal bÉjÉÖózÉíí „ cÉlsőszálvásá Óvoda dóÉrmÉkÉáérí” ÉlnÉvÉzésű alaéíívánnóalK 
 
A kövÉíkÉző szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: 
„A homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája 
ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉráníá maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK” 
 
NUKF Az alaéííó okáraí VKOKRK éoníjában az RKszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 
  jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája 
 
NVKF Az alaéííó okáraí VKOKRK éoníjában a pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn 
szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: „sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs 
bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI 
érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén 
Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos 
íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF küzdK”  
 
Az alábbáakkal káÉÖészííésrÉ kÉrül: „A sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ áníÉÖrálían folóákK” 
 
OMKF Az alaéííó okáraí VKOKRK éoníjában a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
„ a BÉlvárosá Óvoda íÉlÉéÜÉlóÉn”X 
” mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ”X  
„mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖÉ” 
 
ONKF Az alaéííó okáraí VKOKSK éoníjában a SKszK íaÖóvoda mÉÖnÉvÉzésÉ az alábbáakra módosul: 

jÉÖnÉvÉzésÉ:   homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 
 
 
 
 



A kövÉíkÉző szövÉÖrész az alábbáak szÉrání módosul: 
„A homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája és a homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája 
ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénó szÉrání maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
OOKF Az alábbá szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül:  „Az áníézménó fÉlvéíÉlá körzÉíÉ: A kéévásÉlőJíÉsíülÉí álíal 
mÉÖÜaíározoíí” 
 
OPKF Az alaéííó okáraí NSKéoníjának uíolsó mondaía az alábbáak szÉrání módosul: 
A mÉÖbízásos joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló 
NVRVK évá fsK íörvénó az áránóadóK 
 
O4KF Az alaéííó okáraí NUK éoníja a íaÖóvodák névválíozása máaíí az alábbáak szÉrání módosul: 
homló sárosá Óvoda jÉcsÉkjánosá TaÖóvodája TPMM homlóI gánosá fskola uK PVK ÜrszK ORRM ÜrszK 
4SSR mO 
homló sárosá Óvoda eunóadá rícaá TaÖóvodája TPMM homlóI eunóadá uK UJNMK ÜrszK PNSP ÜrszI PNS4 
ÜrszI NNMO mOI NNUN mO 
homló sárosá Óvoda pzálvásá TaÖóvodája TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK PMK PUMN ÜrszI 4MUN mO 
homló sárosá Óvoda cÉlsőszálvásá TaÖóvodája TPMM homlóI jájus NK uKNRK PUMN ÜrszI 4MUN mO 
homló sárosá Óvoda BÉlvárosá TaÖóvodája TPMM homlóI TÉmélom íér NK RNNLO ÜrszI 4SSR mO 
homló sárosá Óvoda dÉszíÉnóésá TaÖóvodája TPMM homlóI oózsa uK VK ONP ÜrszI OOR ÜrszK NP4T mOI 
NUMO mOK 
 
ORKF A záradék véÖén fÉlvÉzÉíésrÉ kÉrül: 
gÉlÉn alaéííó okáraí a íörzskönóvá nóálváníaríásba íöríénő bÉjÉÖózés naéján léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl 
ÉÖóádÉjűlÉÖ a homló sárosá Óvoda OMNOK május NMJén kÉlí S4LOMNOK EsKNMKF szK Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí 
ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 
 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a LOMNPK EfKONKF szK Üaíározaííal 
ÜaÖóía jóváK 
 
 
h o m l óI OMNPK január ONK 
 
 
        molács gózsÉf  
        éolÖármÉsíÉr 



PKszK mellékleí 

AiAmfTÓ lKfoAT 
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá elnevezésű áníézménó alaéííó okáraíáí az államházíaríásról szóló OMNNK 
évá CuCsK íörvénó 8K § E5) bekezdésében kaéoíí felhaíalmazás alaéjánI a nemzeíá köznevelésről szóló 
OMNNK évá CuCK íörvénó ONK § EP) bekezdéseI az államházíaríásról szóló íörvénó véÖrehajíásáról szóló 
PS8LOMNNK hormK rendeleí 5K § EN)-EO) bekezdéseáI valamání a nevelésá-okíaíásá áníézménóek 
működéséről és a köznevelésá áníézménóek névhasználaíáról szóló OMLOMNOK EsfffK PNK) bjjf rendeleí 
szeráníá íaríalommal adja ká: 
 
NK kÉvÉ:                           homló és TérséÖÉ Óvodáá   
 
OK pzékÜÉlóÉ:   TPMM homlóI pallaá uK NK 
 
PK  Az áníézménó joÖÉlődjénÉk nÉvÉá és címÉá: 
NKF Baranóa jÉÖóÉá Önkormánózaí kaÖó iászló dámnázáumaI pzakközééáskolájaI pzakáskolájaI 
péÉcáálás pzakáskolája és holléÖáuma TPMM homlóI Alkoímánó uK OK 
OKF homló sáros Önkormánózaí daÖarán Álíalános fskolaI ÓvodaI Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá 
fníézménóI bÖóséÖÉs mÉdaÖóÖáaá pzakszolÖálaíI pzakmaá pzolÖálíaíó fníézménó  
TPMM homlóI cürsí pK uK NK 
PKF jaÖóarszéká Álíalános fskolaI TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ uK 44K 
4KF Óvoda jaÖóarszékI TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
 
4K iéírÉÜozásáról rÉndÉlkÉző joÖszabáló száma: 
homló sáros Önkormánózaía a PMLOMMVK EfffK OSKFszK ÜaíározaíI jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖ 
Önkormánózaía a NMLOMMVK EfffK O4KFszK ÜaíározaíI jánfa hözséÖ Önkormánózaía a ONLOMMVK EfffK O4KF 
szK ÜaíározaíI jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía a ULOMMVK EfffK O4KF szK ÜaíározaíI jaÖóarÜÉríÉlÉnd 
hözséÖ Önkormánózaía a OTLOMMVK EfffK O4KF szK ÜaíározaíI iáÖÉí hözséÖ Önkormánózaía a NMLOMMVK 
EfffK O4KF szK ÜaíározaíI Bodolóabér hözséÖ a NOLOMMVK EfffK PNKF szK ÜaíározaíI a Baranóa jÉÖóÉá 
Önkormánózaí a O4LOMMVK EfffK NVKF szK Üaíározaí alaéjánK 
Alaéííó okáraííal íöríénő meÖalaéííás jóváhaÖóása: 
homló sáros Önkormánózaía a TPLOMMVK EsK OUKF szK ÜaíározaíI jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖ 
Önkormánózaía a P4LOMMVK Esf:PKF szK ÜaíározaíI jánfa hözséÖ Önkormánózaía a 4NLOMMVK EsKOOKF szK 
ÜaíározaíI jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía a 4RLOMMVK EsfKPKF szK ÜaíározaíI jaÖóarÜÉríÉlÉnd 
hözséÖ Önkormánózaía a TRLOMMVK EsfKRKF szK ÜaíározaíI iáÖÉí hözséÖ Önkormánózaía a 4OLOMMVK 
EsfKPKF szK ÜaíározaíI Bodolóabér hözséÖ a OULOMMVK EsKSKF szK ÜaíározaíI a Baranóa jÉÖóÉá 
Önkormánózaí a RRLOMMVK EsKOU:F szK Üaíározaí alaéján ÜaÖóía jóvá az áníézménó mÉÖalaéííásáíK 

 
RK TaÖóvodák nÉvÉI címÉ: 

NK  homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája 
  TPMM homlóI kaÖószáníó uíca NMK 
OK  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
  TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
PK  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
  TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 
4K  homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 
 

 
SK Az áníézménó áránóííó szÉrvÉá nÉvÉ és címÉ:  
       homló sáros Önkormánózaí 
   héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 

TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 



Bodolóabér hözséÖ Önkormánózaía 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
TPV4 BodolóabérI mÉíőfá uK ONK 
iáÖÉí hözséÖ Önkormánózaía 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
TPPN iáÖÉíI gózsÉf AK uíca VK 
jaÖóarÜÉríÉlÉnd hözséÖ Önkormánózaía 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI hossuíÜ iK uK 4SK 
jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK PPK 
jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖ Önkormánózaía 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
TPMR jÉcsÉkéölöskÉI pzabadsáÖ uK ONK 
jánfa hözséÖ Önkormánózaí 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ  
TPM4 jánfaI cábáán BK uK RUK 
hökönóösá hözokíaíásá fníézménófÉnníaríó 
Társulása jÉÖállaéodásában foÖlalíak szÉrání 
 

TK  Az áníézménó fÉnníaríó szÉrvÉá nÉvÉ és címÉ:   
       homló sáros Önkormánózaí 
   TPMM homlóI sárosÜáz íér PK 

 Bodolóabér hözséÖ Önkormánózaía 
TPV4 BodolóabérI mÉíőfá uK ONK 
iáÖÉí hözséÖ Önkormánózaía 
TPPN iáÖÉíI gózsÉf AK uíca VK 
jaÖóarÜÉríÉlÉnd hözséÖ Önkormánózaía 
TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI hossuíÜ iK uK 4SK 
jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía 
TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK PPK 
jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖ Önkormánózaía 
TPMR jÉcsÉkéölöskÉI pzabadsáÖ uK ONK 
jánfa hözséÖ Önkormánózaí 
TPM4 jánfaI cábáán BK uK RUK 
A hökönóösá hözokíaíásá fníézménófÉnníaríó 
Társulása jÉÖállaéodásában foÖlalíak szÉrání 

 
UK Az áníézménó ííéusa:    óvoda 
 
VK Az áníézménó működésá körÉ:   homló városI BodolóabérI jÉcsÉkéölöskÉI  

iáÖÉíI jaÖóarÜÉríÉlÉndI jaÖóarszékI jánfa 
közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ 

 
NMK Az áníézménó közfÉladaíának Élláíása módja: ÜÉlóá önkormánózaíá kölíséÖvÉíésá  
        szÉrv 
 
NNK  hözfÉladaía:    

a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján óvodaá nÉvÉlés 
 

NOK  AlaéfÉladaía: 
a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján  

J óvodaá nÉvÉlés 
J nÉmzÉíáséÖÜÉz íaríozók óvodaá nÉvÉlésÉI 



J a íöbbá ÖóÉrmÉkkÉl ÉÖóüíí nÉvÉlÜÉíő sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá 
nÉvÉlésÉK 

 
 
NPK Az áníézménó Öazdálkodásá bÉsorolása:   önállóan működő és ÖazdálkodóI J  

homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉí J 
mÉÖállaéodás alaéján J láíja Él 
Öazdálkodásá íÉvékÉnóséÖéíK 
hölíséÖvÉíésÉ homló sáros 
Önkormánózaí kölíséÖvÉíésébÉn 
szÉrÉéÉlK 

 
N4K A kölíséÖvÉíésá szÉrvÉ vÉzÉíőjénÉk mÉÖbízásá rÉndjÉ:  
málóázaí úíjánI a hökönóösá hözokíaíásá fníézménófÉnníaríó Társulás Tanácsa bízza mÉÖ Üaíározoíí 
ádőrÉ a vÉzÉíőíI a közalkalmazoííak joÖállásáról szóló NVVOK évá uuufffK íörvénó szÉráníI valamání 
Társulásá jÉÖállaéodás sLOK éoníja alaéján az önkormánózaíok pZjpZJébÉn röÖzííÉíí áíruÜázoíí 
ÜaíáskörbÉnK 
 
NRK Az áníézménó foÖlalkozíaíoííjaára vonaíkozó foÖlalkozíaíásá joÖvászonó: 
A foÖlalkozíaíoííak joÖvászonóa alaéÉsÉíbÉn közalkalmazoííáI amÉlórÉ a közalkalmazoííak joÖállásáról 
szóló NVVOK évá uuufffK íörvénó az áránóadóK bÖóÉs foÖlalkozíaíoííjaának joÖvászonóa lÉÜÉí 
munkavállalóáI amÉlórÉ a munka íörvénókönóvéről szóló OMNOK évá fK íörvénó az áránóadóK A 
mÉÖbízásos joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló NVRVK 
évá fsK íörvénó az áránóadóK 
 
NSK Az áníézménó kéévásÉlÉíérÉ joÖosulí: az áníézménó vÉzÉíőjÉK 
 
NTK A fÉladaí Élláíásáí szolÖáló vaÖóon: ánÖó vaÖóoní az áníézménóá lÉlíár íaríalmazzaK Az önálló 
szakmaá ÉÖóséÖÉknél fÉlsorolí íÉlÉéÜÉlóÉk címÉk alaíí lévő ánÖaílanokaí és bÉrÉndÉzésÉákÉí a fÉladaíok 
Élláíására szabadon ÜasználÜaíjaI dÉ nÉm ádÉÖÉnííÜÉíá ÉlI és nÉm íÉrÜÉlÜÉíá mÉÖ azokaíK A Üasználaíba 
adoíí vaÖóonnal kaécsolaíos ÜÉlóá rÉndÉlkÉzésÉkÉí a OMLOMMTKEuKNUF önkormánózaíá rÉndÉlÉí 
íaríalmazza homló sáros íÉkáníÉíébÉnK A 4LOMMNK jaÖóarszéká Önkormánózaíá rÉndÉlÉí íaríalmazza a 
vaÖóonnal kaécsolaíos rÉndÉlkÉzésíK Az óvodaá fÉladaíJÉlláíás íÉkáníÉíébÉn Üasználí ánÖaílanok: a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá TPMM homlóI pallaá uKNI a NNUN Ürsz ORNO mOI a homló és TérséÖÉ Óvodáá 
hörívélóÉsá TaÖóvodája TPMM homlóI kaÖószáníó uKNMIa NRONLRNK ÜrszK alaíí UPNO mOI  a  homló  és  
TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája TPV4 jaÖóarszék eársfa uKPI a ORN ÜrszK alaíí OMNV mOI   a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uKNPIa NUO ÜrszK alaíí NMRN mOI a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uKOSI a NVS 
ÜrszK alaíí szÉrÉéÉl NM4TmOK 
 
NUK A vaÖóon fÉlÉíí rÉndÉlkÉző: homló sáros Önkormánózaí a OMLOMMTK EuK NUKF szK ÖkrK 
rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉráníI a jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía 4LOMMNK számú rÉndÉlÉíÉ szÉráníI 
íovábbá a hökönóösá hözokíaíásá fníézménófÉnníaríó Társulásá jÉÖállaéodás sfffK fÉjÉzÉí 
rÉndÉlkÉzésÉá szÉrání kÉrülíÉk mÉÖÜaíározásra a vaÖóon fÉlÉííá joÖosulísáÖokK 



 
NVK kemzeíáséÖá nevelés 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání a roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉI nÉvÉlésá 
éroÖram alaéján: 

  homló és TérséÖÉ Óvodáá 
  TPMM homlóI pallaá uíca NK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
  TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
  TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPKJ roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 

 
 
OMK mfo száma:      TSVOTP   
ONK Adószám:      NRTSVOTPJOJMO  

OOK ÁllamÜázíaríásá szakáÖazaíá bÉsorolása: 
Óvodaá nÉvÉlés   URNMOM 

 
OPK  Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ szakfÉladaírÉnd szÉráníá bÉsorolása: 
 
RSOVNO  Óvodaá áníézménóá éíkÉzíÉíés 
RSOVNT  junkaÜÉlóá éíkÉzíÉíés 
RSOVOM  bÖóéb vÉndéÖláíás   
URNMNN  Óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
URNMNO  pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésÉI Élláíása 
URNMNP  kÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
U4NVMT  Önkormánózaíok Élszámolásaá a kölíséÖvÉíésá szÉrvÉákkÉl 
 
UVM44P  bÖóéb közfoÖlalkozíaíás 
UVM44O  coÖlalkozásí ÜÉlóÉííÉsííő íámoÖaíásra joÖosulíak Üosszabb ádőíaríamú 

közfoÖlalkozíaíása 
UVM44N  oövád ádőíaríamú közfoÖlalkozíaíás 
SUMMMO  kÉm lakóánÖaílan bérbÉadásaI üzÉmÉlíÉíésÉ   
 
O4K Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ: 
 
Az áníézménó a ÖóÉrmÉkÉk P évÉs koráíól a íanköíÉlÉzÉííséÖ kÉzdÉíéáÖ bázíosííja az óvodaá nÉvÉlésíI 
mÉlónÉk során Élláíja a ÖóÉrmÉkÉk naéközbÉná Élláíásával összÉfüÖÖő fÉladaíokaíK 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó: 
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 

hülönleÖes helózeíben lévő Öóermekek neveléséí elláíja az áníézménó: 
hééÉsséÖJkáboníakozíaíó és áníÉÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  



 

ORK  pzékÜÉlóÉn lévő óvoda: 
kÉvÉ:      homló és TérséÖÉ Óvodáá 
CímÉ:      TPMM homlóI pallaá uíca NK 
Csoéoríok száma:   R 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR fő csoéoríonkéníI 
      NOR fő 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
TaÖóvodák: 
NKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája                                                                                                                                                                      
     CímÉ: TPMM homlóI kaÖószáníó uK NMK 
 
Csoéoríok száma:    S 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR ÖóÉrmÉk csoéoríonkéníI 
      NRM ÖóÉrmÉk 
 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 



pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF 
J éríÉlmálÉÖ akadálóozoííak Eközéésúlóos éríÉlmá foÖóaíékossáÖF  
J mozÖássérülíÉk 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J auíásíákK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá és a homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a 
kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
 
OKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
      CímÉ: TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   SM fő 
         O csoéorí 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
PKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
     CímÉ: TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   OR fő 



         N csoéorí 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
4KF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
     CímÉ: TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
J Üalmozoíían Üáíránóos ÜÉlózÉíű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:    OR fő 
          N csoéorí 
 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk : az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodájaI a homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
és a homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí 
ÉnÖÉdélóÉzá a közokíaíásá íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő 
íúlléééséíK 
 



 
 
 
homlóI OMNPK január ONK 
        molács gózsÉf 
        molÖármÉsíÉr 
 
Záradék:  
gÉlÉn alaéííó okáraí OMNPK január NK naéon léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl ÉÖóádÉjűlÉÖ a „hökönóösá lkíaíásá 
hözéoní” ÓvodájaI Álíalános fskolájaI dámnázáumaI pzakközééáskolájaI pzakáskolájaI péÉcáálás 
pzakáskolájaI holléÖáumaI Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménóÉ és bÖóséÖÉs mÉdaÖóÖáaá 
pzakszolÖálaía ÉlnÉvÉzésű áníézménó OMNOK dÉcÉmbÉr N4Jén kÉlí NUULOMNOK EuffKN4KF szK 
Üaíározaííal ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 
 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a LOMNPK EfKONKF szK 
Üaíározaííal ÜaÖóía jóváK 
 
 
A káadmánó ÜáíÉléül: 
 
 
homlóI OMNPK január ONK 
 
Alaéííó Üaíározaí száma: 
homló sáros Önkormánózaí: 
eaíározaí száma: TPLOMMVK EsK OUKF NPK éoníja 
 
 
 
 
 
 
 
   drK saskó brnő   molács gózsÉf 
   címzÉíÉs főjÉÖóző   éolÖármÉsíÉr 

 



 
 
Az áníézménóí fÉnníaríó önkormánózaíok kéévásÉlőá: 
 
 
homló sáros Önkormánózaí 
TPMM homlóI sárosÜáz íér PK    molács gózsÉf 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
 
 
Bodolóabér hözséÖ Önkormánózaía 
TPV4 BodolóabérI mÉíőfá uK ONK 
       Böröcz Tábor 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
iáÖÉí hözséÖ Önkormánózaía 
TPPN iáÖÉíI gózsÉf AK uíca VK 
       sarÖáné pzabó dabráÉlla 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
jaÖóarÜÉríÉlÉnd hözséÖ Önkormánózaía 
TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI hossuíÜ iK uK 4SK 
       hovács dóula 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
jaÖóarszék hözséÖ Önkormánózaía 
TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK PPK 
       háréáíá gÉnő 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖ Önkormánózaía 
TPMR jÉcsÉkéölöskÉI pzabadsáÖ uK ONK 
       maéé fsíván 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
 
jánfa hözséÖ Önkormánózaí 
TPM4 jánfaI cábáán BK uK RUK 
       eoÜn hrászíána 
       éolÖármÉsíÉr 
 
 
 
 



 

jÓalpÍTÓ lKfoAT 
 
A „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” ÓvodájaI Álíalános fskolájaI dámnázáumaI pzakközééáskolájaI 
pzakáskolájaI péecáálás pzakáskolájaI holléÖáumaI Alaéfokú jűvészeíokíaíásá fníézménóe és bÖóséÖes 
medaÖóÖáaá pzakszolÖálaía elnevezésű áníézménóI az államházíaríásról szóló NVVOK évá uuusfffK 
íörvénó  valamání az NVVPK évá iuufuK ívK P7K § EN) és E5) bekezdése szeráníá íaríalmá köveíelménóeknek 
meÖfelelően – OMMVK júláus NK naéján kerülí meÖalaéííásraI a 7PLOMMVK EsK O8K) szK haíározaííalI a 
joÖelőd áníézménóek összeolvadással íöríénő áíalakííásáí köveíőenK 
 
NKF Az alaéííó okáraí bÉvÉzÉíőjÉ az alábbáak szÉrání módosííásra kÉrül:A homló és TérséÖÉ Óvodáá 
elnevezésű áníézménó alaéííó okáraíáí az államházíaríásról szóló OMNNK évá CuCsK íörvénó 8K § E5) 
bekezdésében kaéoíí felhaíalmazás alaéjánI a nemzeíá köznevelésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó ONK 
§ EP) bekezdéseI az államházíaríásról szóló íörvénó véÖrehajíásáról szóló PS8LOMNNK hormK rendeleí 5K 
§ EN)-EO) bekezdéseáI valamání a nevelésá-okíaíásá áníézménóek működéséről és a köznevelésá 
áníézménóek névhasználaíáról szóló OMLOMNOK EsfffK PNK) bjjf rendeleí szeráníá íaríalommal adja ká: 
 
Az alaéííó okáraí éoníjaá sorszámozásra kÉrülnÉkK 
 
OKF Az alaéííó okáraí NKéoníja a kövÉíkÉző szÉrání módosul: 

kÉvÉ:                           homló és TérséÖÉ Óvodáá   
 

PKF Az alaéííó okáraí NKéoníjából a kövÉíkÉző szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül:   
oövád nÉvÉ:  „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola  

 
4KF Az alaéííó okáraí OKéoníja a kövÉíkÉző szÉrání módosul: 

pzékÜÉlóÉ:  TPMM homlóI pallaá uK NK 
 
RKF Az alaéííó okáraí RKéoníjából a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
 
A hökönóösá lkíaíásá hözéoní pzakközééáskola székÜÉlóÉ és íÉlÉéÜÉlóÉá: 

NKF bÖóséÖÉs fskola és holléÖáum áníézménóÉÖóséÖ: 
NKNKN  daÖarán Álíalános fskolaI  
  TPMM homlóI cürís pK uK NK – álíalános áskola  
NKNKO  jaÖóarszéká Álíalános fskola 
  TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK 44K – álíalános áskola 
NKNKP  kaÖó iászló dámnázáum 

TPMM homlóI Alkoímánó uK OK 
NKNK4  kaÖó iászló pzakközééáskolaI pzakáskolaI  
  péÉcáálás pzakáskola és holléÖáum  
  TPMM homlóI páÖvárá uK NK 
NKNKRK hökönóösá lkíaíásá hözéoní pzakközééáskola 
  TPMM homlóI Alkoímánó uK OK Eaz áníézménó székÜÉlóÉF 
 
Óvodaá fníézménóÉÖóséÖ íÉlÉéÜÉlóÉá: 
NKOKNK  pallaá uícaá Óvoda 
  TPMM homlóI pallaá uíca NK 
NKOKOK hörívélóÉsá Óvoda 
  TPMM homlóI kaÖószáníó uíca NMK 
NKOKPK  jaÖóarszéká Óvoda 
  TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
NKOK4K  jaÖóarÜÉríÉlÉndá Óvoda 
  TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 



NKOKRK  iáÖÉíá Óvoda 
  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 
 
NKPKN Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménóÉÖóséÖ 
  brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménó 
  CímÉ: TPMM homlóI 4UJas íér TK 
NK4KNK  pzakszolÖálaí áníézménóÉÖóséÖ 
  bÖóséÖÉs mÉdaÖóÖáaá pzakszolÖálaí 
  TPMM homlóI mécsá úí RNK 

 
SKF Az alaéííó okáraí RKéoníjába a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk bÉÉmÉlésrÉ kÉrülnÉk: 
 
TaÖóvodák nÉvÉI címÉ:  

NK  homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája 
  TPMM homlóI kaÖószáníó uíca NMK 
OK  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
  TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
PK  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
  TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 
4K  homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 

 
TKF Az alaéííó okáraí UKéoníja a kövÉíkÉzők szÉrání módosul: 
Az áníézménó ííéusa:     óvoda 
 
UKF Az alaéííó okáraí VKéoníjából a kövÉíkÉző szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
az áníézménó működésá körÉ: ÖámnázáumI szakközééáskolaI szakáskolaI séÉcáálás szakáskolaI 
kolléÖáumI íÉkáníÉíébÉn:  BaranóaI pomoÖóI Tolna mÉÖóÉ 
Álíalános áskolaI óvoda íÉkáníÉíébÉn homló városI BodolóabérI jÉcsÉkéölöskÉI iáÖÉíI 
jaÖóarÜÉríÉlÉndI jaÖóarszékI jánfa közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ 
Alaéfokú jűvészÉíokíaíás íÉkáníÉíébÉn: homló sárosI jándszÉníÖodása hözséÖI jaÖóarszék 
hözséÖI iáÖÉí hözséÖI Bodolóabér hözséÖI jaÖóarÜÉríÉlÉnd hözséÖI jÉcsÉkéölöskÉ hözséÖI jánfa 
hözséÖ 
mÉdaÖóÖáaá pzakszolÖálaí íÉkáníÉíébÉn: a homlóá hásíérséÖ Többcélú Önkormánózaíá Társulás 
íÉlÉéülésÉá közáÖazÖaíásá íÉrülÉíén  
 
Az áníézménó fÉlvéíÉlá körzÉíÉ: A hökönóösá hözokíaíásá fníézménófÉnníaríó Társulás Tanácsa álíal 
mÉÖÜaíározoíí 
 
VKF Az alaéííó okáraí VKéoníjába a kövÉíkÉző szövÉÖrész bÉÉmÉlésrÉ kÉrül: 
Az áníézménó működésá körÉ: homló városI BodolóabérI jÉcsÉkéölöskÉI iáÖÉíI jaÖóarÜÉríÉlÉndI 
jaÖóarszékI jánfa közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ 
 
NMKF Az alaéííó okáraí NNKéoníja a kövÉíkÉzők szÉrání módosííásra kÉrül: 
K  hözfÉladaía: a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján óvodaá nÉvÉlés 
 
NNKF Az alaéííó okáraí NOKéoníja a kövÉíkÉzők szÉrání módosííásra kÉrül: 

AlaéfÉladaía: 
a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNKévá CuCK íörvénó alaéján 

- óvodaá nÉvÉlésI  
- nÉmzÉíáséÖÜÉz íaríozók óvodaá nÉvÉlésÉI 
- a íöbbá ÖóÉrmÉkkÉl ÉÖóüíí nÉvÉlÜÉíő sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá 

nÉvÉlésÉK 
 



 
NOKF Az alaéííó okáraíból az lj azonosííó íörlésrÉ kÉrülíK 
 
NPKFAz alaéííó okáraí NRK éoníjának uíolsó mondaía az alábbáak szÉrání módosííásra kÉrül: A 
mÉÖbízásos joÖvászonóra és a vállalkozásá jÉllÉÖű joÖvászonóra a molÖárá Törvénókönóvről szóló NVRVK 
évá fsK íörvénó az áránóadóK 
 
N4KF Az alaéííó okáraí NTK éoníja az alábbáak szÉrání módosul: 
A fÉladaí Élláíásáí szolÖáló vaÖóon: ánÖó vaÖóoní az áníézménóá lÉlíár íaríalmazzaK Az önálló szakmaá 
ÉÖóséÖÉknél fÉlsorolí íÉlÉéÜÉlóÉk címÉk alaíí lévő ánÖaílanokaí és bÉrÉndÉzésÉákÉí a fÉladaíok 
Élláíására szabadon ÜasználÜaíjaI dÉ nÉm ádÉÖÉnííÜÉíá ÉlI és nÉm íÉrÜÉlÜÉíá mÉÖ azokaíK A Üasználaíba 
adoíí vaÖóonnal kaécsolaíos ÜÉlóá rÉndÉlkÉzésÉkÉí a OMLOMMTKEuKNUF önkormánózaíá rÉndÉlÉí 
íaríalmazza homló sáros íÉkáníÉíébÉnK A 4LOMMNK jaÖóarszéká Önkormánózaíá rÉndÉlÉí íaríalmazza a 
vaÖóonnal kaécsolaíos rÉndÉlkÉzésíK Az óvodaá fÉladaíJÉlláíás íÉkáníÉíébÉn Üasználí ánÖaílanok: a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá TPMM homlóI pallaá uKNI a NNUN Ürsz ORNO mOI a homló és TérséÖÉ Óvodáá 
hörívélóÉsá TaÖóvodája TPMM homlóI kaÖószáníó uKNMIa NRONLRNK ÜrszK alaíí UPNO mOI  a  homló  és  
TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája TPV4 jaÖóarszék eársfa uKPI a ORN ÜrszK alaíí OMNV mOI   a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uKNPIa NUO ÜrszK alaíí NMRN mOI a 
homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uKOSI a NVS 
ÜrszK alaíí szÉrÉéÉl NM4TmOK 
 
 NRKF Az alaéííó okáraí NVK éoníja az alábbáak szÉrání módosul: 
kemzeíáséÖá nevelés: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání a roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvodások nÉvÉlésÉI nÉvÉlésá 
éroÖram alaéján: 

  homló és TérséÖÉ Óvodáá 
  TPMM homlóI pallaá uíca NK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
  TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
  TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK – roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 
  homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPKJ roma nÉmzÉíáséÖá nÉvÉlés 

 
NSKF Az alaéííó okáraíból az áníézménó íÉvékÉnóséÖÉI TbAlo száma íörlésrÉ kÉrülK 
 
NTKF Az alaéííó okáraí OOKéoníja az alábbáak szÉrání módosul: 

ÁllamÜázíaríásá szakáÖazaíá bÉsorolása:  Óvodaá nÉvÉlés URNMOM 
 

NUKF Az alaéííó okáraí OPKéoníjából az alábbá szövÉÖrészÉk íörlésrÉ kÉrülnÉk: 
RSOVNP  fskolaá áníézménóá éíkÉzíÉíés 
RSOVN4  Tanulók kolléÖáumá éíkÉzíÉíésÉ 
UROMNN  Álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésáI okíaíása ENJ4K évfolóamKF 
UROMNO pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésÉI  

okíaíása ENJ4K évfolóamF 
UROMNP kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók naééalá rÉndszÉrű álíalános áskolaá nÉvÉlésÉI 

okíaíása ENJ4K évfolóamF 
UROMON Álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésÉI okíaíása ERJUK évfolóamF 
UROMOO sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű álíalános áskolaá íanulók naééalá rÉndszÉrű nÉvÉlésáI okíaíása 
 ERJUK évfolóamF 
UROMOP  kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók naééalá rÉndszÉrű álíalános áskolaá nÉvÉlésÉI 

okíaíása ERJUK évfolóamF 
UROMPN Alaéfokú művészÉíokíaíás zÉnÉművészÉíá áÖban 



UROMPO Alaéfokú művészÉíokíaíás kéézőJ és áéarművészÉíáI íáncművészÉíáI színJ és 
bábművészÉíá áÖban 

URPNNN kaééalá rÉndszÉrű Öámnázáumá okíaíás EVJNOLNPK évfolóamF 
aKF nóÉlvá Élőkészííő VK évfolóam 
bKF nÉmzÉíáI Éínákaá kásÉbbséÖá okíaíás 

URPNNP kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók naééalá rÉndszÉrű Öámnázáumá  
okíaíása EVJNOLNPF évfolóamon 

URPNON kaééalá rÉndszÉrű szakközééáskolaá okíaíás EVJNOLNPK évfolóamF 
URPNNO pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók naééalá rÉndszÉrű Öámnázáumá okíaíás EVJNOLNP 

évfolóamonF 
URPNO4 pzakközééáskolaá fÉlnőííokíaíás EVNOLNPK évfolóamF 
URPNPN kaééalá rÉndszÉrű szakáskolaá okíaíás EVJNMK évfolóamF 

aKF nÉmzÉíáI Éínákaá kásÉbbséÖá okíaíás 
bKF fÉlzárkózíaíó okíaíás 
cKF Élőkészííő évfolóam 

URPNPP kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók naééalá rÉndszÉrű szakáskolaá okíaíása EVJNMK 
évfolóamF 

URPONN pzakkééÉsííés mÉÖszÉrzésérÉ fÉlkészííő naééalá rÉndszÉrű szakmaá ÉlmélÉíá okíaíás a 
szakkéézésá évfolóamokon 

URPOON pzakkééÉsííés mÉÖszÉrzésérÉ fÉlkészííő naééalá rÉndszÉrű szakmaá Öóakorlaíá okíaíás a 
szakkéézésá évfolóamokon 

URRVNN Álíalános áskolaá naéközá oííÜoná nÉvÉlés 
URRVNO pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók naéközá oííÜoná nÉvÉlésÉ 
URRVN4 Álíalános áskolaá íanulószobaá nÉvÉlés 
URRVNS kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók álíalános áskolaá íanulószobaá nÉvÉlésÉ 
URRVON kaééalá rÉndszÉrű áskolaá okíaíásban részí vÉvő íanulók kolléÖáumáI ÉxíÉrnáíusá 

nÉvÉlésÉ 
URSMNN mÉdaÖóÖáaá szakszolÖálíaíó íÉvékÉnóséÖ 

kÉvÉlésá íanácsadásI 
ioÖoéédáaá ÉlláíásI 
dóóÖóJíÉsínÉvÉlés ENS fős csoéoríbanF 
fskolaészácÜolóÖusá fÉladaíJÉlláíás Euíazó szakÉmbÉr komlóá kásíérséÖá fÉladaíJ
ÉlláíássalF OMMVKMVKMNKJíől 

URSMNO  horaá fÉjlÉszíésI Öondozás 
VMMNO4  bÖóéb ÉlőadóJművészÉíá íÉvékÉnóséÖ 
URSMVV bÖóéb okíaíás káÉÖészííő íÉvékÉnóséÖ 
VPNOM4 fskolaá dáákséoríJíÉvékÉnóséÖ és íámoÖaíása 
URPONO  pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók szakkééÉsííés mÉÖszÉrzésérÉ fÉlkészííő naééalá 

rÉndszÉrű szakmaá ÉlmélÉíá okíaíása a szakkéézésá évfolóamokon 
RROMMN  Üdülőá szállásÜÉlóJszolÖálíaíás 
  Alíernaíív szakkéézés 
U4NVMS  cánanszírozásá művÉlÉíÉk 
URRVNR  pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók álíalános áskolaá íanulószobaá nÉvÉlésÉ 
URRVNP  kÉmzÉíá és Éínákaá kásÉbbséÖá íanulók naéközá oííÜoná nÉvÉlésÉ 
RSNMMM  ÉííÉrmá mozÖó vÉndéÖláíás 
 
 
lkíaíásá célok és ÉÖóéb fÉladaíok: 

J könóvíárá szolÖálíaíás 
J ÉÖészséÖüÖóá áníézménóÉkbÉn íaríós ÖóóÖókÉzÉlés alaíí 
 álló ÖóÉrmÉkÉk okíaíása 



 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí okíaíásáí elláíja az áníézménó: 
 
„ sajáíos nevelésá áÖénóű az a ÖóermekI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aK) íesíáI érzékszerváI éríelmá beszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ eÖóüííes 
előfordulása eseíén halmozoíían foÖóaíékosI a meÖásmerő funkcáók vaÖó a váselkedés 
fejlődésének íaríós és súlóos rendellenesséÖével küzdI 
bK) a meÖásmerő funkcáók vaÖó a váselkedés fejlődésének súlóos rendellenesséÖével küzdK” 

 

hülönlÉÖÉs ÜÉlózÉíbÉn lévő ÖóÉrmÉkÉkI íanulók nÉvÉlésÉJokíaíása:  
fníeÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉ a hökönóösá lkíaíásá hözéoní 
közééfokúI álíalános áskolaáI óvodaá fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉánI és kolléÖáumbanK 
 
NVKF Az alaéííó okáraí OPKéoníjában az alábbá szövÉÖrészÉk módosííásra  kÉrülnÉk: 
 
URNMNP  kÉmzÉíáséÖá óvodaá nÉvÉlésI Élláíás 
UVM44O  coÖlalkozásí ÜÉlóÉííÉsííő íámoÖaíásra joÖosulíak Üosszabb ádőíaríamú 

közfoÖlalkozíaíása 
SUMMMO  kÉm lakóánÖaílan bérbÉadásaI üzÉmÉlíÉíésÉ   
 
OMKF Az alaéííó okáraí O4Kéoníjába az alábbá szövÉÖrészÉk bÉÉmÉlésrÉ kÉrülnÉk: 
 
Az áníézménó alaéíÉvékÉnóséÖÉ: 
Az áníézménó a ÖóÉrmÉkÉk P évÉs koráíól a íanköíÉlÉzÉííséÖ kÉzdÉíéáÖ bázíosííja az óvodaá nÉvÉlésíI 
mÉlónÉk során Élláíja a ÖóÉrmÉkÉk naéközbÉná Élláíásával összÉfüÖÖő fÉladaíokaíK 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí nÉvÉléséí Élláíja az áníézménó: 
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 

hülönlÉÖÉs ÜÉlózÉíbÉn lévő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉléséí Élláíja az áníézménó:  
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 

ONKF Az alaéííó okáraí ORKéoníjából az alábbá szövÉÖrész íörlésrÉ kÉrül: 

daÖarán Álíalános fskola 

TPMM homlóI cürsí pK uK NK 

hülönlÉÖÉs ÜÉlózÉíbÉn lévő íanulók okíaíása: 

J a OMM4LOMMRK íanévÉí mÉÖÉlőző íanévÉkbÉn ándííoíí kásJléíszámú oszíálóban fÉjlÉszíőI 
fÉlzárkózíaíó okíaíásban részívÉvő íanulókK 

J fníÉÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása 
J  
hülönlÉÖÉs Öondozás kÉrÉíébÉn nóújíoíí nÉvÉlésJokíaíás: 



J ÖóóÖóéÉdaÖóÖáaá Ekondukíív éÉdaÖóÖáaáF Élláíás 
 
U évfolóamos alaéfokú álíalános áskolaá okíaíás 
A UK évfolóamoí sákÉrÉsÉn ÉlvéÖzÉííÉk számára álíalános áskolaá bázonóíívánóí bocsáí káK 
 
Az áníézménó évfolóamaának száma: U évfolóamosI évÉnkéní válíozó csoéoríszámban NJU 
évfolóamonK 
 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás íanulóléíszám:   J évfolóamonkéní Üárom oszíállóalI 
       OS oszíálóban STS íanuló  
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF 
J mozÖássérülíÉk 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF 
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosok 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
jaÖóarszéká Álíalános fskola 
TPVS jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK 44K 
 
kÉm maÖóar nóÉlvÉn folóó nÉvÉlésI okíaíásI valamání a roma kásÉbbséÖá okíaíás: 
J a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
J némÉí nÉmzÉíáséÖá nóÉlvokíaíás 
J áníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉjlÉszíő éroÖram 
J maÖóar nóÉlvÉn folóó roma nééásmÉrÉí és kulíúra 
 
Az áskolaá évfolóamok száma:  NJU évfolóamon U oszíálócsoéorí 
A fÉlvÉÜÉíő maxámálás íanulóléíszám: OO4 fő 
Az áskola: naééalá íaÖozaíos álíalános áskola 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 



aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók foÖóaíékossáÖá ííéusa:  
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF 
J mozÖássérülíÉk 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF 
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosok 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 

fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
 „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” pzakközééáskola  
TPMM homlóI Alkoímánó uK OK székÜÉló áníézménó 
A szakközééáskolában:  szakközééáskolaá évfolóamok EVJNO évfolóamF 
    pzakkéézésá évfolóamok ENLNPX OLN4K évfolóamF 
    pzakmacsoéoríok: kÉrÉskÉdÉlÉmI markÉíánÖI üzlÉíá  
    admánászírácáóI üÖóváíÉláI közÖazdasáÖáI szocáálás 
    szolÖálíaíásokI ánformaíákaI Öééész és ÉÖóéb szolÖálíaíások 

 
AkkrÉdáíálí fÉlsőfokú szakkéézés ENPJN4 évfKF 

    szakmacsoéoríok: jűvészÉíI közművÉlődésI kommunákácáóI okíaíás 
    eáíránóos eÉlózÉíű Tanulók Aranó gános holléÖáumá   
    mroÖramja 
    EVK évfK Élőkészííő és VJNO évfKF 
 
    jaxámálás íanulóléíszám:   PTM fő 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 



J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
kaÖó iászló dámnázáum 
homlóI Alkoímánó uK OK szám alaííá íÉlÉéÜÉló: 
 
    Öámnázáumá évfolóamok ERJNO évfKF és EVJNO évfKF 
    fÉlnőííokíaíásá íaÖozaíon EVJNO évfKF 
    nÉmzÉíáI ÉínákaáI kásÉbbséÖá okíaíás EVJNO évfKF 
    nóÉlvá Élőkészííő EVK évfKF 
    bÉlüÖóáI rÉndvédÉlmá ásmÉrÉíÉk EVJNO évfolóamF 
    U évfolóamos kéézés 
    könóvíárá szolÖálíaíás 
    jaxámálás íanulóléíszám:  4NM fő 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
Az áskola a sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók nÉvÉléséíI okíaíásáí áníÉÖrálí formában bázíosííjaK 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
 
kaÖó iászló pzakközééáskolaI pzakáskolaI péÉcáálás pzakáskola és holléÖáum: 
homlóK páÖvárá uK NK szám alaííá íÉlÉéÜÉló: 
   aKF érÉííséÖárÉ fÉlkészííő szakközééáskolaá évfolóamok EVJNO évfKF 
   szakkéézésá évfolóamok ENLNPI OLN4 évfKF 



   szakmacsoéoríok: faáéarI könnóűáéarI körnóÉzÉívédÉlÉmI   
   vízÖazdálkodásK 
   cÉlnőííokíaíásá íaÖozaíon EVJNO évfolóamF 
   szakmacsoéorí: ánformaíáka Enaééalá és Ésíá okíaíás 
   munkarÉndjÉ szÉráníF 
 
    bKF álíalános művÉlíséÖÉí mÉÖlaéozó szakáskolaá okíaíás EVJNMK  
    évfolóamF 
    nÉmzÉíáI Éínákaá kásÉbbséÖá okíaíás EVJNO évfolóamF 
    fÉlzárkózíaíó okíaíás 
    szakkéézésá évfolóamon az lhgJbÉn mÉÖÜaíározoííak szÉrání 
    ENLNNI OLNO évfolóamI PLNP évfolóamF 
    pzakmacsoéoríok: ÖééészÉíI ÉlÉkíroíÉcÜnákaJÉlÉkíronákaI  
    vÉÖóáéarI ééííészÉíI könnóűáéarI faáéarI közlÉkÉdésI   
    körnóÉzÉívédÉlÉmJvízÖazdálkodásI kÉrÉskÉdÉlÉmI markÉíánÖI  
    üzlÉíá admánászírácáóI ánformaíákaI szocáálás szolÖálíaíásI vÉndéÖláíásJ 
    ádÉÖÉnforÖalom 
 
    cKF álíalános művÉlíséÖÉí mÉÖlaéozó séÉcáálás szakáskolaá  
    évfolóamokI a OMMULOMMVK íanévbÉn NMK évfolóam 
    szakkéézésá évfolóamok ENLNNI OLNO évfolóamF 
    szakmacsoéoríok: ééííészÉíI faáéarI könnóűáéarI élÉlmászÉráéarI  
    kÉrÉskÉdÉlÉmI markÉíánÖI üzlÉíá admánászírácáóI szocáálás  
    szolÖálíaíásI vÉndéÖláíásJádÉÖÉnforÖalom 
 
    dKF álíalános művÉlíséÖÉí mÉÖalaéozó áskolarÉndszÉrű   
    fÉlnőííokíaíás ETJU évfolóamV 
 
    jaxámálás íanulóléíszám: TOM fő 
    jaxámálás kolléÖáumá férőÜÉló: SR fő 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű íanulók foÖóaíékossáÖá ííéusa a szakközééáskolaI szakáskolaI séÉcáálás 
szakáskola és kolléÖáum ÉsÉíébÉn TPMM homlóI páÖvárá uK NK 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 



 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménó 
TPMM homlóI 4UJas íér TK íÉlÉéÜÉló: 
 
cÉladaíJÉlláíásá ÜÉló:   Álíalános fskola jándszÉníÖodása 
Ekülön mÉÖállaéodás alaéjánF  TPVN jándszÉníÖodásaI hossuíÜ iK uK TNK 
 
homló sáros közáÖazÖaíásá  
íÉrülÉíén fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉk:   hözösséÖÉk eázaI pzínÜázJ és eanÖvÉrsÉnóíÉrÉm
      homlóI 4UJas íér NK 
      hÉndÉrföldJpomáÖá Álíalános fskola és Óvoda 

 homlóI daÖarán uK 4K 
 daÖarán Álíalános fskola 
 homlóI cürsí pK uK NK 

      „pzálvásá kÉvÉlésáJlkíaíásá hözéoní  
      Óvoda és Álíalános fskola 

 homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 
 
Az áníézménó fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉán az évfolóamaának száma:   
      kéézőművész óvoda 
      zÉnÉóvoda 

NO évfolóam  
EO ÉlőkéézőI S alaéfokI 4 íovábbkéézőF 

 
TaníÉrmÉk száma:    OU 
Csoéorí száma:   PR 
Tanszak száma:   O4 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás íanulóléíszám:  RMM íanuló 
 
MűvészÉíá áÖ: zÉnÉművészÉí: 
Tanszakok mÉÖnÉvÉzésÉ: 
hlasszákus zÉnÉ: 
     NKF ÜÉÖÉdű    OHSH4 évfolóam 
     OKF csÉlló    OHSH4 évfolóam 
     PKF zonÖora    OHSH4 évfolóam 
     4KF írombáía    OHSH4 évfolóam 
     RKF kürí     OH4H4 évfolóam 
     SKF Üarsona    OH4H4 évfolóam 
     TKF íÉnorkürí    OH4H4 évfolóam 
     UKF íuba     OH4H4 évfolóam 
     VKF klaránéí    OH4H4 évfolóam 
     NMKF furulóa    OHSH4 évfolóam 
     NNKF fuvola    OHSH4 évfolóam 
     NOKF oboa    OH4H4 évfolóam 
     NPKF szaxofon    OH4HO évfolóam 
     N4KF Üarmonáka    OHSH4 évfolóam 
     NRKF száníÉíázáíor   OHS évfolóam 
     NSKF Öáíár    OHSH4 évfolóam 
     NTKF jazzJbasszusÖáíár   4 évfolóam 
     NUKF üíőÜanÖszÉr   OHSH4 évfolóam 
     NVKF jazzdob    4 évfolóam 
     OMKF maÖánénÉk    NHS évfolóam 



     ONKF kórus    4HO évfolóam 
     OOKF szolfézs    OHS évfolóam 
     OPKF zÉnÉÉlmélÉí   4H4 évfolóam 
kéézÉnÉ: 
     O4KF nééá ÜÉÖÉdű   OHNM évfolóam 
     ORKF nééá brácsa    S évfolóam 
     OSKF nééá bőgő    S évfolóam 
 
íáncművészÉí:   nééíánc íanszak 

modÉrnJkoríársíánc íanszak 
kéézőművészÉí:   Örafáka íanszak 

 fÉsíészÉí íanszak 
 kézművÉs íanszak 

 
 
MűvészÉíá áÖak és íanszakok OMNNK szÉéíÉmbÉr NK naéíólI  
fÉlmÉnő rÉndszÉrbÉn Üaíálóos mÉÖnÉvÉzésÉ: 
 
ZbkbjŰsÉpZbTf Ád 
 
hlasszákus zÉnÉ: 
 
cafúvós íanszak: 
curulóa        EOFHSH4 
cuvola        EOFHSH4 
lboa         EOFHSH4 
hlaránéí       EOFHSH4 
pzaxofon       EOFHSH4 
 
oézfúvós íanszak: 
Trombáía       EOFHSH4 
hürí         EOFHSH4 
earsonaJíÉnorkűríJbaráníonkűrí     EOFHSH4 
Tuba         EOFHSH4 
 
Akkordákus íanszak: 
earmonáka       EOFHSH4 
dáíár         EOFHSH4 
Üíő        EOFHSH4 
 
BállÉníóűs íanszak: 
ZonÖora       EOFHSH4 
 
sonós íanszak: 
eÉÖÉdű        EOFHSH4 
dordonka       EOFHSH4 
 
sokálás íanszak: 
jaÖánénÉk       ENFHS 
 
ZÉnÉásmÉrÉí íanszakK 
pzolfézs       EOFHSH4 
ZÉnÉíöríénÉíJzÉnÉárodalom ERK évfolóamíólF  OH4 
ZÉnÉÉlmélÉí ERK évfolóamíólF     OH4 
 



hamarazÉnÉ íanszak: 
hamarazÉnÉ Eíovábbkééző évfolóamokíólF   OH4 
 
kéézÉnÉ: 
 
sonós és íÉkÉrő íanszak: 
kééá ÜÉÖÉdű       EOFHSH4 
kééá brácsa       EOFHSH4 
kééá bőgőLcsÉlló      EOFHSH4 
 
ZÉnÉásmÉrÉíá íanszak: 
kéézÉnÉá ásmÉrÉíÉk      EOFHS 
kéérajz ERK évfolóamíólF     OH4 
 
hamarazÉnÉ íanszak: 
kééá kamrazÉnÉ ERK évfolóamíólF    OH4 
 
gazzJzÉnÉ 
mÉnÖÉíős íanszak: 
gazzJÖáíár       NJS 
gazzJbasszusÖáíár      NJS 
 
blÉkíroakuszíákus zÉnÉ: 
BállÉníóűs íanszak:  
pzáníÉíázáíorJkÉóboard      EOFHSH4 
 
 
TÁkCjŰsÉpZbTf Ád 
kééíánc       EOFHSH4 
 
hÉmZŐJ Ép fmAojŰsÉpZbTf Ád 
héézőművészÉíá íanszak     EOFHP 
drafáka és fÉsíészÉí íanszak     PH4 
hörnóÉzÉí és kézművÉs kulíúra íanszak    PH4 
 
homló sáros hözáÖazÖaíásá íÉrülÉíén lévő fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉk: 

homló sáros Önkormánózaí 
hÉndÉrföldJpomáÖá Álíalános fskola és Óvoda 
TPMM homlóI daÖarán uK 4K 
héézőJ és féarművészÉí:  fÉsíészÉí íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő léíszám:  OM fő 
Csoéoríok száma:   N 
daÖarán Álíalános fskola 
TPMM homlóI cürsí pK uK NK 
héézőJ és féarművészÉí:  fÉsíészÉí íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő léíszám:  4M fő 
Csoéoríok száma:   O 
homló sáros Önkormánózaí 
„pzálvásá kÉvÉlésáJlkíaíásá hözéoní” Óvoda és Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 
aKF héézőJ és féarművészÉí:  fÉsíészÉí íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő léíszám:  UM fő 
Csoéoríok száma:   4 
bKF héézőJ és féarművészÉí:  fÉsíészÉí íanszak: EcÉlsőszálvásá íaÖáskolaF 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő léíszám:  4M fő 



Csoéoríok száma:   O 
 
homló sáros Önkormánózaí 
hözösséÖÉk eázaI pzínÜázJ és eanÖvÉrsÉnóíÉrÉm 
TPMM homlóI 4UJas íér NK 
aKF TáncművészÉí:   nééíánc íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő léíszám:  N4M fő 
Csoéoríok száma:   T 
bKF héézőJ és áéarművészÉí:  kézművÉs íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő éíszám:   OM fő 
Csoéoríok száma:   N 

 
hásíérséÖÉn kívülá fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉk: 
Álíalános fskola jándszÉníÖodása 
TPVN jándszÉníÖodásaI hossuíÜ iK uK TNK 
TáncművészÉí:     nééíánc íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő íanulóléíszám:   UM 
Csoéoríok száma:     4 
ZÉnÉművészÉíá áÖ: 
kééá ÜÉÖÉdűI nééá brácsaI nééá bőgőI szolfézs íanszak 
jaxámálásan fÉlvÉÜÉíő íanulóléíszám:    OM 
EnéézÉnÉ: nééá ÜÉÖÉdűI néé brácsaI nééá bőgőF 
 
bÖóséÖÉs mÉdaÖóÖáaá pzakszolÖálaí 
TPMM homlóI mécsá úí RNK íÉlÉéÜÉló: 
 
cÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉ:  pzászvárI hun Béla uK ORK 
Ekülön mÉÖállaéodás alaéjánF háss dóörÖó Ájh 
 
     homló sáros Önkormánózaí 
     hodáló Zolíán ÉnÉkJzÉnÉá Álíalános fskola és Óvoda 
     TPMM homlóI TÉmélom íér OK 
 
     homló sáros Önkormánózaí 
     „pzálvásá kÉvÉlésáJlkíaíásá hözéoní” Óvoda   
     és Álíalános fskola cÉlsőszálvásá fskolája 
     TPMM homlóI jájus NK uK NPK 
 
     kÉmÉs gános Álíalános jűvÉlődésá hözéoní és hönóvíár 
     eosszúÜÉíénóI sÉrsÉnó uK VK 
 
 
     jaÖóarszéká Álíalános fskola 
     jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK 44K 
 
Az áníézménó működésá körÉ:  homló sáros és a  
     homlóá hásíérséÖ közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉ külön   
     mÉÖállaéodás szÉrání 
 
A pzászvárá fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉn: loÖoéédáaá Élláíás és nÉvÉlésá íanácsadás a homlóá hásíérséÖ 
szászváráI mázaá Ea körzÉíÜÉz íaríozó íÉlÉéülésÉk ÖóÉrmÉkÉá számáraF közokíaíásá áníézménóÉá 
ÖóÉrmÉkÉá részérÉ uíazó szakÉmbÉr foÖlalkozíaíásával íöríénákK 
eosszúÜÉíénóbÉnI jaÖóarszéká fÉladaíJÉlláíásá ÜÉlóÉn: eosszúÜÉíénóI jaÖóarszékI iáÖÉíI 
jaÖóarÜÉríÉlÉndI jánfaI és Bodolóabér íÉlÉéülésÉk ÖóÉrmÉkÉá részérÉ a loÖoéédáaá ÉlláíásI nÉvÉlésá 
íanácsadás uíazó szakÉmbÉr foÖlalkozíaíásával íöríénákK 



 
A ÖóóÖóJíÉsínÉvÉlés fÉladaí Élláíása homló sárosában és a homlóá hásíérséÖbÉn az alábbá fÉladaíJ
Élláíásá ÜÉlóÉn íöríénák: 

daÖarán Álíalános fskola 
homlóI cürsí pK uK NK 
Csoéoríszám:  O 
homló sáros Önkormánózaí hodáló Zolíán ÉnÉkJzÉnÉá Álíalános fskola és Óvoda 
homlóI TÉmélom íér OK 
Csoéoríszám:     4 
homló sáros Önkormánózaí „pzálvásá kÉvÉlésáJlkíaíásá hözéoní”  Óvoda és  Álíalános 
fskola cÉlsőszálvásá Álíalános fskola 
homlóI jájus NK uK NPK 
Csoéoríszám:    O 

 
kÉmÉs gános Álíalános jűvÉlődésá hözéoní és hönóvíár 
eosszúÜÉíénóI sÉrsÉnó uK VK 
Csoéoríszám:    N 
 
háss dóörÖó Ájh 
pzászvárI hun Béla uK ORK 
Csoéoríszám:    O 

 
 

jaÖóarszéká Álíalános fskola 
jaÖóarszékI hossuíÜ iK uK 44K 
Csoéoríszám:    P 
 
fskolaészácÜolóÖus foÖlalkozíaíása Euíazó szakÉmbÉrF  
a komlóá kásíérséÖbÉn íöríénő fÉladaíJÉlláíásra 

 

Óvodaá áníézménóÉÖóséÖ íÉlÉéÜÉlóÉá: 
NKF pallaá uícaá Óvoda 

 TPMM homlóI pallaá uíca NK 
 Csoéoríok száma:   R 
 
kÉmzÉíáI ÉínákaáI kásÉbbséÖá és más fÉladaíaá: 
kÉm maÖóar nóÉlvÉn folóó nÉvÉlésI okíaíásI valamání a roma kásÉbbséÖá okíaíás: 
J a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR fő csoéoríonkéníI 
      NOR fő 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóÉ ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 



J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J  

fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 

OKF hörívélóÉsá Óvoda 
 TPMM homlóI kaÖószáníó uK NMK 
 
Csoéoríok száma:    S 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR ÖóÉrmÉk csoéoríonkéníI 
      NRM ÖóÉrmÉk 
 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékossáÖF 
J éríÉlmálÉÖ akadálóozoííak Eközéésúlóos éríÉlmá foÖóaíékossáÖF  
J mozÖássérülíÉk 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J auíásíákI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
A pallaá Óvoda és a hörívélóÉsá Óvoda ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá 
íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
 



PKF jaÖóarszéká Óvoda 
TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
 
kÉmzÉíáI ÉínákaáI kásÉbbséÖá és más fÉladaíaá: 
kÉm maÖóar nóÉlvÉn folóó nÉvÉlésI okíaíásI valamání a roma kásÉbbséÖá okíaíás: 
J a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   SM fő 
         O csoéorí 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 
 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
4KF jaÖóarÜÉríÉlÉndá Óvoda 
TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 
 
kÉmzÉíáI ÉínákaáI kásÉbbséÖá és más fÉladaíaá: 
kÉm maÖóar nóÉlvÉn folóó nÉvÉlésI okíaíásI valamání a roma kásÉbbséÖá okíaíás: 
J a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   OR fő 
         N csoéorí 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 



 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 
fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
RKF iáÖÉíá Óvoda: 
TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 
 
kÉmzÉíáI ÉínákaáI kásÉbbséÖá és más fÉladaíaá: 
kÉm maÖóar nóÉlvÉn folóó nÉvÉlésI okíaíásI valamání a roma kásÉbbséÖá okíaíás: 
J a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
J Üalmozoíían Üáíránóos ÜÉlózÉíű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:    OR fő 
          N csoéorí 
 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkI íanuló áníÉÖrálí okíaíásáí Élláíja az áníézménó:  
„ sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű az a ÖóÉrmÉkI íanuló: aká a szakéríőá és rÉÜabáláíácáós bázoíísáÖ 
szakvélÉménóÉ alaéján: 

aKF íÉsíáI érzékszÉrváI éríÉlmá bÉszédfoÖóaíékosI auíásíaI íöbb foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs 
Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés 
fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl küzdI 
bKF a mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos rÉndÉllÉnÉsséÖévÉl 
küzdK” 

 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmÉá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J mÉÖásmÉrő funkcáó vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk íaríós és súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
J mÉÖásmÉrő funkcáók vaÖó a vásÉlkÉdés fÉjlődésénÉk súlóos 

rÉndÉllÉnÉsséÖÉ 
 

fníÉÖrácáós és kééÉsséÖJkáboníakozíaíó fÉlkészííésbÉn részívÉvő naééalá íanulók okíaíása a NNLNVV4K 
EsfK UKF jhj rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK 
 
A jaÖóarszéká ÓvodaI a iáÖÉíá Óvoda és a jaÖóarÜÉríÉlÉndá Óvoda ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí 
ÉnÖÉdélóÉzá a közokíaíásá íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő 
íúlléééséíK 



 
OOKF Az alaéííó okáraí ORKéoníjába  az alábbáak bÉÉmÉlésrÉ kÉrülnÉk: 
 
pzékÜÉlóÉn lévő óvoda: 
kÉvÉ:      homló és TérséÖÉ Óvodáá 
CímÉ:      TPMM homlóI pallaá uíca NK 
Csoéoríok száma:   R 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání  roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvodások nÉvÉlésÉ 
 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR fő csoéoríonkéníI 
      NOR fő 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
TaÖóvodák: 
NKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája                                                                                                                                  
     CímÉ: TPMM homlóI kaÖószáníó uK NMK 
 
Csoéoríok száma:    S 
cÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:  OR ÖóÉrmÉk csoéoríonkéníI 
      NRM ÖóÉrmÉk 
 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 
 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékossáÖF 



J éríÉlmálÉÖ akadálóozoííak Eközéésúlóos éríÉlmá foÖóaíékossáÖF  
J mozÖássérülíÉk 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokI 
J auíásíákK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá és a homló és TérséÖÉ Óvodáá hörívélóÉsá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a 
kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉnÖÉdélóÉzíÉ a közokíaíásá íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő 
ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő íúlléééséíK 
 
 
OKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodája 
      CímÉ: TPVS jaÖóarszékI eársfa uK PK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   SM fő 
         O csoéorí 
J pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésébÉn:  
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
PKF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája 
     CímÉ: TPV4 jaÖóarÜÉríÉlÉndI mÉíőfá uK OSK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání  roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:   OR fő 
         N csoéorí 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  



 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk: az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
4KF kÉvÉ: homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
     CímÉ:  TPPN iáÖÉíI eambÉrÖÉr uK NPK 
 
kÉmzÉíáséÖá és más fÉladaíaá: 
kem maÖóar nóelven folóó nevelésI valamání roma nemzeíáséÖá nevelés: 
- a kásÉbbséÖá okíaíás áránóÉlvÉ alaéján szÉrvÉzÉíí éroÖramban részívÉvő óvódások nÉvÉlésÉ 
J Üalmozoíían Üáíránóos ÜÉlózÉíű ÖóÉrmÉkÉk áníÉÖrálí nÉvÉlésÉ 
 
Az áníézménóbÉ fÉlvÉÜÉíő maxámálás ÖóÉrmÉkléíszám:    OR fő 
          N csoéorí 
 
 
pajáíos nevelésá áÖénóű Öóermekek áníeÖrálí neveléséí elláíja az áníézménó:  
 
„sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉk : az a különlÉÖÉs bánásmódoí áÖénólő ÖóÉrmÉkI aká a szakéríőá 
bázoíísáÖ szakéríőá vélÉménóÉ alaéján mozÖásszÉrváI érzékszÉrváI éríÉlmá vaÖó bÉszédfoÖóaíékosI íöbb 
foÖóaíékossáÖ ÉÖóüííÉs Élőfordulása ÉsÉíén Üalmozoíían foÖóaíékosI auíázmus séÉkírum zavarral vaÖó 
ÉÖóéb észácÜés fÉjlődésá zavarral Esúlóos íanulásáI fáÖóÉlÉmJ vaÖó maÖaíaríásszabálóozásá zavarralF 
küzdK” 
 
pajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk foÖóaíékossáÖá ííéusa: 

J íanulásban akadálóozoíí EÉnóÜÉ éríÉlmá foÖóaíékosF 
J mozÖássérülíÉkI 
J láíássérülíÉk EvakokI ÖóÉnÖénláíókF  
J ÜallássérülíÉk EsákÉíÉkI naÖóoíÜallókF 
J bÉszédfoÖóaíékosokK 

 
hééesséÖ-káboníakozíaíó és áníeÖrácáós fÉlkészííésbÉn részívÉvő ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ a OMLOMNOKEsfffK 
PNKF bjjf rÉndÉlÉíbÉn foÖlalíak szÉrání kÉrül mÉÖszÉrvÉzésrÉK  
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarszéká TaÖóvodájaI a homló és TérséÖÉ Óvodáá iáÖÉíá TaÖóvodája 
és a homló és TérséÖÉ Óvodáá jaÖóarÜÉríÉlÉndá TaÖóvodája ÉsÉíébÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí 
ÉnÖÉdélóÉzá a közokíaíásá íörvénóbÉn Élőírí maxámálásan fÉlvÉÜÉíő ÖóÉrmÉkléíszám OM BJkal íöríénő 
íúlléééséíK 



 
OPKF hözfÉladaí áíadással és a joÖuíódlással kaécsolaíos rÉndÉlkÉzésÉk: 
A módosííás oka: goÖszabáló írja Élő a íÉlÉéülésá önkormánózaíoknakI ÜoÖó OMNPK január NJá Üaíállóal 
úÖó módosíísák íöbbcélú áníézménóÉák alaéííó okáraíáíI ÜoÖó az áníézménó kázárólaÖ önkormánózaíá 
fÉladaíoí lásson ÉlK blőírja a OMNOKévá CiuuusfffK íörvénó OK§Jának ENF bÉkÉzdésÉK 
 
O4KF A közfÉladaí jövőbÉná Élláíása: 
Az Élláíoíí közfÉladaíok OMNPK január NJÉl bÉkövÉíkÉző válíozások uíán ás maradékíalanul Élláíásra 
kÉrülnÉkK Az áskolaá fÉladaíÉlláíásá ÜÉlóÉkÜÉz kaécsolódó közfÉladaíokaí a hlÉbÉlsbÉrÖ fskolafÉnníaríó 
hözéoníba bÉolvadó áníézménóÉÖóséÖÉk láíják Él íovábbra ásI úÖómání: álíalános áskolaá nÉvÉlésJ
okíaíásI kolléÖáumá ÉlláíásI Öámnázáumá nÉvÉlésJokíaíásI szakközééáskolaá nÉvÉlésJokíaíásI szakáskolaá 
nÉvÉlésJokíaíásI fÉlnőííokíaíásI alaéfokú művészÉíokíaíásI éÉdaÖóÖáaá szakszolÖálaíá fÉladaíK  
homló város és a íársfÉnníaríók fÉnníaríásában maradó homló és TérséÖÉ Óvodáá íovábbra ás Élláíja a 
fÉnnmaradó közfÉladaíoíI úÖómání óvodaá nÉvÉlésI nÉmzÉíáséÖÜÉz íaríozók óvodaá nÉvÉlésÉI a íöbbá 
ÖóÉrmÉkkÉl ÉÖóüíí nÉvÉlÜÉíő sajáíos nÉvÉlésá áÖénóű ÖóÉrmÉkÉk óvodaá nÉvÉlésÉK 
 
ORKF oÉndÉlkÉzés az áíadoíí vaÖóonról: 
Az államá fÉnníaríásba kÉrülő köznÉvÉlésá áníézménóÉk fÉladaíJÉlláíásáÜoz kaécsolódó ánÖó és 
ánÖaílan vaÖóonáí a hlÉbÉlsbÉrÖ fskolafÉnníaríó hözéoní ánÖóÉnÉs Üasználaíába adjaK  
Az ánÖóÉnÉs Üasználaíba adással éráníÉíí vaÖóonÉlÉmÉk a kövÉíkÉzők:  
homlóI cürsí pK uK NKI NNR4 ÜrszX homlóI 4UJas íér TKI PUPT ÜrszX homlóI mécsá RNKI NOMVLALNS ÜrszX  
homlóI páÖvárá uKNI NNSR ÜrszX homló Alkoímánó uKOI PUNU ÜrszK ÉlÜÉlóÉzkÉdő ánÖaílanokK 
 
Az államá fÉnníaríásba és működíÉíésbÉ ás kÉrülő köznÉvÉlésá fÉladaíok fÉladaíJÉlláíásáÜoz kaécsolódó 
ánÖó és ánÖaílan vaÖóonáí a hlÉbÉlsbÉrÖ fskolafÉnníaríó hözéoní vaÖóonkÉzÉlésébÉ adjaK 
A vaÖóonkÉzÉléssÉl éráníÉíí vaÖóonÉlÉmÉk a kövÉíkÉzők: 
homlóI páÖvárá uKNI NNSR ÜrszX homlóI Alkoímánó uKOI PUNU ÜrszK és jaÖóarszék NT4 ÜrszJon 
ÉlÜÉlóÉzkÉdő ánÖaílanokK 
 
easználaíba véíÉl kÉzdÉíÉ OMNPKjanuár MNK 
 
OSKF oÉndÉlkÉzés a foÖlalkozíaíoííakról: 
homló sáros Önkormánózaía vállalía a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó T4K§ E4F 
bÉkÉzdésébÉn mÉÖÜaíározoíí köznÉvÉlésá áníézménóÉk működíÉíéséíK A pzakkééző fskola kávéíÉlévÉl 
az államá fÉnníaríásba kÉrülő áníézménóÉkbÉn foÖlalkozíaíoíí íÉcÜnákaá dolÖozók és ÉÖóéb 
alkalmazoííak OMNOKNOKPNJÉá ÜaíállóalI áíÜÉlóÉzéssÉl kÉrülnÉk a homló sáros Önkormánózaí 
dazdasáÖá blláíó pzÉrvÉzÉíÜÉzK A pzakkééző fskola dolÖozóá a hfh állománóába kÉrülnÉk OMNPK 
január NJÉl foÖlalkozíaíásraK A íovábbfoÖlalkozíaíás valamÉnnóá munkavállaló számára bázíosííoííK 
 
OTKFhöíÉlÉzÉííséÖvállalás rÉndjÉ: 
 
A homló és TérséÖÉ Óvodáá áníézménónél OMNPK január MNJíől az áníézménóvÉzÉíők vállalÜaínak 
köíÉlÉzÉííséÖÉíK OMNOKdÉcÉmbÉr PNJíől az államá fÉnníaríásba kÉrülő köznÉvÉlésá áníézménóÉk 
vonaíkozásában sÉmmálóÉn köíÉlÉzÉííséÖvállalás nÉm ÉnÖÉdélóÉzÉííK 
 
OUKF Az alaéííó okáraí záradékában fÉlvÉzÉíésrÉ kÉrül: 
gÉlÉn alaéííó okáraí OMNPK január NK naéon léé ÜaíálóbaI ÉzzÉl ÉÖóádÉjűlÉÖ a „hökönóösá lkíaíásá 
hözéoní” ÓvodájaI Álíalános fskolájaI dámnázáumaI pzakközééáskolájaI pzakáskolájaI péÉcáálás 
pzakáskolájaI holléÖáumaI Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá fníézménóÉ és bÖóséÖÉs mÉdaÖóÖáaá 
pzakszolÖálaía ÉlnÉvÉzésű áníézménó OMNOK dÉcÉmbÉr N4Jén kÉlí NUULOMNOK EuffKN4KF szK Üaíározaííal 
ÉlfoÖadoíí ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí Üaíálóáí vÉszíáK 



 
Az alaéííó okáraíoí homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a LOMNPK EfKONKF szK Üaíározaííal 
ÜaÖóía jóváK 
 
 
homlóI OMNPK január ONK 
 
 
 
 
 
   drK saskó brnő   molács gózsÉf 
   címzÉíÉs főjÉÖóző   éolÖármÉsíÉr 
 
 

 



h f s l k A T 
 

a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPKjanuár ON á ülésénÉk 
jÉÖózőkönóvéből 

 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

RLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

„pzÉní Borbála lííÜon” konérofáí hözÜasznú hfíK homlóI mécsá úí 4OK szK alaííá 
íÉlÉéÜÉlóénÉk ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos hblmJOMNOJ

RKRKMLA éálóázaí bÉnóújíása 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl 
– mÉÖíárÖóalía az önkormánózaí íulajdonában álló és a „pzÉní Borbála lííÜon” 
hözÜasznú konérofáí hfíK fÉnníaríásában állóI homlóI mécsá uK 4OK szK alaííá ánÖaílan 
fÉjlÉszíésévÉl kaécsolaíos ÉlőíÉrjÉszíésíK  
 
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí Üozzájárul aÜÜozI ÜoÖó a íulajdonáí kééÉző homlóI mécsá 
uK 4OK szK NORN Ürsz alaííá ánÖaílan ééülÉíÉánÉk ÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésÉ 
érdÉkébÉn a fÉnníaríó a hblmJOMNOJRKRKMLA éálóázaíá konsírukcáó kÉrÉíébÉn a 
mÉÖÜárdÉíÉíí éálóázaíá fÉlÜívásra éálóázaíoí nóújíson bÉ kÉdvÉzménóÉzÉííkéní 
és fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉrí a íulajdonosá Üozzájáruló nóálaíkozaí 
aláírásáraK  

 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
  arK Tánczos cráÖóÉs üÖóvÉzÉíő áÖazÖaíó 

 
 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 

 
 

 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

SLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

hBph íornaíÉrÉm ééülÉíÉ ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos 
hblmJOMNOJRKRKMLB éálóázaí bÉnóújíása 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – 
mÉÖíárÖóalía a homlóá Bánóász péorí hlub íornaíÉrÉm ETPMM homlóI mécsá úí 44KI NO44 ÜrszK 
alaííáF ééülÉíÉ ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos éálóázaí bÉnóújíásáról szóló 
ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí jóváÜaÖója a „homlóá Bánóász péorí hlub íornaíÉrÉm ééülÉíÉ 
ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá fÉjlÉszíésÉ” című éálóázaí bÉnóújíásáí a hblmJOMNOJRKRKMLB 
éálóázaíá konsírukcáó kÉrÉíébÉn közzéíÉíí fÉlÜívásraK 
A bÉruÜázás ÜÉlószínÉ: TPMM homlóI mécsá úí 44KI NO44 Ürsz 
A íÉrvÉzÉíí fÉjlÉszíés ÉlszámolÜaíó SRKORSK4MMIJcíJos összkölíséÖén bÉlül az áÖénóÉlí 
RRK4STKV4MIJcí íámoÖaíásá összÉÖÜÉz VKTUUK4SMIJcí éálóázaíá önÉrőí bázíosíí a OMNPK 
évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉI mÉló sajáí forrásí a íámoÖaíás ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az 
önkormánózaí kölíséÖvÉíésébÉn Él kÉll különííÉnáK  
 
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó az Élőáránózaíoí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés készííésÉ során 
vÉÖóÉ fáÖóÉlÉmbÉK  
 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 

 
OKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a éálóázaíoí a bÉnóújíásá 

ádőéoní ásmÉrÉíébÉn Üaladékíalanul bÉnóújísa és azzal kaécsolaíban a szükséÖÉs 
nóálaíkozaíokaí mÉÖíÉÖóÉK  

 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
   

 
hKmKfK 

 
molács gózsÉf  sKkK 

éolgármesíer 
drK saskó brnő  sKkK 

címzeíes főjegóző 
 

A káadmánó ÜáíÉléül: 
 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

TLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

hBph fuíófolóosó ééülÉíÉ ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos hblmJ
OMNOJRKRKMLB éálóázaí bÉnóújíása 

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – 
mÉÖíárÖóalía a homlóá Bánóász péorí hlub fuíófolóosó ETPMM homlóI mécsá úí 44KI NO4M Ürsz 
alaííáF ééülÉíÉ ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos éálóázaí bÉnóújíásáról szóló 
ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí jóváÜaÖója a „homlóá Bánóász péorí hlub fuíófolóosó  ééülÉíÉ 
ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá fÉjlÉszíésÉ” című éálóázaí bÉnóújíásáí a hblmJOMNOJRKRKMLB 
éálóázaíá konsírukcáó kÉrÉíébÉn közzéíÉíí fÉlÜívásraK 
A bÉruÜázás ÜÉlószínÉ: TPMM homlóI mécsá úí 44KI NO4M ÜrszK 
A íÉrvÉzÉíí fÉjlÉszíés ÉlszámolÜaíó 4OKRUSKVMMIJcíJos összkölíséÖén bÉlül az áÖénóÉlí 
PSKNVUKUSRIJcí íámoÖaíásá összÉÖÜÉz SKPUUKMPRIJcí éálóázaíá önÉrőí bázíosíí a OMNPK 
évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉI mÉló sajáí forrásí a íámoÖaíás ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az 
önkormánózaí kölíséÖvÉíésébÉn Él kÉll különííÉnáK  
 
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó az Élőáránózaíoí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés készííésÉ során 
vÉÖóÉ fáÖóÉlÉmbÉK  
 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 

 
OKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a éálóázaíoí a bÉnóújíásá 

ádőéoní ásmÉrÉíébÉn Üaladékíalanul bÉnóújísa és azzal kaécsolaíban a szükséÖÉs 
nóálaíkozaíokaí mÉÖíÉÖóÉK  

 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
   

 
hKmKfK 

 
molács gózsÉf  sKkK 

éolgármesíer 
drK saskó brnő  sKkK 

címzeíes főjegóző 
 

A káadmánó ÜáíÉléül: 
 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

ULOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

hÖlh pzakáskola EhomlóI páÖvárá uK NKF ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá 
korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos hblmJOMNOJRKRKMLA éálóázaí bÉnóújíása 

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – 
mÉÖíárÖóalía a hÖlh kaÖó iászló pzakközééáskolaI pzakáskolaI péÉcáálás pzakáskola és 
holléÖáum ETPMM homlóI páÖvárá uK NK szKF ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá korszÉrűsííésévÉl kaécsolaíos 
éálóázaí bÉnóújíásáról szóló ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí jóváÜaÖója a „hÖlh kaÖó iászló pzakközééáskolaI pzakáskolaI 
péÉcáálás pzakáskola és holléÖáum ééülÉíÉnÉrÖÉíákaá fÉjlÉszíésÉ” című éálóázaí 
bÉnóújíásáí a hblmJOMNOJRKRKMLA éálóázaíá konsírukcáó kÉrÉíébÉn közzéíÉíí 
fÉlÜívásraK 
A bÉruÜázás ÜÉlószínÉ: TPMM homlóI páÖvárá uK NKI NNSR ÜrszK 
A íÉrvÉzÉíí fÉjlÉszíés ÉlszámolÜaíó ON4KPPTKUVMKcíJos összkölíséÖén bÉlül az áÖénóÉlí 
NUOKNUTKOMSIJcí íámoÖaíásá összÉÖÜÉz POKNRMKSUPIJcí éálóázaíá önÉrőí bázíosíí a OMNPK 
évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉI mÉló sajáí forrásí a íámoÖaíás ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az 
önkormánózaí kölíséÖvÉíésébÉn Él kÉll különííÉnáK  
 
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó az Élőáránózaíoí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés készííésÉ során 
vÉÖóÉ fáÖóÉlÉmbÉK  
 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 

 
OKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a éálóázaíoí a bÉnóújíásá 

ádőéoní ásmÉrÉíébÉn Üaladékíalanul bÉnóújísa és azzal kaécsolaíban a szükséÖÉs 
nóálaíkozaíokaí mÉÖíÉÖóÉK  

 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
   

 
hKmKfK 

 
molács gózsÉf  sKkK 

éolgármesíer 
drK saskó brnő  sKkK 

címzeíes főjegóző 
 

A káadmánó ÜáíÉléül: 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

VLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

homlóá közváláÖííásá rÉndszÉr ÉnÉrÖáaíakarékos áíalakííásával kaécsolaíos 
hblmJOMNOJRKRKMLA éálóázaí bÉnóújíása 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl 
– mÉÖíárÖóalía a homlóá közváláÖííásá rÉndszÉr ÉnÉrÖáaíakarékos áíalakííásával 
kaécsolaíos éálóázaí bÉnóújíásáról szóló ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

NKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí jóváÜaÖója a „hözváláÖííás korszÉrűsííésÉ homló 
városában” cK éálóázaí bÉnóújíásáí a hblmJOMNOJRKRKMLA éálóázaíá konsírukcáó 
kÉrÉíébÉn közzéíÉíí fÉlÜívásra az NK szK mÉlléklÉí szÉráníá önkormánózaíá 
ánÖaílanokonK  
A íÉrvÉzÉíí fÉjlÉszíés ÉlszámolÜaíó OMMKVMSKO4MIJcíJos összkölíséÖén bÉlül az 
áÖénóÉlí NTMKTTMKPM4IJcí íámoÖaíásá összÉÖÜÉz PMKNPRKVPSIJcí éálóázaíá önÉrőí 
bázíosíí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉI mÉló sajáí forrásí a íámoÖaíás 
ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az önkormánózaí kölíséÖvÉíésébÉn Él kÉll különííÉnáK  
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó az Élőáránózaíoí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés készííésÉ 
során vÉÖóÉ fáÖóÉlÉmbÉK  
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 

 
OKF A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a éálóázaíoí a 

bÉnóújíásá ádőéoní ásmÉrÉíébÉn Üaladékíalanul bÉnóújísa és azzal kaécsolaíban 
a szükséÖÉs nóálaíkozaíokaí mÉÖíÉÖóÉK  
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 
   

 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 



NK szK mÉlléklÉí 

ingatlan 
jelleg 

Ingatlan jelleg 
megnevezése Megnevezés I04 Utca, Uázszám 

Terület 
m2 Ursz 

00003 RölTterület közterület ATy N. utca 133 2411 
00003 RölTterület közpark ATy NnTre u. 18514 3740 
00003 RölTterület közpark ATy NnTre u. 8608 162I1 
00003 RölTterület park ATy NnTre u. 7448 165 
00003 RölTterület közpark ATy NnTre u. 782 245I4 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. 772 443 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. 320 466 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. 316 474I1 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. 4026 474I2 
00003 RölTterület közterület Alkotmány u. 2599 487I1 
00003 RölTterület közterület Alkotmány u. 7655 538I1 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. 6527 548 
00003 RölTterület közterület Alkotmány u. 1574 561 
00003 RölTterület közpark Alkotmány u. mellett 4623 566I1 
00003 RölTterület közterület Alkotmány u. vége 1208 588 
00003 RölTterület közterület Altáró 3938 682I12 
00003 RölTterület közpark Altáró 424 688I3 
00003 RölTterület közterület Altáró 84 706 
00003 RölTterület közterület Altáró Ipari Park 78 723 
00003 RölTterület közterület Altáró u. 80 736 
00003 RölTterület közterület Altáró út 80 754 
00003 RölTterület közterület Anna akna 80 810 
00003 RölTterület közterület Anna akna u. 83 830 
00003 RölTterület közterület Anna akna u. 84 847 
00003 RölTterület közterület Anna akna u. 84 864 
00003 RölTterület közpark Anna akna u. 83 882 
00003 RölTterület közterület Arany JánoV u. 79 899 
00003 RölTterület közterület Arany JánoV u. 2233 913I4 
00003 RölTterület közpark Arany JánoV u. 445 924 
00003 RölTterület közpark Attila u. 4965 1162I29 
00003 RölTterület közterület Attila u. 1426 1163I4 
00003 RölTterület közterület Attila u. 16231 1168 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 3789 1206I1 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 14625 1235I5 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 3018 1256 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 3241 1265 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 9154 1283 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 1611 1285 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 50615 1310I28 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 9000 1347 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 16895 1359I14 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 130 1570 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 570 1591 



00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 865 1616I1 
00003 RölTterület közpark AutóVvölgy 3128 2275I6 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 1592 2299 
00003 RölTterület közterület AutóVvölgy 1245 2323 
00003 RölTterület közpark AutóVvőlgy 23868 2326 
00003 RölTterület közterület Bartók Béla u. 3016 2818I2 
00003 RölTterület közterület BattUyány u. 21680 2818I3 
00003 RölTterület közterület Bem u. 6343 2949 
00003 RölTterület Oözpark (kertek) Bem u. 31064 2950I10 
00003 RölTterület közpark Bem u. 8676 2970I3 
00003 RölTterület közterület Bem u. 4025 2973I1 
00003 RölTterület közterület Benczúr Gyula u. 1980 2973I3 
00003 RölTterület Oözpark Berek u. 11882 2984 
00003 RölTterület közterület Berek u. 2089 3000 
00003 RölTterület közterület Berek u. 1664 3007 
00003 RölTterület közpark Berek u. 3996 3027I3 
00003 RölTterület közterület Berek u. 7560 3051I1 
00003 RölTterület közpark Berek u. 8897 3051I2 
00003 RölTterület közterület Cinege köz 789 3524 
00003 RölTterület közterület MamÚanicU u. 1019 3872I3 
00003 RölTterület közterület MamÚanicU u. 1682 5912 
00003 RölTterület közterület MamÚanicU u. mellett 1332 5913I3 
00003 RölTterület közpark Mankó PiVta u. 3517 5914 
00003 RölTterület közpark Mankó PiVta u. 4206 5928I4 
00003 RölTterület közterület Mobó utca 4831 3070I2 
00003 RölTterület közterület Morottya u. 13285 3603 
00003 RölTterület közterület MózVa György u. 855 8801 
00003 RölTterület közterület NötvöV L. u. 1492 1249I22 
00003 RölTterület Oözpark NötvöV L. u. 1374 3605I2 
00003 RölTterület Oözpark NrTei u. 9IA melletti út 1720 3676I12 
00003 RölTterület Oözpark NrTei út 48472 3676I14 

00003 RölTterület közterület 
NrTei út 19. telek 
mellett 10686 3881I49 

00003 RölTterület 
közterület-volt polgárv. 
vagyon NrzVébet utca 685 3646 

00003 RölTterület ParkerTő éV út FecVke köz 210312 1520I25 
00003 RölTterület Oözpark Flóra u. 1036 3687I14 

12654 TornacVarn. VportcVarnok - uVzoTa FüggetlenVég u. 4695 538I2 
12743 BuVzmegállók MOM-BuVzmegálló FüggetlenVég u. 322 2936I1 
12743 BuVzmegállók AutóbuVzváró pavilon FüggetlenVég u. 15 2125 

12743 BuVzmegállók 
eVőbeálló (iTegen 
tulaÚTonú ingatlanon) FürTő u. 0 0268I6 

21121 
Belter. elVőr. 
főutak Magyar Bálint utca FürVt ŐánTor u. 347 599 

21121 
Belter. elVőr. 
főutak 

BattUyányi u.- közüzemi 
völgyi út FürVt ŐánTor u. 13424 2808 



21121 
Belter. elVőr. 
főutak Villa Vor 6. melletti út FürVt ŐánTor u. mögött 370 5931 

21122 
Belter.máVoTr. 
főutak 

belvároVi autóbuVz 
pályauTvar GeVztenyéV 3741 531I2 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak gyűÚtőút GeVztenyéV 11678 115 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak Templom tér GeVztenyéV 4805 560 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak BaÚcVy RVilinVzky utca GeVztenyéV 6797 912 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak 

MecVekfalui utca 
(kapcV.UrVzJ1491H 1492) Gizella utca 54521 1288 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak MunkácVy M. utca GorkiÚ u. 14672 1950 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak MunkácVy M. utca GorkiÚ u. 7544 2002 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak ŐzécUenyi utca GorkiÚ u. 16164 2068 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak GorkiÚ utca GorkiÚ u. 12136 2298 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak Rrínyi tér Hámán Oató u. mellett 3462 3073 

21123 
Belterületi 
gyűÚtőutak ŐikonTai utca Harkály köz 52440 6039I15 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak TavaVz utca Hóvirág u. 3065 689 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Akácfa utca HunyaTi u. 2491 729 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Nyár utca HunyaTi u. 2309 773 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak HárVfa utca IfÚúVág u. 2492 817 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐVz utca IfÚúVág u. 2097 854 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Miófa utca IfÚúVág u. 941 890 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak utca Irinyi u. 1288 1028 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Tél utca Irinyi u. 374 1039 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak MecVekfalu út Oakukk köz 2150 1559 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak MecVekfalui út (3) Oazinczy F. u. 1792 1569 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

Jubileum preVVzó előtti 
útH ÚárTa 

OoloVvári Vétány - 
VaTáVztanya között 693 2238 



21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Rippl-Rónai utca OórUáz feletti út 731 2249 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak RicUy MiUály utca OórUáz környéke 958 2266 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

Nagy LáVzló utca (volt 
ŐztaUanov utca) OórUáz u. 2397 2304 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

Nagy L.utca 
(MaÚakovVzkiÚ u. volt) OórUáz u. 9739 2335I1 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

JuUáVz Gyula klub előtti 
út OórUáz u. 1718 2351 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Jókai Mór utca OórUáz u. mellett 699 2373 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak MaTácU Imre utca OörtvélyeV 499 2382 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak OiVfaluTy utca OörtvélyeV 276 2397 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak OiVfaluTy utca OörtvélyeV 571 2403 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak IVkola utca OörtvélyeV 8435 2525 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak IVkola utca folytatáVa OörtvélyeV 1100 2634 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak IVkola u. 44. melletti út OörtvélyeV 283 2580 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Fő u. 1. melletti út OörtvélyeV 735 2604 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak HízlalTa út OörtvélyeV 2227 2678I1 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Fő utca 

OörtvélyeV-MagyarVzék 
közötti zk. út 2962 2722 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Fő u. 70. melletti út 

OörtvélyeV-MecVekfalu 
(terv.garázVoknál út) 2315 2759 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Fő u. 40. melletti út 

OörtvélyeVi ltp. - 
MecVekfalu között 1535 2776 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Gagarin utca OoVVutU tér fölött 3408 3492 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak OölcVey utca OöztárVaVág u. 353 3578 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak BányáVzpark feletti út OöztárVaVág u. 137 3601 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

OTP mögötti út - 
OoVVutU L. u.(2) OöztárVaVág u. 672 3612 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH Rigó köz MaÚáliV tér 362 6038I6 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH Oakukk köz MaÚáliV tér 373 6038I7 



21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH FecVke köz MaÚáliV tér 574 6038I8 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

ŐikonTai u. 20. melletti 
út MaÚáliV tér 142 6039I59 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH Fülemüle utca MaÚáliV tér 5313 6039I86 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH Harkály köz MaÚáliV tér 401 6039I87 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTaH FürÚ köz MáÚuV 1. u. 2960 6039I99 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Tóparti út folytatáVa MáÚuV 1. u. 5023 6042 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

ŐikonTa Vétány éV 
nézőtér MáÚuV 1. u. 2764 6045 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

NrTei út 9IA melletti 
közterületHútHárok MárciuV l5. u. 528 6144 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak VaTvirág utca MecVekfalui u. 755 1248I2 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak lakóút MecVekfalui u. 112 1557I1 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak OBŐO felé vezető út MecVekfalui u. 840 2363I5 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak lakóút MecVekfalui u. 681 2665I3 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak lakóút (közöV tulaÚTon) MecVekfalui u. 192 2697 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak közút MecVekfalui u. 392 2826I5 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Altáró út MecVekfalui u. 8589 2413I33 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Irinyi u. MecVekfalui u. 763 3409I3 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak út MecVekfalui u. 259 3414I2 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak utca (fölTút) MecVekfalui u. 961 3676I4 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Pannónia utca MecVekfalui u. 1725 3676I8 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak 

belterületi út (közöV 
tulaÚTon) MecVekfalui u. 450 3867I1 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTa útról nyíló út MecVekfalui u. 231 6039I109 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak ŐikonTa út MecVekfalui u. 82 6040I5 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak kiVzolgáló út MecVekfalui u. 2587 1976I65 



21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Morottya utca MecVekfalui u. 1500 1976I84 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak FölTút MecVekfalui u. 1601 2707I5 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak fölTút MecVekfalui u. 136 2826I9 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak NrzVébet utca MecVekfalui u. 1450 1976I96 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak TröVzt utca MecVekfalui u. 6692 2413I40 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak közút MecVekfalui u. 3089 1249I18 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Oözút MecVekfalui u. 7494 2414 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Anna akna 1 Vz. - út 

MecVekfalui u. - Nrkel F. 
u. között 830 388I16 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak VaTvirág utca 

MecVekfalui u. 13. 
mellett 1534 1249I9 

21124 
Belter.kiVzolg. 
éV lakóutak Út éV épület 

MecVekfalui u. 33-39 
mellett 2342 2413I25 

21125 
Oülterületi 
közutak 

VároVgazTálkoTáVi RT 
kertéVzeténél - út MikVzátU O. u. 6655 088 

21125 
Oülterületi 
közutak 

HuVzárgöTör-Nagyag 
közötti út MikVzátU Oálmán u. 2437 0102 

21125 
Oülterületi 
közutak közút a CVuUoVfölTnél MikVzátU Oálmán u. 688 0118 

21125 
Oülterületi 
közutak VaTaVkertnél út MikVzátU Oálmán u. 216 0122 

21125 
Oülterületi 
közutak 

MecVekÚánoVi 
Vzeméttelepi út MOM 4760 0131 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút MOM 15998 0136 

21125 
Oülterületi 
közutak 

OiVbattyán éV VaTaVkert 
között - út MOM 4679 0137I2 

21125 
Oülterületi 
közutak 

VaTaVkert éV OiVbattyán 
között - út Móricz RV. u. 3959 0138 

21125 
Oülterületi 
közutak 

OiVbattyán-VaÚTaUegy 
közötti út Móricz RV. u. 1496 0152 

21125 
Oülterületi 
közutak 

OiVbattyán-VaÚTaUegy 
közötti út Móricz RV. u. 2207 0153 

21125 
Oülterületi 
közutak közlekeTő út Móricz RV. u. 33629 0158 

21125 
Oülterületi 
közutak 

OiVbattyán-TüVkéVpart 
közötti út Móricz RV. u. 2155 0160 

21125 
Oülterületi 
közutak HamvaVvölgyi út Móricz RV. u. 4402 0172I13 



21125 
Oülterületi 
közutak 

CVecVemőottUon 
mögötti út Móricz RV. u. 4090 0173 

21125 
Oülterületi 
közutak JánoVi puVztán út Móricz RV. u. mögött 792 0175 

21125 
Oülterületi 
közutak 

Homok felé vezető 
fölTút 

Múzeum épülete 
mellett 708 0187 

21125 
Oülterületi 
közutak 

víztározónál közlekeTéVi 
út Patak utca 1565 0332I1 

21125 
Oülterületi 
közutak közút Patak utca 6058 0332I2 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Petőfi tér 380 0433 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Petőfi tér 128 0434 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Petőfi u. 1649 0436 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Petőfi u. 176 0439 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Petőfi u. 1592 0441 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút RaTnóti u. 1325 0451 

21125 
Oülterületi 
közutak régi PécVi út RaTnóti u. 9541 0610I1 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút RaTnóti u. 3321 0626I2 

21125 
Oülterületi 
közutak 

fölTút a VikonTai zk 
ITrafóI felé RaTnóti u. 2562 0630I1 

21125 
Oülterületi 
közutak 

66-oV közlekeTéVi út 
melletti út RaTnóti u. 804 0648I2 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút RaTnóti u. 95 7023I10 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút RezeTa u. 450 7458 

21125 
Oülterületi 
közutak Palántági fölTút Rigó köz 123 7559 

21125 
Oülterületi 
közutak 

Temető melletti 
zártkerti fölTút Őágvári N. u. 665 7851 

21125 
Oülterületi 
közutak 

Temető melletti 
zártkerti fölTút Őágvári N. u. 823 7852 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Őágvári u. 793 7914 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Őallai u. 544 8011I1 

21125 
Oülterületi 
közutak 

MecVekfalui zártkerti 
fölTút Őallai u. 1648 8011I2 



21125 
Oülterületi 
közutak zártkerti fölTút Őallai u. 707 8019 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Őallai u. 1412 8042I8 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Őallai u. mellett 254 8042I12 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút ŐikonTa 589 8046 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút ŐikonTa út 550 7378 

21125 
Oülterületi 
közutak HamvaVvölgyi fölTút ŐikonTa út 5662 7335 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút ŐikonTai u. 670 7109I2 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút ŐikonTai u. 1212 7107I7 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút 

ŐikonTai u. - Fülemüle 
u. között 152 7107I4 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút ŐikonTai u. 7. mellett 4432 7092I2 

21125 
Oülterületi 
közutak 

Béta akna felé vezető 
fölTút ŐikonTai zk. felé 320 0303I2 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐóVtói u. 1971 8700 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐóVtói u. 934 8713 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 914 8739 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 988 8752 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 1062 8766 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 1114 8779 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 1511 8796 

21125 
Oülterületi 
közutak FölTút ŐzabaTVág u. 144 8811 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út Őzékely Bertalan u. 3217 9013 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út Őzékely Bertalan u. 701 9025 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkert út Őzékely Bertalan u. 582 9037 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkert út Őzékely Bertalan u. 505 9047 



21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út 

Őzékely Bertalan u. 
mellett 471 9056 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út ŐzilváVi u. 458 9104 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út ŐzilváVi u. 1534 9109 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út ŐzilváVi u. mellett 294 9110 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út ŐzilváVi u. mellett 43 9123 

21125 
Oülterületi 
közutak kiVkerti út ŐzilváVi út mellett 108 9130 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút TáncVicV M. u. 1770 9217 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút TáncVicV M.u. 1483 9252 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Temetői út 113 9509 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Templom mellett 2148 9512 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Templom tér 1002 9613 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Tompa M. u. 511 9711 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Tompa M. u. 1803 9801 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Tompa M. u. 60 9811 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Tompa M. u. 201 9818 

21125 
Oülterületi 
közutak VikonTai fölTút Tóparti út 2191 0639 

21125 
Oülterületi 
közutak OörtvélyeVi Tűlőben út TröVzt u. 653 8513 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút VároVUáz tér 1083 020I1 

21125 
Oülterületi 
közutak külterületi fölTút VároVUáz tér 1425 084 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút VároVUáz tér 4. 723 0449 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Vértanuk u. 1417 0443 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút Vértanúk u. 857 0447 

21125 
Oülterületi 
közutak 

Fatelep éV MáviTfölT 
közötti út Vértanúk u. 2-8 41140 037 



21125 
Oülterületi 
közutak külterületi út Vízmű terület 942 023I17 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút VöröVmarty u. 3361 086 

21125 
Oülterületi 
közutak fölTút VöröVmarty u. 2684 0634I18 

21126 Oerékpárutak Oerékpárút (M.ÚánoVi) VöröVmarty u. 9670 092I2 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák ÚárTa VöröVmarty u. 2371 3611 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák ÚárTa éV buVzváró VöröVmarty u. 1592 147I2 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák gyalogút VöröVmarty u. 176 172 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák burkolatlan gyalogút VöröVmarty u. 399 194 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák ÚárTa VöröVmarty u. 463 562I2 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák gyalogút VöröVmarty u. 221 118 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák gyalogút VöröVmarty u. 183 214 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

Őzékely B. u. 63. 
melletti gyalogút Rrínyi tér 269 2181 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

MáviTfölTi iVkola 
melletti gyalogút Rrínyi tér 458 2236 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

Rrínyi u.6. éV Arany 
J.u.5.közötti ÚárTa Rrínyi tér 293 3052 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

Attila u. 49-51. közötti 
ÚárTa Rrínyi u. 234 3692I1 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák MárciuV 15. utca Rrínyi u. 5156 3799 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

Mélyfúró Vállalat előtti 
ÚárTa Rrínyi u. 59 3876 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák 

ŐikonTai u.-Fülemüle u. 
közötti út Rrínyi u. 67 6039I66 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák Őallai u. ÚárTa Rrínyi u. 1208 1179I2 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák Őallai u. ÚárTa Rrínyi u. 1143 1179I3 

21127 
Gyalogutak éV 
ÚárTák ÚárTa (TröVzt Varkán) 

Rrínyi u. 6. éV Arany J. u. 
5. között 3577 2363I4 

 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 

 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NMLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 
 

málóázaíokÜoz kaécsolódó íÉrvÉzésá kÉrÉí jóváÜaÖóása 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésáI 
valamání a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl 
– mÉÖíárÖóalía a éálóázaíok ÉlőkészííésévÉl kaécsolaíos íÉrvÉzésá kÉrÉíről szóló 
ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a éálóázaíok ÉlőkészííésérÉ R j cí összÉÖű kÉrÉíÉí bázíosíí 
a OMNPK évá kölíséÖvÉíés íÉrÜérÉK 
BÉszámolásá köíÉlÉzÉííséÖ mÉllÉíí fÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó az 
Élőkészííésá munkák ÉlvéÖzésérÉ vonaíkozóan a íárÖóá kÉrÉí íÉrÜérÉ a OMNPK évá 
kölíséÖvÉíés ÉlfoÖadása Élőííá ádőszakban ás köíÉlÉzÉííséÖÉí vállaljonK 
ríasííja a jÉÖózőíI ÜoÖó a kölíséÖvÉíésá rÉndÉlÉí összÉállííása során az 
Élőáránózaíoí szÉrÉéÉlíÉssÉK 
 
eaíárádő:  hölíséÖvÉíésá rÉndÉlÉí ÉlfoÖadásaI állÉívÉ 
  bÉszámolásra a dÉcÉmbÉrá íÉsíülÉíá ülés 
cÉlÉlős: molács gózsÉf   éolÖármÉsíÉr 
  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 
 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 

 



h f s l k A T 
 

a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPKjanuár ONJá ülésénÉk 
jÉÖózőkönóvéből 

 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NNLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 
 

hözmÉÖÜallÖaíás íaríása 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr javaslaíára valamání a éénzüÖóáI joÖá és 
ÉllÉnőrzésá bázoíísáÖ állásfoÖlalása alaéján – a OMNNK évá CiuuufuK íörvénó R4K §JaI 
valamání a szÉrvÉzÉíá és működésá szabálózaíról szóló NOLOMNNK EsKOTKF önkormánózaíá 
rÉndÉlÉí ORK §Ja alaéján közmÉÖÜallÖaíásí íaríI amÉlóÉn az önkormánózaí OMNPK évá 
kölíséÖvÉíésÉI valamání más közérdÉkű kérdésÉk kÉrülnÉk mÉÖváíaíásraK 
 
A közmÉÖÜallÖaíásra OOMMNNPPKK  ffÉÉbbrruuáárr  OOTTJJéénn  EEsszzÉÉrrddaaFF  NNTTKKMMMM óraá kÉzdÉííÉl a molÖármÉsíÉrá 
eávaíal EhomlóI sárosÜáz íér PKF ffK ÉmÉlÉíá naÖóíÉrmébÉn kÉrül sorK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a közmÉÖÜallÖaíás ÜÉlóéről és 
ádÉjéről a város lakossáÖáíI az érdÉkÉlí szÉrvÉk vÉzÉíőáí a ÜÉlóbÉn szokásos módon 
íájékozíassaK 
 
eaíárádő: OMNPK fÉbruár NOK 
cÉlÉlős: molács gózsÉf  éolÖármÉsíÉr 
 
 
 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 

 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NOLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 

hossuíÜ aknaá íÉrülÉí éríékÉsííésÉ 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésÉI a ÖazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá 
bázoíísáÖ javaslaía alaéján – mÉÖíárÖóalía a hossuíÜ aknaá íÉrülÉí éríékÉsííésévÉl 
kaécsolaíos ÉlőíÉrjÉszíésíK  
 
homló sáros Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk NTPLOMNOK EufK OVKF szK 
Üaíározaía másodák bÉkÉzdéséí az alábbáak szÉrání módosííja: 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az önkormánózaíá íulajdonú komlóá MPMULO ÜrszJú és MPMTLP 
ÜrszJú ánÖaílanok mÉÖoszíása során kÉlÉíkÉzÉíí MPMULS ÜrszJúI 4 Üa naÖósáÖú íÉrülÉíÉí 
lácáíÉljárás úíján éríékÉsííáI azzal ÜoÖó a lácáí nóÉríÉsénÉk a íÉrülÉí véíÉlárán fÉlül mÉÖ 
kÉll íérííÉná a forÖalmá éríékbÉcslés díjáí EPRKMMMIJ cíF és a mÉÖoszíással járó 
kölíséÖÉkÉí ásK 
 
A módosííás a Üaíározaí ÉÖóéb részÉáí nÉm éráníáK 
 
 
eaíárádő:  azonnal 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
 
 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
 

A káadmánó ÜáíÉléül: 
 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NPLOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 
 
 

homló város OMNPK évá rÉndÉzvénóJnaéíára 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí J a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI valamání az okíaíásáI kulíurálásI 
áfjúsáÖá és séoríbázoíísáÖ vélÉménóénÉk fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl – a homló város OMNPK 
évá rÉndÉzvénóíÉrvéről szóló ÉlőíÉrjÉszíésí mÉÖíárÖóalía és az alábbá Üaíározaíoí Üozía: 
 

NK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a homló város OMNPK évá rÉndÉzvénóíÉrvéí és a éroÖramok 
mÉÖrÉndÉzéséí az NK szK mÉlléklÉí szÉrání jóváÜaÖójaK 

 
OK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OMNPK évá városá naÖórÉndÉzvénóÉk szÉrvÉzésá 

fÉlÉlősÉkéní eorváíÜ iászlónéí a hözösséÖÉk eáza áÖazÖaíójáí jÉlölá káI 
koordánálásával pámon Andrásné markÉíánÖJüÖóáníézőí bízza mÉÖK 

 
PK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a rÉndÉzvénóJnaéíár városá 

Üonlaéon íöríénő mÉÖjÉlÉnéséről ÖondoskodjonK 
 
eaíárádő:  éríÉlÉm szÉrání 
cÉlÉlős:  molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr  
 

 
hKmKfK 

 
molács gózsÉf  sKkK 

éolgármesíer 
drK saskó brnő  sKkK 

címzeíes főjegóző 
 
 

A káadmánó ÜáíÉléül: 





porszK moldoAj 
fabgb 

eÓkAm      
kAm 

moldoAj jbdkbsbZÁpb moldoAj gbiibdb : élKW fÉszíáválI 
falunaéI ÖóÉrmÉkéroÖramI ünnÉéséÖI 

séoríI ÉÖóéb síbK 

ebivLeÉlószín 
LíÉlÉéülésÉk 

mÉÖnÉvÉzésÉ és a 
konkréí ÜÉlószín L 

pZbosbZŐ fkTÁZjÁkv 
kbsb CÍjbI TbiKpZÁjAI 

bJmaálI eonlaé címÉ 

NK ganuár NUJORK A jaÖóar hulíúra eÉíÉ G háállííásI színÜázá műsorI íáncÜáz hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 

OK ganuár NUK 
NT óra 

ırökséÖünkJdéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl 
dáskurzus 

hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
 

PK január NVK 
NTMM 

koíÜÉász Arnold ÉmlékérÉ 
EA káncsÉs éark káalakííásának 

íámoÖaíásáraF 

góíékonósáÖá műsor sárosá pzínÜáz pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

4K január NUK 
NT óra 

pzalaÖavaíó ünnÉééló pzalaÖíűzésI NNK oszíálóosok és a 
véÖzősök műsora 

pzínÜáz „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

RK január NUK 
NV óra 

pzalaÖavaíó bál  pákonda tÉllnÉss 
eoíÉl éííÉrmÉ 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

SK ganuár ORK 
 
 

pzalaÖavaíó ÜkkbmpÁd pzínÜáz kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 



TK ganuár ORK 
 

„sáráÖos homló OMNOK” városszééííő 
mozÖalom évÉs éríékÉlésÉK 

„sáráÖos homló OMNP” városszééííő 
mozÖalom ándííása K 

pzakmaá és éríékÉlő íalálkozásI ünnÉéséÖ homlóK kémÉí 
hlub 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉíI 

homlóá kóuÖdíjas bÖóÉsülÉí és a  
jaÖóar söröskÉrÉszí homlóá 

szÉrvÉzÉíÉ 
UK január hözÖóűlés és     ÜaÖóománóosan mÉíőfá 

pándor  vÉrsÉá 
A haráníÜó család 

 

ısszÉjövÉíÉl 
 
 

háállííás 
 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 
 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

 
juzÉálás 

dóűjíÉménó 
 

hönóvíár 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKhu 
 

VK cÉbruár NK 
N4MM 

hazánczó pzéékáÉjíésá vÉrsÉnó TÉrülÉíá vÉrsÉnó pzálvásá Álíalános 
fskola 

pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

NMK cÉbruár TÉrülÉíá eÉvÉsó dóörÖó kémáa vÉrsÉnó sÉrsÉnó homlóI 
cÉlsőszálvásá 

Álíalános fskola 

cÉlsőszálvásá Álíalános fskola 
TPMMKhomlóI jájus NKuKNP 
fszálvasKíáíkar@ÖmaálKcom 

NNK cÉbruár  MNK pzalaÖavaíó 
 

ÜnnÉéélóI bál péorícsarnokI 
áskola 

hılh pzakáskola TPMM homló 
páÖvárá bK uKN 
MSTOJ4UPJNVM 

ÜííéWLLwwwKszakáskolakomloKÜuL 
NOK cÉbruár MOK fffK homló sárosá holbászíölíő vÉrsÉnó 

 
hözösséÖÉk jáíékosI szabadádős 

vÉíélkÉdésÉ 
orszáÖosan ásmÉrí vÉndéÖÉk 

részvéíÉlévÉl 
 

homló hılhK 
pzakáskola Ébédlő 

 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

TPMMhomlóI sárosÜáz íér NK 
ÜonásmÉrÉíkomlo@frÉÉmaálKÜu 

NPK cÉbruár MSK 
fndulásW UKMM 

óra 
 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ íél a hÉlÉíJ
jÉcsÉkbÉn 

jozÖás a szabadban Buszéálóaudvar 
 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 



 cÉbruár UK fdÉÖÉn nóÉlvá Ésí cbpwTfsÁi dámnázáum kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 

N4K cÉbruár NPK 
szÉrda N4 óra 

joníáÖÜ fmrÉ pzéékáÉjíésá városá EjárásáF 
vÉrsÉnó 

dóÉrmÉkéroÖram homlóI daÖarán 
Álíalános fskola 

cürsí pKuK NK 

TOL4UPJPOO 
áskola@ÖaÖaránJkomloKsulánÉíKÜu 

NRK fÉbruárK N4K NT 
óra 

A szakközééáskola bÉmuíaíkozó 
műsora 

TáncI zÉnÉI éróza a szakközééáskola 
íanulóának Élőadásában 

pzínÜáz „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

NSK cÉbruár N4K ffK salÉníánJkaéá cuíókaland TömÉÖfuíás homlóI 
bszéÉraníóJíér – 

BÉlváros 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NTK cÉbruár NRK 

NTKMM óra 
ırökséÖünk –déluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 

bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
NUK  

cÉbruár NRK 
N4WMM 

wrínóá flona maíÉmaíáka vÉrsÉnó sbopbkv hodáló wolíán 
ÁnÉkJzÉnÉá 
haíolákus 

Álíalános fskola 
homlóI TÉmélom 

íér OK 

hodáló wolíán ÁnÉkJzÉnÉá 
haíolákus Álíalános fskola 

homlóI TÉmélom íér OK TÉlKW 
TOL4UNJOTO 

bJmaálW 
komloKkodaló@ÖmaálKcom 

NVK cÉbruár NSK 
fndulásW VKMM 

óra 

jÉcsÉká jondák nóomban fK jozÖás a szabadban dóülÉkÉző 
pzálvásá péar Élőíí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 
 

OMK cÉbruár NTK 
fndulásW TKPR 

óra 

A „jÉcsÉká iáíÜaíaílanok „ úíján jozÖás a szabadban Buszéálóaudvar –
jÉkénóÉsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 



ONK cÉbruár A BalassáJkard  OMNPK évá díjazoííja 
sádám írások  J  farsanÖ  ádÉjén 

 
llvasná méÖ mándáÖ jó! alsó és fÉlső 

íaÖozaíosoknak 
hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 

 
 

háállííás 
 
 

ısszÉjövÉíÉl 
 
 
 

sÉíélkÉdő 
 

pzakkör 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 
 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 
kóuÖdíjas 

hönóvbaráí hör 
 
 

hönóvíár 
 

hönóvíár 
 

hönóvíár 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 
 

OOK járcáus NK 
NTMM 

BÉmuíaíkozó műsor ÜnnÉéséÖ sárosá pzínÜáz pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

OPK járcáus MNK 
 

homlóá eonásmÉrÉíá és sárosszééííő 
bÖóÉsülÉí bÉszámolóI íászíújííó 

közÖóűlésÉ 
 

hözÖóűlés 
 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 

 
homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

 
O4K járcáus MOK 

fndulásW TKPR 
óra 

eorzsa pándor Émlékíúra 
hárándul a család 

jozÖás a szabadban Buszéálóaudvar – 
jÉkénóÉsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
ORK járcáus SK 

U óra 
pwÁm jAdvAo BbpwÁa vÉrsÉnó 

Baranóa mÉÖóÉá forduló 
EközééáskolásoknakW Öámnázáumá és 

szakkééző áskolaá kaíÉÖóráábanF 

Az orszáÖos hazánczó pwÁm jAdvAo 
BbpwÁa vÉrsÉnó mÉÖóÉá fordulója 

ÜaÖóománóosan a szakközééáskolában 
kÉrül mÉÖrÉndÉzésrÉ 

pzakközééáskola 
Alkoímánó uKOK 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

OSK járcáus MSK 
fndulásW TKPR 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJBaranóaJTolna U 
bÉjárása 

jozÖás a szabadban BuszéálóaudvarJ
jÉkénóÉsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 



TML OSMJTMRV 
 

OTK járcáus MUK 
NTKMM óra 

ırökséÖünkJdéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
OUK járcáus MVK 

fndulásW VKMM 
óra 

hárándul a családJjÉdvÉÜaÖóma 
bujócska 

jozÖás a szabadban BuszéálóaudvarJ
mécsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
OVK járcáus NNKJNOK 

ÜéífőI kÉdd 
péorídéluíán a lÉÉndő NK oszíálóosoknak péorí homlóI daÖarán 

Álíalános fskola 
cürsí pKuK NK 

TOL4UPJPOO 
áskola@ÖaÖaránJkomloKsulánÉíKÜu 

PMK járcáus NPJN4K hazánczóJnaéok · pulámuráW oszíálóok közöííá jáíékos 
vÉíélkÉdő a aıh szÉrvÉzésébÉn 

· dáákfórum 
· márcáus NRJá műsorI 

 

„hökönóösá 
lkíaíásá 

hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló 
Alkoímánó uKO 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

PNK járcáus NPJN4K kaÖó iászló kaéok EjárcKNRJá 
ünnÉéélóI éálóázaíok ÉrÉdménóÜárdÉíésÉI 

oszíálóénÉklésá vÉrsÉnóI íaníárÖóá és 
séorí vÉrsÉnóÉkI kóolcoszíálóos 

íalálkozóF 

mroÖramsorozaí dámnázáum kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 

POK járcáus N4K NMK 
óra 

A szakközééáskola márcáus NRJá ünnÉéá 
műsora 

ÜnnÉéá műsor pzínÜáz „hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

PPK járcáus NRK ? 
óra 

városá márcáus NRJá műsor ÜnnÉéá műsor a szakközééáskola 
íanulóának az Élőadásában 

pzínÜáz  

P4K járcáus Nők  J  akák kölíők 
pzűcs fsíván  új könóvÉ 

 
háállííás 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 



 
llvasná méÖ mándáÖ jó! alsó és fÉlső 

íaÖozaíosoknak 
hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 

 
 

 
ısszÉjövÉíÉl 

 
 
 

sÉíélkÉdő 
 

pzakkör 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 

 
kóuÖdíjas 

hönóvbaráí hör 
 
 

hönóvíár 
 

hönóvíár 
 

hönóvíár 

juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 
sárosÜáz íér NK 

áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 
komloákonóvíarKÜu 

 

PRK járcáus ONK 
NPPM 

AnÖol nóÉlvű vÉrsJ és érózamondó 
vÉrsÉnó 

TÉrülÉíá vÉrsÉnó pzálvásá Álíalános 
fskola 

pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

PSK járcáus OPK 
VMM J NNMM 

Tavaszá jáíszóÜáz dóÉrmÉkéroÖram pzálvásá Álíalános 
fskola 

pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

PTK járcáus OPK sK kaéfordíJTóJcuíás cuíóvÉrsÉnó homlóJpákondaI 
pákondaáJíó és 

körnóékÉ 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
PUK járcáus OTK aááknaé 

 
oÉndÉzvénó áskola hılh pzakáskola TPMM homló 

páÖvárá bK uKN 
MSTOJ4UPJNVM 

ÜííéWLLwwwKszakáskolakomloKÜuL 
PVK járcáus PMK 

fndulásW VKMM 
óra 

jÉcsÉká mondák nóomában ffK jozÖás a szabadban BuszéálóaudvarJ
mécsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 
 

4MK Áérálás GÓvodások mÉsÉmondó vÉrsÉnóÉ  juzÉálás homló sáros ınkormánózaí 



 Goajzéálóázaí 
Gllvasná méÖ mándáÖ jó!  

ÉrÉdménóhárdÉíés 
Ghönóvíárhasználaíá vÉíélkÉdő fÉlső 

íaÖozaíosoknak 
GjűvÉlíséÖá vÉíélkÉdő 

közééáskolásoknak 
 

hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 
 

CáÖánó kölíők vÉrsÉá 
hönóvíárá eéí mÉÖnóáíója 

 
 

háállííás 
 

hönóvíárá eéí 
 
 
 
 
 
 
 
 

pzakkör 
 

ısszÉjövÉíÉl 
 

dóűjíÉménó 
 

hönóvíár 
 
 
 
 
 
 
 
 

hönóvíár 
 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 
 

4NK Áérálás PK 
fndulásW TKPR 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkérí –a íavasz csodáá jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TMLOSMJTMRV 

hözösséÖÉk eáza 
4OK Áérálás SK fuK cuí a homló cuíóvÉrsÉnó homló aıhb OMLTTTJ4MMS 

bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 
wwwKdokÉKÜu 

4PK Áérálás OSK pzínÜázá bÉmuíaíkozás ÜnnÉéséÖ homlóI 
cÉlsőszálvásá 

Álíalános fskola 

cÉlsőszálvásá Álíalános fskola 
TPMMKhomlóI jájus NKuKNP 
fszálvasKíáíkar@ÖmaálKcom 

44K Áérálás NOK 
NTKMM óra 

A íÉrmészÉí kölíészÉíÉ háállííásJÉlőadás hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

4RK Áérálás NPK 
fndulásW TKPR 

óra 

hárándul a családJfÉl a várba! jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

4SK Áérálás A némÉí íÉsívérváros küldöííséÖénÉk 
foÖadásaI ünnÉéá éroÖram szÉrvÉzésÉ   a 

ÜnnÉéséÖ homló városI 
kémÉí hlubI 

homlóá kémÉí hözÜasznú 
bÖóÉsülÉíK 



OM évÉs íÉsívérvárosá kaécsolaí 
alkalmábólK 

OML44RMP4UI 
foÖlÉánKkaroló@uécmaálKÜu 

4TK Áérálás MPK 
fndulásW TKPR 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJa íavasz csodáá jozÖás a szabadban BuszéálóaudvarJ
jÉkénóÉsá járaí 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna 
TML OSMJTMRV 

 
4UK Áérálás NMK 

N4WMM 
hásíérséÖá mÉsÉmondó vÉrsÉnó sÉrsÉnó hodáló wolíán 

ÁnÉkJzÉnÉá 
haíolákus 

Álíalános fskola 
homlóI TÉmélom 

íér OK 

hodáló wolíán ÁnÉkJzÉnÉá 
haíolákus Álíalános fskola 

homlóI TÉmélom íér OK TÉlKW 
TOL4UNJOTO 

bJmaálW 
komloKkodaló@ÖmaálKcom 

4VK Áérálás NOK 
ééníÉk 

hézálabda huéa 
TÉrmészÉííudománóos vÉíélkÉdő 

lrszáÖos séorí 
járásá ÖóÉrmÉkéroÖram 

homlóI daÖarán 
Álíalános fskola 

cürsí pKuK NK 

TOL4UPJPOO 
áskola@ÖaÖaránJkomloKsulánÉíKÜu 

RMK Áérálás NOJNPK jándÉnmás cÉszíávál G AlíÉrnaíív áfjúsáÖá fÉszíávál hözösséÖÉk eáza 
– pzínÜáz 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
RNK Áérálás NRK 

N4MM 
4K oszíálóosok ÜÉlóÉsírásá vÉrsÉnóÉ TÉrülÉíá vÉrsÉnó pzálvásá Álíalános 

fskola 
pzálvásá Álíalános fskola 

TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 
TÉlÉfonszámW TVMJVRP 

ÉJmaálW 
íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 

ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 
ROK Áérálás NVK  OSK usffK jÉcsÉká BaranÖolások TÉrmészÉíJ és hörnóÉzÉíásmÉrÉíá  

sÉíélkÉdő  álíalános és 
közééáskolásoknak 

müséökszÉnílászló 
– wÉnÖő – 

hásújbánóa J 
Úbánóa 

brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú 
MűvészÉíokíaíásá fníézménó 

homlóI 4UJas íér TK 
TOL4UOJNUP 

ÉrkÉlfÉrÉnckomlo@ÖmaálKcom 
RPK Áérálás NVK 

NTKMM óra 
ırökséÖünkJaéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 

bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 



 
R4K Áérálás OMK 

fndulásW VKOM 
óra 

jÉcsÉká jondák nóomában fffK jozÖás a szabadban eosszúÜÉíénóá 
busz 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 

RRK Áérálás ONK fffK kéÖó Ávszak cuíás Eíavaszá fordulóF cuíóvÉrsÉnó homlóI hBphJ
éálóa 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
RSK Áérálás OSK 

 
ÁrÉííséÖáző oszíálóok Émlékfa ülíÉíésÉ 

 
bÖóéb 

 
homló 

bszéÉraníó íér 
homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

 
RTK Áérálás OTK 

fndulásW TKPR 
óra 

iÉánókérő mondája a sáÖóomJvölÖóbÉn jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

RUK Áérálás PMK jájusfa állííás bÖóéb homlóK 
bszéÉraníó íér 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

 
RVK jájus NK uK buróéa–kaé ırökséÖ cÉszíávál 

 
kÉmzÉíáséÖá naéI fÉszíávál he – pzínÜázI 

nÉmzÉíáséÖá 
önkormánózaíokI 
möndöló kééíánc 

és 
eaÖóománóőrző 

bÖóK 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 

SMK jájusK NK kÉmzÉíáséÖá naé szÉrvÉzésÉ a homlóá 
kÉmzÉíáséÖá ınkormánózaíok 

bÉvonásával a homlóá buróéa kaé 
kÉrÉíébÉn 

cÉszíávál homló városI 
sárosÜáz íérK 

homlóá kémÉí hözÜasznú 
bÖóÉsülÉíK 

OML44RMP4UI 
foÖlÉánKkaroló@uécmaálKÜu 

SNK jájus NK 
fndulásW UKPM 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJburóéa kaé jozÖás a szabadban mécsá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

SOK jájus PK BallaÖás ÜnnÉééló dámnázáum kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 



 jájus 4K 
szombaí 
NM óra 

BallaÖás  „hökönóösá 
lkíaíásá 

hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló 
Alkoímánó uKO 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

 
SPK jájus M4K 

fndulásW TKPR 
óra 

hárándul a családJeéídombos majálás jozÖás a szabadban és jáíékos 
vÉíélkÉdő 

jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

S4K jájus M4K BallaÖás 
 

ÜnnÉééló áskola hılh pzakáskola TPMM homló 
páÖvárá bK uKN 
MSTOJ4UPJNVM 

ÜííéWLLwwwKszakáskolakomloKÜuL 
SRK jájus hAppÁh iAglp 

hárándulás W haécsolaí a kásíérséÖÖÉl  W 
eosszúÜÉíénó  wáró összÉjövÉíÉl 

 
hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 

 

háállííás 
 

ısszÉjövÉíÉl 
 
 
 

pzakkör 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 
 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

 
 

hönóvíár 
 

hönóvíár 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 
 

SSK jájus RK OMNP másodéÉrcÉs fuíás TömÉÖfuíás homlóI 
bszéÉraníó íér és 

körnóékÉ 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
STK jájus MSK bcAjf naé eanÖszÉrbÉmuíaíó brkÉl cÉrÉnc 

Alaéfokú 
MűvészÉíokíaíásá 
fníézménó és  4UJ

as íér 
 

brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú 
MűvészÉíokíaíásá fníézménó 

homlóI 4UJas íér TK 
TOL4UOJNUP 

ÉrkÉlfÉrÉnckomlo@ÖmaálKcom 

SUK jájK SJUK TémaÜéí J bÖészséÖnaé oÉndÉzvénósorozaí dámnázáum kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 



 jájus NNK 
kÉvÉzésW TKMMJ

NMKMM óra 
közöíí 

BaranóaJTolna PMI NRI U km 
íÉljÉsííménóíúra rÉndÉzésÉ 

jozÖás a szabadban wobákéuszía eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

SVK jájKNUK Tanévzáró ünnÉééló ÜnnÉééló dámnázáum kaÖó iászló dámnázáumI homlóI 
Alkoímánó uKOK 

TMK jájus O4K 
NTKMM óra 

ırökséÖünkJaéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

TNK  
jájus ORK 

 
 

 
eaÖóománóos családá ÖóÉrmÉknaé 

pomáÖon 

 
dóÉrmÉkéroÖram 

 
fránóáJ böívös 

uíca közöííá éark 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

jusáíz Béla 
 

TOK jájus ORK aıhb NMMJTRJRMJOR kÉrékéáros 
íÉljÉsííménóíúra 

hÉrékéáros íÉljÉsííménóíúra homlóI 
hözösséÖÉk eáza 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
TPK jájus ORK fK kéÖó Ávszak pírÉÉíballJkuéa Eíavaszá 

fordulóF 
hosárlabdaJkuéa homlóI daÖarán 

áskola káníá éálóája 
aıhb OMLTTTJ4MMS 

bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 
wwwKdokÉKÜu 

T4K jájus véÖÉ homló és körnóékÉ Bánóászaának sK 
Találkozója 

BánóászÜaÖóománóok áéolása eoíÉl BékÉ 
hÉríÜÉlóáséÖ 

homló sáros ınkormánózaí 
homlóá Bánóász kóuÖdíjas 

pzakszÉrvÉzÉí 
Cávál szÉrvÉzÉíÉk 

TRK jájus aıhbJhosárkuéa hosárlabdaJkuéa homlóI 
péoríközéoní 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
TSK jájus OSK sárosá dóÉrmÉknaé CsaládáJ és ÖóÉrmÉkéroÖram he – pzínÜázI 

CsaládsK bs 
dóÉrmÉkjóléíá 

pwolÖálaí 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
TTK gúnáus RK 

fndulásW UK4R 
óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ A íavak 
varázslaíos váláÖa 

jozÖás a szabadban pásdá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 



hözösséÖÉk eáza 
TUK gúnáus UK sállalkozóá lobbáéaríá bÖóéb eoíÉl BékÉ 

hÉríÜÉlóáséÖ 
homlóá sállalkozók hlubja 

bÖóÉsülÉí 
kKolÖa@cáíromaálKÜu 

 
 

TVK gúnáus UK 
fndulásW UKOR 

óra 

hárándul a családJ éríékÉkI ÉmlékÉk jozÖás a szabadban aávádföldá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

UMK gúnáus VK 
fndulásW UKMM 

óra 

kóárÉlő a homló körnóéká ÉrdőkbÉn jozÖás a szabadban pzálvásá péar Élől eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

UNK júnáus NNJNPK 
 

bÖészséÖmodul  porvÉrsÉnóÉk a péorícsarnokban dáákokI 
íanárokI az álíalános áskolák 
csaéaíaának a bÉvonásával 

· bÖészséÖnaéW Élőadások a 
szÉnvÉdélómÉníÉsI ÉÖészséÖÉs 

élÉímódrólI íáélálkozásrólI rÉformJ
éíÉlkészííésI éíÉlkosíólóI ÉÖészséÖüÖóá 

mérésÉkI ÉlsősÉÖélónóújíásI 
· coÖóaíékkal élők áráníá íolÉrancáa 

káalakííásaW a foÖóaíékkal élők 
mándÉnnaéjaának számulácáója 

élK kÉrÉkÉs székÉs vÉrsÉnóI csörÖőlabda 
bajnoksáÖI fÉkÉíÉ szoba 

„hökönóösá 
lkíaíásá 

hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló 
Alkoímánó uKO 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

UOK gúnáus NRK 
NNMM 

BallaÖás ÜnnÉéséÖ pzálvásá Álíalános 
fskola 

pzálvásá Álíalános fskola 
TPMM homlóI cüÖÖÉílÉnséÖ uK POK 

TÉlÉfonszámW TVMJVRP 
ÉJmaálW 

íáíkarsaÖszálvas@ÖmaálKcom 
ÜonlaéWwwwKszálvasKsulánÉíKÜu 

UPK gúnáus NSK fffK kéÖó Ávszak cuíás Enóárá fordulóF cuíóvÉrsÉnó homlóI hBphJ
éálóa 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 



wwwKdokÉKÜu 
U4K gúnáus ONK Tanévzáró ünnÉééló 

 
ÜnnÉééló áskola hılh pzakáskola TPMM homló 

páÖvárá bK uKN 
MSTOJ4UPJNVM 

ÜííéWLLwwwKszakáskolakomloKÜuL 
URK gúnáus OOK 

fndulásW TKPR 
óra 

jÉcsÉká mondák nóomában fsK jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 

USK gúnáus ONJOPK uuK hodáló Zolíán kÉmzÉíközá 
dóÉrmÉkkórus cÉszíávál 

cÉszíávál ınkormánózaíI 
heJpzínÜázI 
péoríközéoníI 
hodáló wolíán 

ÁnÉkJwÉnÉá 
haíolákus ÁlíK fskK 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 

UTK gúnáus háállííás 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 

 
 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 
hönóvíár 

 
 
 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 
 

UUK gúnáus 
OSKszombaí 

lrszáÖos molÖárőr kaé pákondaá máÜÉnőéark homló sáros 
ınkormánózaíaJ 
homlóá molÖárőr 

bÖóÉsülÉí 

homlóá molÖárőr bÖóÉsülÉí 
aÉák fmrÉ 

PMLVMNNJNVS 

UVK gúnáus 
TKN4KONKOUK 

ééníÉk 

« méníÉká lazííás » G R alkalom honcÉríÉk Lhe kÉrí hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
VMK gúnáus OVK 

fndulásW TKPR 
óra 

iaffÉríon hÉnrák Émlékíúra jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 



VNK gúláus PK 
fndulásW UK4R 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ BaranÖolás 
lrfű körül 

jozÖás a szabadban pásdá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

VOK gúláus TK ffK aıhbJcélmaraíon cuíóvÉrsÉnó homlóI 
bszéÉraníó íér 

EjaÖóarszékáÖ és 
vásszaF 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 

VPK gúláus MUK 
 
 

OTK kÉmzÉíközá ffjúsáÖá hörnóÉzÉívédő 
Tábor 

Tábor homlóJ
BÉrÉÖszász 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

 
V4K gúláus 

TKN4KONKOUK 
vasárnaé 

TóéArí TófÉszíávál G 4 alkalom honcÉríÉk és íánc – műsorokLpákonda hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
VRK gúláus OMK fK kéÖó Ávszak pírÉÉíballJkuéa Enóárá 

fordulóF 
kosárlabdaJkuéa homlóI daÖarán 

áskola káníá éálóája 
aıhb OMLTTTJ4MMS 

bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 
wwwKdokÉKÜu 

VSK AuÖuszíus 
ÉlÉjÉ 

pákondaá kaéI 
sfK Cávál kaé 

pákonda Cávál szÉrvÉzÉíÉk pákondaá oészönkormánózaí 
arK jakra fsívánné 

PML44MJTOSSI 
Cávál szÉrvÉzÉíÉkI 
pámon Andrásné 

PMLSTMJ4RVO 
VTK AuÖuszíus PK 

fndulásW UK4R 
óra 

jÉcsÉká mondák nóomában sK jozÖás a szabadban pásdá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 

VUK AuÖKPKNMKNTKO4K 
szombaí 

pírÉÉí Arís – rícazÉnÉ című sorozaí 4 
alkalom 

pzombaí Ésíénkéní L sárosÜáz íér he – pzínÜázI 
ffjúsáÖá alakulaíok 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
VVK AuÖuszíus TK Túra az ÉÖészséÖünkéríJ AbaláÖÉí káncsÉá jozÖás a szabadban pásdá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 



fndulásW UK4R 
óra 

bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 

hözösséÖÉk eáza 
NMMK AuÖuszíus 

véÖÉ 
 

háállííás háállííás juzÉálás 
dóűjíÉménó 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár 

és juzÉálás dóűjíÉménó 
homlóI sárosház íér NK 

áldáko@vkJkomloKbáblKhu 
komloákonóvíarKhu 

NMNK AuÖuszíus OMK pzÉní fsíván kaé Családá naé a 4UJas íérÉn heJpzínÜáz hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
NMOK AuÖuszíus OVK 

 
A íÉrmészÉí csodáá jüllÉr kándor 

íÉrmészÉífoíós 
háállííásJ az ÉÖóÉsülÉí NR évÉs 

jubálÉumára 
 eéídomb TÉrmészÉíbaráí 

bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 

 
NMPK AuÖuszíus PMK koszíalÖáa Bánóásznaé pzabadíérá műsorok eoíÉl BékÉ 

hÉríÜÉlóáséÖ 
homlóá sállalkozó hlubja 

bÖóÉsülÉí 
kKolÖa@cáíromaálKÜu 

 
NM4K AuÖuszíus PMJ

szÉéíÉmbÉr NK 
 
 
 
 
 
 
 

homlóá kaéok G bszéÉraníó íér pzabadíérá műsorok hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

homló sáros ınkormánózaíaI 
hözösséÖÉk eáza 

homlóI 4UJas íér NK 
kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 

komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 
wwwKkÜszánÜazKÜu 

NMRK AuÖuszíus PNK aıhb NMMJTRJRMJOR kÉrékéáros 
íÉljÉsííménóíúra 

hÉrékéáros íÉljÉsííménóíúra homlóI 
hözösséÖÉk eáza 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NMSK AuÖuszíus PNK ÍzÉk uícája FőzővÉrsÉnó homló homlóá eonásmÉrÉíá és 



bszéÉraníó íér sárosszééííő bÖóÉsülÉí 
 

NMTK pzÉéíÉmbÉr sárosá aownÜáll vÉrsÉnó jTBJaltkefii homló aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NMUK pzÉéíÉmbÉr 4K 

fndulásW UKMM 
óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ a hözééJ
jÉcsÉk káncsÉá 

jlwdÁp A pwABAaBAk mécsá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

NMVK pzÉéíÉmbÉr TK cuíólÉÖÉndák ffK lrszáÖos Találkozója Találkozó eoíÉl BékÉ 
hÉríÜÉlóáséÖ 

homlóá sállalkozók hlubja 
bÖóÉsülÉí 

kKolÖa@cáíromaálKÜu 
 

NNMK pzÉéíÉmbÉr TK fK kéÖó Ávszak pírÉÉíballJkuéa Eőszá 
fordulóF 

hosárlabdaJkuéa homlóI daÖarán 
áskola káníá éálóája 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NNNK pzÉéíÉmbÉr hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 

jÉsÉdélÉlőíí óvodásoknak 
 

hözÖóűlés és névnaéköszöníő 
oÉménóák pándor 

 
 

pzakkör 
pzakkör 

 
háállííás 

 
 

ısszÉjövÉíÉl 
 
 

hönóvíárÜasználaíá foÖlalkozás 
 

hönóvíár 
hönóvíár 

 
juzÉálás 

dóűjíÉménó 
 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

 
hönóvíár 

 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 

NNOK pzÉéíÉmbÉr UK 
kÉvÉzésK VKMMJ

NMKMM óra 
közöíí 

„gó pzÉrÉncséí!” NRI T km Émlékíúra 
rÉndÉzésÉ 

jozÖás a szabadban júzÉumnál eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
jÉcsÉk bÖóÉsülÉí 

NNPK pzÉéíÉmbÉr NRK fffK kéÖó Ávszak cuíás Eőszá fordulóF cuíóvÉrsÉnó homlóI hBphJ
éálóa 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NN4K pzÉéíÉmbÉr OTK ırökséÖünkJaéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 



NTKMM óra bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 

 
NNRK lkíóbÉr MNK wÉnÉá sáláÖnaé eanÖvÉrsÉnó eanÖvÉrsÉnó hözösséÖÉk eáza 

J pzínÜáz 
brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú 

MűvészÉíokíaíásá fníézménó 
homlóI 4UJas íér TK 

TOL4UOJNUP 
ÉrkÉlfÉrÉnckomlo@ÖmaálKcom 

NNSK lkíóbÉr OK 
fndulásW UKMM 

óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ dóÉrmÉkkorom 
kÉdvÉnc ÜÉlóÉá 

jozÖás a szabadban pákondaá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

NNTK lkíóbÉr 4K 
ééníÉk U óra 

okíóbÉr SJá Csonka jáklós Émlékíúra homlóról mécsrÉ ÖóaloÖíúra a 
szakközééáskolaá íanulók és mÉÖÜívoíí 

vÉndéÖíanulók a ÖámnázáumbólI a 
szakáskolából és a komlóá álíalános 

áskolákból részvéíÉlévÉl 
 

homlóról mécsrÉ 
ÖóaloÖíúra a 
jÉcsÉkÉn áíI 

véÖállomás mécs 
az Aradá séríanúk 

úíján mécsÉs 
Öóújíás a séríanúk 

szobraá Élőíí 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

NNUK lkíóbÉr NOK aıhb PMJNR ÖóaloÖíúra dóaloÖos íÉljÉsííménóíúra jánfa aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
NNVK lkíóbÉr NPK 

fndulásW TKPR 
óra 

béÉrjÉsá brnő Émlékíúra jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

NOMK lkíóbÉr bÖó csÉéé ÉmbÉrséÖ  J  váloÖaíás 
sÉndéÖünk  Békés pándor  íróI újsáÖíró 

 
hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 

jÉsÉdélÉlőíí óvodásoknak 
 
 
 

llvasná méÖ mándáÖ jó! alsó és fÉlső 

 
ısszÉjövÉíÉl 

 
 

pzakkör 
pzakkör 

 
 

háállííás 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

 
 

hönóvíár 
hönóvíár 

 
juzÉálás 

dóűjíÉménó 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 



íaÖozaíosoknak 
 

júzÉumok éjszakája 
 

 
sÉíélkÉdő 

 
 

Témanaé 

 
hönóvíár 

 
 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

NONK lkíóbÉr NUK 
NTKMM óra 

ırökséÖünkJ aéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

NOOK lkíóbÉr NVK 
fndulásW UKOR 

óra 

hárándul a családJ BaranÖolás őszá 
fénóbÉn 

jozÖás a szabadban hörívélóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

NOPK lkíóbÉr véÖÉJ
novÉmbÉr ÉlÉjÉ 

hásíérséÖá alsós szavalóvÉrsÉnó sÉrsÉnó homlóI 
cÉlsőszálvásá 

Álíalános fskola 

cÉlsőszálvásá Álíalános fskola 
TPMMKhomlóI jájus NKuKNP 
fszálvasKíáíkar@ÖmaálKcom 

NO4K lkíóbÉr OSK 
kÉvÉzésW RKMMJ

NNKMM óra 
közöíí 

jÉcsÉká láíÜaíaílanos nóomában RSI OUI 
N4I T km íöríénÉlmá Émlékíúra 

íársrÉndÉzésÉ 

jozÖás a szabadban wobákéuszía eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
sarÖánóa Tanóa PML4TRJRUSO 

NORK kovÉmbÉr MNK hÉÖóÉlÉíá mÉÖÉmlékÉzés ıkumÉnákus ÉmlékÉzés homlóK TÉmélom 
íér 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

hözösséÖÉk eáza 
NOSK kovÉmbÉr  

 
 

hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 
jÉsÉdélÉlőíí óvodásoknak 

llvasná méÖ mándáÖ jó! alsó és fÉlső 
íaÖozaíosoknak 

pzabó Áva  ÉmlékérÉ  a jaÖóar kóÉlv 
kaéján 

Újbor ünnÉéÉ   J   mÉÖÜívoíí 
néédalénÉkÉssÉl 

 

 
háállííás 

 
pzakkör 
pzakkör 

sÉíélkÉdő 
 

ısszÉjövÉíÉl 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 
hönóvíár 
hönóvíár 
hönóvíár 

 
kóuÖdíjas 

hönóvbaráí hör 
 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár 

és juzÉálás dóűjíÉménó 
homlóI sárosház íér NK 

áldáko@vkJkomloKbáblKhu 
komloákonóvíarKhu 



 
NOTK kovÉmbÉr SK 

fndulásW UKMM 
óra 

Túra az ÉÖészséÖünkéríJ Ősz a hözééJ
jÉcsÉk fáá közöíí 

jozÖás a szabadban mécsá busz eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

NOUK kovÉmbÉr VK 
fndulásW TKPR 

óra 

hárándul a családJ bmlékÉzés a már 
véÖíÉlÉnbÉn íúrázókra 

jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
hözösséÖÉk eáza 

NOVK kovÉmbÉr NRK 
NTKMM óra 

ırökséÖünkJaéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

NPMK kovÉmbÉr OOK pzÉní CÉcíláa eanÖvÉrsÉnó Tanárá ÜanÖvÉrsÉnó hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú 
MűvészÉíokíaíásá fníézménó 

homlóI 4UJas íér TK 
TOL4UOJNUP 

ÉrkÉlfÉrÉnckomlo@ÖmaálKcom 
NPNK kovÉmbÉr OPK 

fndulásW VKOM 
óra 

oockÉnbauÉr mál Émlékíúra jozÖás a szabadban eosszúÜÉíénóá 
busz 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

NPOK kovÉmbÉr 
véÖÉ 

márbÉszéd a éolÖármÉsíÉrrÉl Találkozó hözösséÖÉk eáza homlóá sállalkozók hlubja 
bÖóÉsülÉí 

kKolÖa@cáíromaálKÜu 
 

NPPK kovÉmbÉr OVK dóönÖóössó wolíán TÉÜÉíséÖÉs 
cuvolásíák íalálkozója 

 
EBorbála kaéok kÉrÉíÉán bÉlülF 

Alaéfokú művészÉíokíaíásá áníézménóÉk 
íanulóának bÉmuíaíkozása 

hözösséÖÉk eáza 
J pzínÜáz 

brkÉl cÉrÉnc Alaéfokú 
MűvészÉíokíaíásá fníézménó 

homlóI 4UJas íér TK 
TOL4UOJNUP 

ÉrkÉlfÉrÉnckomlo@ÖmaálKcom 
NP4K aÉcÉmbÉr NK 

fndulásW VKMM 
óra 

pzÉní Borbála Émlékíúra jozÖás a szabadban júzÉum Élől eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 



NPRK aÉcÉmbÉr OJTK Borbála – kaéok G hözkáncs Öála he – pzánÜázI 
eonásmÉrÉíá bK 

hözösséÖÉk eáza 
homlóI 4UJas íér NK 

kÜkomlo@ÜuKáníÉrKnÉí 
komloászánÜaz@kÜszánÜazKÜuX 

wwwKkÜszánÜazKÜu 
NPSK aÉcÉmbÉr OJ Borbála – kaéok 

 
Borbála kaéon  J  a bánóászokról 

 
harácsonóá összÉjövÉíÉl 

 
 

hulíurálás áníézménóÉk mÉÖásmÉrésÉ 
jÉsÉdélÉlőíí óvodásoknak 

 

 
 
 
 

ısszÉjövÉíÉl 
 
 

pzakkör 
pzakkör 

 

 
 
 
 

kóuÖdíjas 
hönóvbaráí hör 

 
 

hönóvíár 
hönóvíár 

homló sáros ınkormánózaí 
gózsÉf Aííála sárosá hönóvíár és 
juzÉálás dóűjíÉménó homlóI 

sárosÜáz íér NK 
áldáko@vkJkomloKbáblKÜu 

komloákonóvíarKÜu 

NPTK aÉcÉmbÉr M4K „Borbála naéá” mÉÖÉmlékÉzés bmlékműsor eoíÉl BékÉ Élőííá 
márkacsállénél 

homlóá sállalkozók hlubja 
bÖóÉsülÉí 

kKolÖa@cáíromaálKÜu 
 

NPUK aÉcÉmbÉr SK 
 
 

uufffK TÉlÉéülésíöríénÉíá honfÉrÉncáa 
 
 
 

honfÉrÉncáa 
 
 
 

juzÉálás 
dóűjíÉménó 

 
 
 

homlóá eonásmÉrÉíá és 
sárosszééííő bÖóÉsülÉí 

homló sáros ınkormánózaí 
juzÉálás ÖóűjíÉménó 

 
NPVK aÉcÉmbÉr UK 

fndulásW TKPR 
óra 

hárándul a családJTalálkozás a 
jákulással 

jozÖás a szabadban jÉkénóÉsá járaí eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 

N4MK aÉcÉmbÉr UK fffK kéÖó Ávszak cuíás Eíélá fordulóF cuíóvÉrsÉnó homlóI hBphJ
éálóa 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
N4NK aÉcÉmbÉr NMK 

NTKPM óra 
ırökséÖünkJaéluíáná dáskurzus blőadás vÉíííéssÉl hözösséÖÉk eáza eéídomb TÉrmészÉíbaráí 

bÖóÉsülÉí 
Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 

 



 

N4OK aÉcÉmbÉr N4K fK kéÖó Ávszak pírÉÉíballJkuéa Eíélá 
fordulóF 

hosárlabdaJkuéa homlóI daÖarán 
áskola 

íornacsarnoka 

aıhb OMLTTTJ4MMS 
bÉííóKbaloÖÜ@ÖmaálKcom – 

wwwKdokÉKÜu 
N4PK  

aÉcÉmbÉrK N4K 
 

harácsonóá jáíszóÜáz 
 

dóÉrmÉkéroÖram 
 

hözösséÖÉk eáza 
 

kaÖócsaládosok homlóá 
bÖóÉsülÉíÉ 

 
N44K aÉcÉmbÉr jáíékos karácsonóá vÉíélkÉdők EanÖol 

nóÉlváI némÉí nóÉlváI dáákönkormánózaí 
álíal szÉrvÉzÉííF 

A komlóá és homló körnóéká álíalános 
áskolák nóolcadák oszíálóos íanulóának 

„hökönóösá 
lkíaíásá 

hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló 
Alkoímánó uKO 

„hökönóösá lkíaíásá hözéoní” 
pzakközééáskola 

TPMM homló Alkoímánó uKOK 
wwwKkookJszkáKÜu 
ánfo@kookJszkáKÜu 

N4RK aÉcÉmbÉr 
 

harácsonóváró pzabadíérá műsorok sárosÜáza íér Cávál szÉrvÉzÉíÉk 

N4SK aÉcÉmbÉr PMK 
fndulásW VKOM 

óra 

Ú Áv búcsúzíaíó a wÉnÖőn jozÖás a szabadban eosszúÜÉíénóá 
busz 

eéídomb TÉrmészÉíbaráí 
bÖóÉsülÉí 

Őrá wsuzsanna TMLOSMJTMRV 
 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 

 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

N4LOMNPK EfK ONKF Üaíározaía 

 

oádáó NJÖóÉl köíÉndő közszolÖálaíá ÉÖóüííműködésá kÉrÉíszÉrződés 
mÉÖÜosszabbííása 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí – a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésébÉnI az okíaíásáI kulíurálásI áfjúsáÖá 
és séoríbázoíísáÖI valamání a éénzüÖóáI joÖá és ÉllÉnőrzésá bázoíísáÖ vélÉménóénÉk 
fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl – mÉÖíárÖóalía a oádáó NJÖóÉl köíÉndő közszolÖálaíá 
kÉrÉíszÉrződésbÉn foÖlalíakaíK 
 

NK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíés NK szK mÉlléklÉíÉ szÉráníá íaríalommal 
jóváÜaÖója az Önkormánózaí és a jambó oádáó hÉrÉskÉdÉlmá és pzolÖálíaíó 
hfíK Eoádáó NF közöíí köíÉndő közszolÖálaíá ÉÖóüííműködésá kÉrÉíszÉrződésíK 
cÉlÜaíalmazza a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó a OMNPK fÉbruár MNK naéjáíól OMN4K január 
PNK naéjááÖ íaríó Üaíározoíí ádőíaríamra szóló szÉrződésí aláírjaK 

 
OK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a szolÖálíaíásérí PMMKMMMKJ cí H ÁcALév díjaí fázÉíI 

fÉdÉzÉíéí a OMNPK évá kölíséÖvÉíés kÉrÉíébÉn az önkormánózaíá áÖazÖaíás 
szakfÉladaí rÉklám és éroéaÖanda káadásaának íÉrÜérÉ bázíosííjaK  

 
eaíárádő: a szÉrződésbÉn foÖlalíak szÉrání 
cÉlÉlős: molács gózsÉf éolÖármÉsíÉr 

 

hKmKfK 
 

molács gózsÉf  sKkK 
éolgármesíer 

drK saskó brnő  sKkK 
címzeíes főjegóző 

 
A káadmánó ÜáíÉléül: 



 

A jŰplo pZbohbZbTb      NK szK mellékleí 

 

A „homlóá jozaák” cK közérdÉkű szolÖálíaíó maÖazán műsor mándÉn szombaíon délÉlőíí NNKMRJ
NOKMM óra közöíí ÜanÖzák Él a oádáóN homló frÉkvÉncáájánK A műsor bruííó adásádÉjÉ RR éÉrcK Az 
óra zÉnÉá és szövÉÖÉs műsorÉlÉmÉkből áll összÉK A műsor álíalában S íémáí dolÖoz fÉlI ÉmÉllÉíí 
záráskéní a ÜallÖaíók fÉlvÉíésÉáíI éroÖramajánlaíokaíI vaÖó műsorvÉzÉíőá jÉÖózÉíÉí ÜallÜaíunk 
bÉnnÉK  
 
bgó műsor óra felééííése: 
A maÖazánműsor száÖnállal kÉzdődákI majd ÉlmondjukI ÜoÖó málóÉn íémákkal foÖlalkozunk az 
Élőííünk álló RR éÉrcbÉnK Az ÉÖóÉs íémák közöíí zÉnÉá áívÉzÉíés ÜallÜaíóK 
 

A műsor első félórája álíalában Üárom íémáí dolÖoz fÉlK  

 

Az fK íéma álíalában a helóá közéleííel kaécsolaíosK Az első íéma fÉldolÖozása rövád 

ÜÉlózÉíásmÉríÉíéssÉl kÉzdődákI a műsorvÉzÉíő néÜánó mondaíban vázolja az alaészáíuácáóí EélKW 

összÉvoníák a szakáskolákaí homlónFK bzÉk uíán lÉÜÉíőséÖÉánkÜÉz méríÉn a íéma lÉÖállÉíékÉsÉbb 

szÉmélóÉáí EélK áskolák vÉzÉíőáíI önkormánózaí állÉíékÉsÉáíI íanárokaíI íanulókaíF éróbáljuk 

mÉÖszólalíaíná  Eha sákÉrül élőbÉnI ha nÉm íÉlÉfonon kÉrÉszíülFK  

 

A ffK íéma álíalában a helóá egészségügóáI helóá okíaíásáI vagó körnóezeívédelmá Üírí EélK 

wöldfolóósó a jÉcsÉkfaluá úí mÉníénF dolÖoz fÉlK A íéma fÉldolÖozásakor rövád ÜírÉkÉí olvasunk 

fÉlI állÉívÉ rövád áníÉrjúk ÜallÜaíók az adoíí íÉrülÉí állÉíékÉsÉávÉl EélK rövád Üírcsokor a ÜÉlóá 

ÉÖészséÖüÖórőlF 

 

A maÖazánműsor fffK íémája ÉÖóJÉÖó foníosabb helóá közéleíá vonaíkozású ÜíríI ÉsÉménóí 

dolÖoz fÉlI vaÖó álóÉn íémakörbÉn állÉíékÉs ÜÉlóá közélÉíá szÉmélóáséÖÉí szólalíaí mÉÖ EélK 

molÖármÉsíÉrá BÉszámolóI ÜÉlóá önkormánózaíá ÉsÉménóÉkFK  

 

A műsor másodák félórájában ás íöbb íémáí érání a szÉrkÉszíőK  

 

A fsK íéma álíalában a helóá kulíúra jÉÖóébÉn készül EélK ÜÉlóá színÜázá ÉsÉménóÉkI ÜÉlóá 

kulíurálás rÉndÉzvénóÉkI koncÉríÉkI fÉszíáválok ÉÖóéb kulíurálás éroÖramok bÉszámolóáF EélK 

kívódíjas a púÖólóuk pzínÜázFK 

 



Az sK íéma álíalában a séorí váláÖából ÉmÉl ká ÉÖóJÉÖó foníosabb ÜÉlóá vonaíkozású ÜíríI 

ÉsÉménóí EélK Czukor wolíán homlóá ÖóaloÖló az lláméáánFK bbbÉn a blokkban rövád 

ÜírösszÉfoÖlalóí állÉívÉ rövád ráéoríoí áníÉrjúí szÉrkÉszíünkK  

 

A maÖazán uíolsó sfK íémája álíalában a hallgaíók felveíéseá alaéján dolÖoz fÉl ÉÖóJÉÖó ÜÉlóá 

vonaíkozású ÜíríK A rádáó ÜallÖaíóá folóamaíosan bÉíÉlÉfonálnakI pjpJí küldÉnÉk a műsor alaíí a 

lÉÖérdÉkÉsÉbb ÜÉlóá vonaíkozású ÜíríI ÉsÉménóíI vélÉménóí dolÖozza fÉl a műsor ÉzÉn részÉK 

bbbÉn a blokkban ádőnkéní műsorvezeíőá jegózeíekeí ás ÜallÜaínak a ÜallÖaíókK bbbÉn a műsor 

szÉrkÉszíőjÉ állííja összÉ szubjÉkíív vélÉménóéí a Üéí lÉÖfoníosabb íémájával kaécsolaíbanK A 

maÖazán zárásakéééÉn áÖóÉkszünk a Üéí Üáíralévő részérÉ és a jövő ÜéírÉ érogramajánlaíokaí 

adná a városban zajló kulíurálásI séorí és szabadádős éroÖramokrólK 

 

A fÉníá íémák száma és ÉlhÉlyÉzésÉ a maÖazánon bÉlül aííól ás füÖÖI ÜoÖó ÉÖó adoíí íéma kaécsán 

málóÉn íÉrjÉdÉlÉmbÉn készülnÉk ÜanÖanóaÖokI vaÖó síúdáóbÉszélÖÉíésÉkK Adoíí ÉsÉíbÉn 

ÉlőfordulÜaíI  ÜoÖó  a  maÖazán  kÉvÉsÉbb  íémáí  EélK  csuéán  PJ4  íémáíF  dolÖoz  fÉlI  dÉ  azokaí  

Üosszabb vÉrzáóbanK bzálíal méÖ alaéosabban körbÉjárÜaí ÉÖóJÉÖó Üírí a szÉrkÉszíőK 

 

TörÉkszünk a éáríaílan és háíÉlÉs íájékozíaíásraK A rövád áníÉrjú véÖén összÉfoÖlaljuk az újonnan 

mÉÖíudoíí ánformácáókaí és vázoljuk az ÉsÉílÉÖÉs jövőbÉná lÉÜÉíőséÖÉkÉí EÉz az akíuálás műsorvÉzÉíőI 

hírszÉrkÉszíő fÉlÉlősségíÉljÉs fÉladaía) 

A ÜáíÉlÉs és éáríaílan íájékozíaíás érdÉkébÉn áÖóÉkszünk ÉÖóJÉÖó adoíí íémában a különböző 

EÉsÉílÉÖ ÉÖómásnak ÉllÉnímondóF fÉlÉk mándÉÖóákéí mÉÖszólalíaínáK   

 

AaÁpjbkbT 

· BejeleníkezésI műsorásmeríeíés 
· Téma fK Eálíalános ÜÉlóá közélÉíáF 
· Téma ffK EÉÖészséÖüÖóáI szocáálásI körnóÉzÉívédÉlmáI okíaíásáF 
· Téma fffK Eálíalános ÜÉlóá közélÉíáF 
· Téma fsK EközélÉíá kulíurálásF 
· Téma sK Eálíalában séoríI vaÖó szabadádős íémaF 
· sfK jűsorzárás EérogramajánlóI műsorvezeíőá jegózeíekI hallgaíóá véleménóek) 

 
 
 



A jŰplo ebivb Áp pZbobmb A oÁafÓ ebTf jŰploobkagÁBbk 

 

A oádáóN homló maÖazán műsorának összÉállííásakor a ÜallÖaíóá fÉlmérésÉk jáíszoííak 

mÉÖÜaíározó szÉrÉéÉíK A délÉlőííá és a koradéluíáná órák a rádáó lÉÖÜallÖaíoííabb műsorórááK 

flóÉnkor a ÜallÖaíók Élsősorban a Öóors ánformácáókI a lÉÖfoníosabb ÜírÉk és íÉrmészÉíÉsÉn a jó 

zÉnék máaíí kaécsolják bÉ a rádáóíK A oádáóN homló szombaí délÉlőíírÉ íÉrvÉzÉíí közérdÉkű 

maÖazán műsora mándÜárom ÉlÉmÉí íaríalmazzaI íÖó a lÉÜÉíő lÉÖszélÉsÉbb körbÉn ÉléÖííá ká a 

ÜallÖaíók rádáóval szÉmbÉn Élvárí áÖénóÉáíK kaéközbÉn a rádáó Élsősorban zÉnÉá műsorokaí 

suÖározI kás méríékbÉn foÖlalkozák kulíurálásI ÖazdasáÖáI vaÖó éoláíákaá ÜírÉkkÉlK A koraÉsíá 

órákban azuíán a rádáó íovább Érősííá a zÉnÉá formáíumáí  

 

eéívéÖén a rádáóÜallÖaíásá szokásoknak mÉÖfÉlÉlőÉn már olóan műsorokaí suÖároz a rádáóI 

amÉlóÉk  Üosszabb  ádőíaríamra  vonzzák  a  ÜallÖaíókaí  a  készülékÉk  ÉléK  ÍÖó  lÉlassul  a  naéá  zÉnÉá  

éroÖram és a rádáó áímÉÖó csÉvÉÖő síílusbaK A rádáó ÉzÉkrÉ az órákra szÉrkÉszíÉííÉ maÖazán 

sávjáíK 

A szombaí délÉlőíí az az ádőéoníI amákor a oádáóN homló ÜallÖaíóá célcsoéoríja nÉm csuéán a 

zÉnék máaíí ÜanÖol a csaíornáraI álóÉnkor naÖó számban ÜallÖaíják a rádáóí auíóban bÉvásárló 

körúíjukonI vaÖó valamÉló ÜéívéÖá szabadádős éroÖram kÉrÉíébÉnK jávÉl jobban fáÖóÉlnÉk a 

ÜallÖaíók az ánformácáókra ÉzÉkbÉn a műsorsávokbanI íÖó kÉdvÉzőbb Üáííérí íÉrÉmíÜÉí a 

éroÖram a közszolÖálaíá íémák bÉállÉszíésérÉK  

A ÜallÖaíók ÉbbÉn a műsorsávban jobban ráérnÉk bÉíÉlÉfonálnáI s uÖóanakkor fáÖóÉlmÉsÉbbÉn 

ÜallÖaíják a kÉdvÉnc zÉnÉá csaíornájukaíK A NN óra és NO óra közöííá ádőszakban a íÉÜáí a oádáóN 

homló adásáí Élsősorban ánformácáós jÉllÉÖÉ máaíí állííják bÉ rádáójukon a ÜallÖaíókI íÖó a műsor 

ÜÉíá műsorszÉrkÉzÉíÉn bÉlülá ÉlÜÉlóÉzéséÜÉz Éz adoíí íáméoníoíK 

 
 

 



h f s l k A T 
a kéévásÉlőJíÉsíülÉí OMNPK január ONJá ülésénÉk 

jÉÖózőkönóvéből 
 
hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTÉkbh 

NRLOMNPK EfKONKF Üaíározaía 
 

glBBfh jaÖóarorszáÖérí mozÖalom fÉllÉbbÉzésénÉk 
Élbírálása 

 
A héévásÉlőJíÉsíülÉí a éolÖármÉsíÉr ÉlőíÉrjÉszíésÉ alaéján mÉÖíárÖóalía a gobbák 
jaÖóarorszáÖérí jozÖalom homlóá pzÉrvÉzÉíénÉk mÉÖÜaíalmazoííjaI másía gózsÉf 
álíal a éolÖármÉsíÉr NSK4M4JOLOMNOK számúI önkormánózaíá ÜaíósáÖá üÖóbÉn áíruÜázoíí 
ÜaíáskörbÉn Üozoíí Üaíározaía ÉllÉn bÉnóújíoíí fÉllÉbbÉzéséíK  
 

 
            homló sáros Önkormánózaí                    
                héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
     * TPMM homlóI sárosÜáz íér PK mfK UTK  
( TOLGRU4JMMMI ÉJmaál: éolÖarmÉsíÉr@komloKÜu 
 
ÜÖóáraíszám: TUVJOLOMNPK  
ÜÖóáníéző: drK sákor iászló 

TárÖó: NSK4M4JOLOMNOK 
számú Élsőfokú Üaíározaí 
ÉllÉn bÉnóújíoíí 
fÉllÉbbÉzés Élbírálása  

 
eATÁolZAT 

 
homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a éolÖármÉsíÉr NSK4M4JOLOMNOK 
számúI áíruÜázoíí ÜaíáskörbÉn Üozoíí Üaíározaía ÉllÉn másía gózsÉf EhomlóI Alkoímánó 
uK NMKI a gobbák jaÖóarorszáÖérí jozÖalom homlóá pzÉrvÉzÉíénÉk kéévásÉlőjÉF álíal 
bÉnóújíoíí fÉllÉbbÉzésí ÉluíasííjaI és az Élsőfokú Üaíározaíoí  
 

ÜÉlóbÉn  ÜaÖójaK 
 

bljárás során állÉíékJI áÖazÖaíásá díjJI vaÖó ÉÖóéb Éljárásá kölíséÖ fázÉíésá köíÉlÉzÉííséÖ 
nÉm mÉrülí fÉlI íÖó álóÉn vonaíkozásban nÉm kÉllÉíí döníÉnáK 
  
A Üaíározaí ÉllÉn náncs ÜÉlóÉ fÉllÉbbÉzésnÉkI a közléssÉl joÖÉrőrÉ ÉmÉlkÉdákK A 
közlésíől számííoíí PM naéon bÉlül J joÖszabálóséríésrÉ Üávaíkozással – a Üaíározaí 
bírósáÖá fÉlülvázsÖálaía kÉzdÉménóÉzÜÉíő a mécsá hözáÖazÖaíásá és junkaüÖóá 
BírósáÖnálK A kÉrÉsÉílÉvÉlÉí az Élsőfokon Éljárí ÜaíósáÖnál EéolÖármÉsíÉrnélF kÉll 
bÉnóújíanáK 



fkalhliÁp 
 

A gobbák jaÖóarorszáÖérí jozÖalom homlóá pzÉrvÉzÉíénÉk kéévásÉlÉíébÉn másía 
gózsÉf nóújíoíí bÉ fÉllÉbbÉzésí a éolÖármÉsíÉr áíruÜázoíí ÜaíáskörbÉn ÜozoííI NSK4M4J
OLOMNOK számú Élsőfokú Üaíározaía ÉllÉn OMNOK dÉcÉmbÉr NOJénK A közáÖazÖaíásá 
ÜaíósáÖá Éljárás és szolÖálíaíás álíalános szabálóaáról szóló OMM4K évá CuiK íörvénó Ea 
íovábbáakban: hÉíKF PPK § E4F bÉkÉzdésÉ alaéján a fÉllÉbbÉzés maá naéon íöríénő 
Élbírálása Üaíárádőn bÉlül íöríénő döníésnÉk mánősülK A fÉllÉbbÉzésbÉn az üÖÖóÉl 
összÉfüÖÖésbÉn új körülménóíI joÖszabálóá Üávaíkozásí nÉm adoíí Élő fÉllÉbbÉzőK 
 
jÉÖvázsÖálva az Élsőfokú sérÉlmÉzÉíí döníésíI valamání az azí mÉÖÉlőző ÉljárásíI 
héévásÉlőJíÉsíülÉí mÉÖállaéííjaI ÜoÖó a kérÉlmÉzÉíí közíÉrülÉíJÜasználaí J homlóI BÉm 
uK NRK szám Eeúsdászkoní és a oockorsó pörözőF Élőííá füvÉs közíÉrülÉíből N m²JÉn 
íöríénÉlmá kÉííős kÉrÉszí EbÉásással íöríénőF állííása OMNOK dÉcÉmbÉr NJíől OMNPK január 
NMJáÖ íÉrjÉdő ádőíaríamra J  Éluíasííása nÉm lééÉíí íúl a közíÉrülÉí Üasználaíáról szóló 
NVLOMNNK EsfKO4KF önkormánózaíá rÉndÉlÉí Ea íovábbáakban: oÉndÉlÉíF kÉrÉíÉánK A 
íénóállás íászíázása során a éolÖármÉsíÉr ÜÉlóÉsÉn éríékÉlíÉ a kérÉlmÉző álíal a 
oÉndőrséÖÉn ÖóülÉkÉzésá joÖ alaéján bÉjÉlÉníÉíí rÉndÉzvénóÉI és a közíÉrülÉí 
rÉndÉlíÉíéséí Üuzamosabb ádÉáÖ mÉÖválíozíaíó ééííménó szÉméoníjaáíI íovábbá az 
ÉsÉílÉÖÉsÉn bÉkövÉíkÉző károk mÉÖÉlőzéséíK eaíározaíÜozaíal Élőíí bÉszÉrzésrÉ kÉrülí 
valamÉnnóá ÜÉlóá ééííésá szabálózaíban Élőírí vélÉménó ásK 
 
A közíÉrülÉíJÜasználaí ÉnÖÉdélóÉzésÉ a éolÖármÉsíÉr mérlÉÖÉlésá joÖkörébÉ íaríozák a 
oÉndÉlÉí éríÉlmébÉnI íÖó a hÉíK TOK § ENF ÉcF éoníjának ás mÉÖfÉlÉlí az Élsőfokú 
ÜaíározaíK héévásÉlőJíÉsíülÉí íaríalmá és formaá joÖszabálóá kövÉíÉlménóÉknÉk ás 
mÉÖfÉlÉlőnÉk íaríja a éolÖármÉsíÉr fÉníá ÜaíározaíáíI Ézérí a Üaíározaí rÉndÉlkÉző 
részébÉn foÖlalíak szÉrání ÜaíározoííK 
 
A Üaíározaí mÉÖÜozaíala során alkalmazoíí íovábbá joÖszabálóok: 
 
oÉndÉlÉí OK § EOFI hÉíK VTK § EOF aFJbFI VUJNMO §I NM4JNMVK §I a éolÖárá éÉrrÉndíaríásról 
szóló NVROK évá fffK íörvénó OOK § EOFI PO4K §I POSK§ ENFI POTK § EOFI PPMK §I 
jaÖóarorszáÖ ÜÉlóá önkormánózaíaáról szóló OMNNK évá CiuuufuK íörvénó 4NK § ENFK 
 
héévásÉlőJíÉsíülÉí Üaíásköréí a hÉíK NMTK § ENFI állÉíékÉsséÖéí éÉdáÖ a hÉíK ONK § ENF bF 
Üaíározza mÉÖK  
 
homlóI OMNPK január ONK 
     homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 

kéévásÉlÉíébÉn: 
 
 

molács gózsÉf sKkK 
éolÖármÉsíÉr  

A káadmánó ÜáíÉléül: 
 


