
Hivatalos név:           FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA , ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, 
   EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
 
Rövid név:  FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
 
Rövidített név:  FIÓ34111 
 
Tagintézmények elnevezése: Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Óvodája 
 
Székhelyintézmény: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai   
   Szolgáltató Intézmény 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
    
   Ellátott feladatok, feladatellátási helyek: Lengyeltóti,      Csokonai u. 15.  – általános iskola 
                    – pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
           
               Csokonai u. 5.   – alapfokú művészetoktatás 
    
                                Tűzoltó u. 8.      – óvoda 
                                                                                                                                                            – egységes pedagógiai szakszolgálat 
 
 
Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek: 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézmény a Kt. 33. § (1) b) szerinti többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. A 33. § (4) alapján létrehozott közös igazgatású közoktatási 
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. Az intézményben 
egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység is működik. 
 
 
 
 
 
 

általános iskola óvoda alapfokú  
művészetoktatás 

pedagógiai  
szakszolgálat 

pedagógiai-szakmai  
szolgáltatás 



 
 A 5 intézményegységben van: 
   6 általános iskola (5 nyolc évfolyamos: Lengyeltóti, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök + 1 négyévfolyamos: Somogyvámos) 
   9 óvoda: (6 csoportos: Lengyeltóti; 3 csoportos: Öreglak, Somogyvár; 1 csoportos; Buzsák, Szőlősgyörök, Somogyvámos, Hács, Barátihegy, 
       Táska,)  
   1 AMI  (alapfokú művészetoktatási intézmény) 
   1 EPSZ (egységes pedagógiai szakszolgálat) 
   1 PESZI (pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény) 

 
Ezt a 18 „intézményt” kell legfeljebb 12 egységbe szervezni (székhelyestől, intézményegységestől, tagintézményestől) 
A pályázati kiírás követelménye: Az öszevonásban – többcélú intézményben – résztvevő intézményegységek és tagintézmények maximális száma 12? (ha nem, 
             nem befogadható) 
 
Értelmezés: a tagintézmények és intézményegységek száma a székhellyel együtt értendő. (tehát székhely + 11)  



Tagintézmények + intézményegységek: „Az öszevonásban – többcélú intézményben – résztvevő intézményegységek és tagintézmények maximális száma 12”, 
 
 
 
 
 
 
1.  …. Szent László Király Általános Iskolája  
2.       …. Tündérkert Óvodája 
3. …. Öreglaki Általános Iskolája    
4.        …. Öreglaki Óvodája (+ Barátihegyi Telephely) 
5. …. Buzsáki Általános Iskolája                   és   Óvodája (+ Táskai Telephely) 
6. …. Gárdonyi Géza Általános Iskolája és   Lurkó Óvodája 
7. …. Somogyvámosi Általános Iskolája        és  Óvodája 
 
Van 3 feladatellátási helyen óvodánk, amelyekből nem akarunk tagintézményt szervezni. 
 
8.                                                                                 ….. Kincsem Óvodája + Hácsi Telephely 

 
9.          …. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége 

 
10.        …. Egységes Pedagógiai  
                         Szakszolgálat Intézményegysége 

 
11.                                             … Pedagógiai-szakmai 
                 Szolgáltató Intézmény Intézményegysége 
+ a székhely intézmény Fodor András Általános Iskolája (Az egységek száma így12 lenne) 
 
 

1. A székhely intézmény intézményegységei nem feltétlenül tagintézmények. 
2.  A pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményegység egy épületben van a Fodor András Általános Iskolával, ezért nem kell külön „igazgatási, 

vezetési, irányítási” egységgé szervezni. Így „Az öszevonásban – többcélú intézményben – résztvevő intézményegységek és tagintézmények maximális száma 
12” alatt van (11) vagyis megfelelünk a pályázati kiírásnak is. 

3. SŐT! Ha a székhely intézmény egy szervezeti egységnek tekintjük, akkor az egyes szakmai egységek feladatellátási helyeknek tekintendők, 
amelyeket intézményegység-vezetők (és helyettesek) irányítanak. (Így 2-vel kevesebb a szervezeti egységek száma.) 

általános iskola óvoda alapfokú  
művészetoktatási 

pedagógiai 
szakszolgálat 

pedagógiai-szakmai  
szolgáltatás 



3 tagóvoda:  

- Kincsem, (Ltóti) + Hácsi telephely 

- Tündérkert (Svár) 

- Öreglaki Óvoda + Barátihegyi telephely = tagozat (etnikai) 

 

2 tagiskola: 

- Szent László Király Á. I. (Svár) 

- Öreglaki Á. I.  

 

3 „közös igazgatású” tagintézmény: 

- Buzsáki Általános Iskola és Óvoda + Táskai óvodai telephely 

- Gárdonyi Géza ÁI. és Lurkó Óvoda (Szgyörök) 

- Somogyvámosi ÁI. és Óvoda 

 

3 önálló intézményegység: 

- Fodor A. ÁI. (Ltóti) + tagozat (SNI) 

- AMI (Ltóti) 

- EPSZ (Ltóti) 

 

összesen: 11 szervezeti egység (mert a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nem önálló egység, a főigazgató látja el) 



Irányítási struktúra 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FŐIGAZGATÓ 
(pedagógiai szakmai szolgáltatás) 

óvoda intézményegység-vezető 
főigazgató helyettes II. 

általános iskola 
intézményegység-vezető  

általános főigazgató helyettes 

Szakszolgálat  
intézményegység- 

vezető 

Funkcionális 
intézményegység-

vezető 
(Gazdasági 

iroda) Kincsem Tagóvoda vezető 

Öreglaki Tagóvoda-vezető 

Tündérkert Tagóvoda vezető 

 Fodor András Általános 
Iskola intézményegység-vezető 

Szent László Király Tagiskola 
vezető 

Öreglaki Tagiskola vezető  

Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda 
vezető helyettes   

Hácsi telephely 

Barátihegyi telephely 

Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda 
vezető helyettes 

Gárdonyi Géza Tagiskola és Tagóvoda vezető 

 Alapfokú 
Művészetoktatási 

Intézmény 
intézményegység-

vezető  

Gárdonyi Géza Tagiskola és Lurkó 
Tagóvoda vezető helyettes 

Táskai telephely 

Kincsem Tagóvoda vezető helyettes 
 Fodor András Általános Iskola 

intézményegység-vezető helyettes 

Szent László Király Tagiskola 
vezető helyettes 

Öreglaki Tagiskola vezető helyettes 

Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda vezető 

Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda vezető 

Buzsáki Tagiskola és 
Tagóvoda vezető 

helyettes 

Ügyviteli dolgozó 

Ügyviteli dolgozó 

Ügyviteli dolgozó 

Ügyviteli dolgozó 



A költségek viselése: 
 
1. A menedzsment külön kerül megtervezésre. Ezen intézményegységek számarányában osztoznak azok települések, amelyekben feladatellátási hely 
van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 19 intézményegység (a funkcionális egységekkel együtt)  

Lengyeltóti: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 
Somogyvár: 2/18 (óvoda, általános iskola) 
Öreglak: 2/18 (óvoda, általános iskola) 
Buzsák: 2/18 (óvoda, általános iskola+ konyha) 
Somogyvámos: 2/18 (óvoda, általános iskola)  
Szőlősgyörök: 3/18 (óvoda, általános iskola, konyha) 
Hács: 2/18 (óvoda, konyha) 
Táska: 1/18 (óvoda) 

 
 
A művészetoktatási intézményegység külön kerül megtervezésre. A költségvetés tanuló/település arányában oszlik meg a fenntartók között. 
 
A szakszolgálatok intézményegység külön kerül megtervezésre. A költségvetés település/tanuló, illetve igénybe vett óra arányban osztódik. 
 
A tagintézmények/telephelyek költségvetéségét az adott települések viselik. 
 
Megjegyzés: tagintézményenként minimum 1 ügyviteli alkalmazott foglalkoztatása szükséges a vezetés mellé. (Somogyvár, Öreglak, Buzsák, 
Szőlősgyörök) 
     - a gazdasági iroda létszáma 3 fővel bővítendő (ugyanis eljön a pénzügyi adminisztráció Somogyvárról, Öreglakról és Buzsákból is)

FŐIGAZGATÓ 
(pedagógiai szakmai szolgáltatás) 

óvoda intézményegység-vezető 
főigazgató helyettes II. 

általános iskola 
intézményegység-vezető  

általános főigazgató helyettes 

Funkcionális 
intézményegység-vezető 

(Gazdasági iroda) 

Titkárság-vezető; adminisztrátor Élelmezésvezető, gondnok Készletnyilvántartó /könyvelő 

Pénztáros Könyvelő k. 

Könyvelő 1. 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 

Könyvelő 5. 



A gazdasági iroda működése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcionális 
intézményegység-vezető 

(Gazdasági iroda) Élelmezésvezető, gondnok Készletnyilvántartó /könyvelő 

Könyvelő 2. 

Könyvelő 3. 

Könyvelő 4. 

Könyvelő 5. 

Könyvelő 1. Pénztáros 



Az alapfokú oktatási-nevelési intézmények átszervezése során 2010. július 1-jén olyan többcélú, közös igazgatású intézmény jön létre, amely egy intézményi 
keretben, ugyanakkor szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek/tagintézmények működtetésével látja el feladatait (óvoda, általános iskola, 
alapfokú művészetoktatás, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás). Az átszervezés során a korábban többnyire önálló jogi személyiséggel rendelkező 
iskolák, óvodák a továbbiakban jogi személyiséggel nem rendelkező tagintézményként folytatták működésüket. 
 
Az intézményi szervezeti felépítés változásának következménye az intézmények vezetési struktúrájának, a vezetők kötelező óraszámának módosulása. A 
közoktatási törvény 55.§-a lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó a többcélú intézmények vezetésére az intézmény élén álló vezetőnek – az intézmény 
tagintézményeinek, felvehető létszámának nagyságától függően – főigazgatói megbízást adjon.  
 
 A többcélú intézmények intézményegységei, tagintézményei élén tagintézményvezetők állnak, akik a közoktatási törvény 55. §-a alapján továbbra is igazgatói 
megbízással/elnevezéssel látják el feladataikat. A munkájukat tagintézményvezető helyettes (igazgatóhelyettes) segíti. 
 
Az intézményi szervezet és vezetési struktúra változásával megnövekedett a korábban intézményvezetői jogkörrel , jelenleg tagintézményvezetői jogkörrel 
rendelkező igazgatók heti kötelező óraszáma. A heti kötelező óraszám meghatározása során a közoktatási törvény szerint figyelembe kell venni  

� az intézmény /tagintézmény típusát  
� az iskolában működő osztályok, csoportok számát, 
� fenntartói határozatot, amennyiben az ellátandó kötelező órák csökkentéséről a fenntartó döntést hoz.  

(A közoktatási törvény 1. számú melléklete alapján a vezető kötelező óraszámát a fenntartó csökkentheti. A csökkentés időtartama egy tanítási év lehet, azonban 
több alkalommal meghosszabbítható.) 
 

Amíg egy önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény magasabb vezető igazgatójának a heti kötelező óraszáma – az intézmény nagyságától függően – az 
általános iskoláiban általában 4 óra/hét vagy 8 óra vagy 12 óra/hét, addig ugyanannak az intézménynek a vezetői feladatait 8 óra/hét vagy 12 óra/hét, illetve 
16 óra/hét kötelező tanítási óra mellett kell ellátni egy igazgatónak akkor, ha az intézmény tagintézményként működik.  
 
Az óvodák esetében ezek a számok a következőképpen módosulnak:  
4 vagy több csoportos óvodában 6 óra helyett 24 óra/hét; 1-3 csoportos óvodában 27 helyett 30 óra/hétre emelkedik. 
 
Szükséges megjegyezni, hogy a hatályos szabályozás szerint a tagintézményvezető-helyettesek kötelező óraszáma ugyanannyi, mint a tagintézményt vezető 
igazgatóké. Azaz a vezetői tevékenységre fordított idő– a helyettesi órákkal összevetve – a kötelező óraszám alakulásában nem mutatkozik meg.) 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az átszervezéssel a vezetői feladatok ellátásában történt némi változás, mivel a munkáltatói feladatok ellátása, a gazdasági 
ügyintézés a többcélú intézmények székhelyintézményeiben történik. Ugyanakkor a vezetői feladatok kibővültek a tagintézmények és székhelyintézmény közti 
egyeztetési tevékenységgel, folyamattal, s az operatív feladatok (tanügyigazgatás, pedagógiai irányítás) egy–egy tagintézményben változatlanok maradtak. 
 
Fentiekre tekintettel javasolom a többcélú intézményekben a tagintézményvezetői jogkörrel rendelkező igazgatók (óvoda + általános iskola) heti kötelező 
óraszámának teljesítéséhez – a közoktatási törvényben rögzített órákon kívül – legalább további 2 óra/hét órakedvezmény biztosítását a 2010/2011. 
tanévben. 
 



Az órakedvezmény érvényesítése a jelenlegihez képest költségvetési többlettámogatást nem igényel. (Hiszen a „helyettesek” óraszáma 
tagintézményenként/intézményegységenként 4 órával nőtt!) 

A vezetők kötelező óraszámai 
 

 VEZETŐK ÓRASZÁM JAVASOLT 
1.  Főigazgató (szakmai szolgáltatás) 0  
2.  Általános főigazgató-helyettes (általános iskola intézményegység-vezetője) 6 4 
3.  Óvodai főigazgató-helyettes (óvoda intézményegység vezetője) 24 12 
4.  Alapfokú művészetoktatási intézményegység vezetője (ig) 10  
5.  Egységes pedagógiai szakszolgálat intézményegység vezetője (ig) 10  
6.  Székhelyiskola (Fodor) intézményegység-vezető (ig) 8 6 
7.  Székhelyiskola (Fodor) intézményegység-vezető helyettes (ig.h) 8  
8.  Kincsem Tagóvoda vezetője 24  
9.  Kincsem Tagóvoda tagintézmény vezető helyettes 24  
10.  Kincsem Tagóvoda Hácsi Telephely vezetője 30  
11.  Szent László Király Tagiskola vezető (ig) 12 10 
12.  Szent László Király Tagiskola iskolai intézményegység vezető helyettes (ig.h) 12 12 
13.  Tündérkert Tagóvoda vezetője 30 28 
14.  Tündérkert Tagóvoda vezető helyettese 30  
15.  Öreglaki Tagiskola vezető (ig) 16 14 
16.  Öreglaki Tagiskola intézményegység vezető helyettes (ig.h.) 16  
17.  Öreglaki Tagóvoda-vezető 24 21 
18.  Barátihegyi Óvoda Tagozat tagozatvezetője 30  
19.  Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda vezető (ig) 12 10 
20.  Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda óvodai intézményegység vezető 30 27 
21.  Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda iskolai intézményegység vezető helyettes (ig.h) 16  
22.  Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda Táskai Telephely vezetője  30  
23.  Gárdonyi Géza Tagiskola és Tagóvoda vezető (ig) 16 14 
24.  Gárdonyi Géza Tagiskola és Tagóvoda óvodai intézményegység vezető (=vezető-helyettes) 30  
25.  Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda vezető 18 16 
26.  Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda óvoda intézményegység vezetője 30  
27.     



28.     
 

 
 

138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben 

 
5. § (1) A közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül 

a) magasabb vezetői megbízásnak minősül: 
aa) a helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás, valamint

  a tagintézmény vezetésére szóló igazgatói, óvodavezetői megbízás, többcélú intézményben az intézményegység vezetőjének (igazgatójának,  
  óvodavezetőjének, kollégiumvezetőjének) a megbízása, 

ab) az intézményvezetőhelyettesi megbízás; 
 
b) vezetői megbízásnak minősül  
  a tagintézmény-vezetői, az intézményegységvezető-helyettesi, a tagintézményvezető-helyettesi, a tagozatvezetői, a gyakorlati oktatás- 

   vezetői, a gyakorlati oktatás-vezetőhelyettesi és gyakorlóhely-vezetői megbízás; 
 
c) az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően magasabb vezetői munkakör : 
ca) a központi műhely vezetői munkakör a központi műhely vezető-helyettesi munkakör, 
cb) a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti intézményvezető-helyettesi munkakör, 
 
d) vezetői munkakör: a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői munkakör. 


