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A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése
Intézmény vezető
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2. A költségvetési szerv közfeladata:
2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján német nemzetiségi óvodai nevelés, alapfokú
nevelés-oktatás, középfokú nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés, nemzetiséghez tartozók
óvodai, alapfokú nevelése-oktatása, nemzetiséghez tartozók középfokú nevelése-oktatása,
nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése, országos pedagógiai szakmai szolgáltatás, a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.
2.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 853100 Általános középfokú oktatás
2.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A köznevelési intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott nemzetiségi óvodai nevelés, 10. §-ában meghatározott nyolc
évfolyamos, középfokú iskolai továbbtanulásra felkészítő nemzetiségi általános iskolai
nevelésoktatás, a 11. § (1) bekezdésében meghatározott négy, nyelvi előkészítő évfolyam esetében
öt évfolyammal működő, általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére felkészítő nemzetiségi gimnáziumi nevelés-oktatás, valamint a 17. § (1)
bekezdésében meghatározott nemzetiségi kollégiumi nevelés folyik a nemzetiség óvodai
nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013.
(III.1.) EMMI rendelet figyelembe vételével.
A magyarországi német nemzetiségi oktató-nevelő intézmények szakmai tevékenységének segítése
az alábbi területeken:
- pedagógiai értékelés: szaktárgyi vizsgálatok, tantárgyi felmérések, nyelvi tudásszint mérés;
- szaktanácsadás: nevelési-oktatási kísérletek folytatása, azok követése és értékelése;
- pedagógiai tájékoztatás: szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok gyűjtése, őrzése,
feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása, kiadványok szerkesztése, megjelentetése;
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: pedagógiai programok, kerettantervek, helyi tantervek
készítése, német nemzetiségi óvoda- és iskolafejlesztés, német anyanyelvű tankönyvek, oktatási
segédanyagok fejlesztése, készíttetése, kiadása;
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése:
oktatást segítő kiegészítő tevékenységek, tanfolyamok, pedagógus továbbképzés szervezése,
megállapodás alapján együttműködés a német nyelvterület országai pedagógiai intézeteivel, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdése figyelembevételével.
A köznevelési intézményben nevelésben, oktatásban részesíthető kiemelt figyelmet igénylő
tanulók köre:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
A köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulókkal kapcsolatos
tevékenysége keretében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
gyermekeket és tanulókat fogad.
2.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
2. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások
4. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
5. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6. 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
7. 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
8. 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.
évfolyamon
9. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
10. 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
11. 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
12. 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.
évfolyamon
13. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
14. 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
15. 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
16. 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
17. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
18. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
20. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
21. 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
22. 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
23. 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
3. A költségvetési szerv szervezete és működése
3.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A köznevelési intézmény vezetőjét a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése a
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat kiírását és
elbírálásátkövetően - az oktatásért felelős miniszter egyetértésével - 5 év határozott időre
bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának, felmentésének, az összeférhetetlenség
megállapításának, a fegyelmi eljárás megindításának, továbbá a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése
gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának Elnöke gyakorolja.
3.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
a.) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény
b.) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
c.) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
4.1. A köznevelési intézmény
4.2. típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola,
gimnázium, kollégium)
4.3. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja alapján:
 óvodai nevelés
 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
 általános iskolai nevelés-oktatás
 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
 kollégiumi ellátás,








nemzetiségi kollégiumi ellátás,
gimnáziumi nevelés-oktatás,
nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása
pedagógiai szakszolgálati feladat

4.4. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:
1 általános iskola 1-8.
2 gimnázium 9-12.
3 gimnázium (nyelvi előkészítővel) 9/N-12.
5. A költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdasági szervezettel rendelkezik, gazdálkodással összefüggő feladatai saját maga látja el.
A gazdasági szervezet által ellátandó feladatok:
 a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az intézményi hatáskörbe
tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatok,
 a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos
operatív feladatok,
 a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és házipénztár-kezeléssel kapcsolatos
feladatok,
 az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatok,
 a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok,
 a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatok,
 a könyvvezetéssel, a beszámolással és év közben a gazdálkodással kapcsolatos
tájékoztatókadatszolgáltatások elkészítéséhez köthető feladatok,
 az adatszolgáltatással (NAV: szja, kifa, eho, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék,
munkaerő-piaci járulék, szociális hozzájárulás, rehebilitációs hozzájárulás, áfa, cégautó,
biztosítotti bejelentések,Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal: ifa,KSH: szállásoltatás,MÁK:
üres álláshelyek, cégtelefon, MNOÖ: vagyonkataszter) kapcsolatos feladatokat;
 a belső kontroll rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok,
 belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok.

