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Utasítások

A belügyminiszter 34/2012. (VIII. 3.) BM utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet
végrehajtásáról szóló 23/2012. (V. 31.) BM utasítás módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) és 109. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következõ utasítást adom ki:
1. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet végrehajtásáról szóló
23/2012. (V. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: BMU.) 1. melléklete ezen utasítás 1. melléklete szerint módosul.

2. §

A BMU. 2. melléklete ezen utasítás 2. melléklete szerint módosul.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 34/2012. (VIII. 3.) BM utasításhoz
A BMU. 1. melléklet „ÁHT 302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása” alcímet követõ szöveg helyébe az
alábbi szöveg lép:
„A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. §-ában szabályozott elõirányzat
tekintetében:
Kötelezettségvállaló: a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (1) és
(8) bekezdése esetén: Személyügyi Fõosztály fõosztályvezetõje vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy, a
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (2) és (9) bekezdése esetén a
szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy, a 28. §
(3)–(5) bekezdése, és a (7) bekezdése esetén a gazdasági és informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban
felhatalmazott vezetõ személy, a 28. § (6) bekezdése esetén az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban
felhatalmazott vezetõ személy.
Teljesítést igazoló: a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (1) és
(8) bekezdése esetén: a Személyügyi Fõosztály fõosztályvezetõje vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy,
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (2) és (9) bekezdése esetén: a
szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy, a fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (7) bekezdése esetén: a gazdasági és
informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy, a fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló BM rendelet 28. § (6) bekezdése esetén: az önkormányzati államtitkár
vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ személy, a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló
BM rendelet 28. § (3)–(5) bekezdése esetén: a BM OKF fõigazgatójának szakmai elõkészítése alapján a gazdasági és
informatikai helyettes államtitkár, a PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese vagy az a vezetõ személy, akit a
gazdasági és informatikai helyettes államtitkár kijelöl.”
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2. melléklet a 34/2012. (VIII. 3.) BM utasításhoz
A BMU. 2. melléklet „ÁHT 242701 Területrendezési feladatok” alcímet követõ szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az elõirányzat terhére új kötelezettség nem vállalható. Az elõirányzat eredeti célja szerint a területfejlesztésrõl és
a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott és az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben
megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál.
Kötelezettségvállaló: a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ
személy.
Teljesítést igazoló: a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ
személy.”

A honvédelmi miniszter 56/2012. (VIII. 3.) HM utasítása
a honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán nyújtott
egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légi Szállítást Kezelõ Szervezetének a Magyar Köztársaság területén való településrõl és
mûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2008. évi XXXIV. törvény, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a NATO Légi
Szállítást Kezelõ Szervezet közötti, a NAMO és a Nehéz Légi Szállító Ezred magyarországi településéhez kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló Megállapodás rendelkezéseire, a következõ utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések
1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe és közvetlen irányítása tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Közüzemi és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások
2. §

(1) A NATO Légi Szállítást Kezelõ Szervezet, illetve annak jogutódja (a továbbiakban együtt: NAMO) részére az irodai
elhelyezés térítésmentesen kerül biztosításra az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével. A HM által biztosított helyiségeket a Honvédelmi Minisztérium és a NATO Légi Szállítást Kezelõ
Szervezet közötti, a NAMO és a Nehéz Légi Szállító Ezred magyarországi településéhez kapcsolódó szolgáltatásokról
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Bázishasználati Megállapodás) határozza meg.
(2) A közüzemi díjak részletezõ és összesítõ adatai kimutatásának alapját a közüzemi szolgáltatók által kiállított számlák,
mint alapbizonylatok képezik. Az ingatlanüzemeltetési szolgáltatás átalánydíjas, amelynek alapbizonylatát az adott
objektumra vonatkozó számlatükör képezi.
(3) A honvédelmi szervezetek által a közvetített szolgáltatásként biztosított közüzemi és az ingatlanüzemeltetési
szolgáltatásokat a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) által kiírt elhelyezési tender
mindenkori gyõztese nyújtja.
(4) A szolgáltatást nyújtó a fogyasztásmérõk, vagy meghatározott norma, illetve arányszám alapján a Bázishasználati
Megállapodásban rögzített telephelyek valamennyi közüzemi felhasználását és ingatlanüzemeltetési költségét a
nemzeti és a nemzetközi szervezetek felhasználására megbontja, errõl elkülönített nyilvántartást vezet, majd az ezen
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adatok alapján készített számlákat a HM FHH ellentételezés céljából megküldi a NATO Légi Szállítást Kezelõ
Ügynökség, illetve annak jogutódja (a továbbiakban együtt: NAMA) részére.
(5) A közüzemi szolgáltatásokról, valamint az ingatlanüzemeltetési költségekrõl a HM FHH a szolgáltatást nyújtó által
elõzetesen megbontott általános forgalmi adót is tartalmazó számlát állít ki.
(6) A NAMO, illetve Nehéz Légi Szállító Ezred (a továbbiakban: HAW) által igénybe vett közüzemi és ingatlanüzemeltetési
szolgáltatások számlázása érdekében a szükséges megosztási mérõszámok meghatározását a HM FHH külön
megállapodásban rendezi a NAMA vezérigazgatójával. A megállapodásban kell rögzíteni a NAMA által igényelt
többletszolgáltatások körét és ellenértékét.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában a HM FHH a szolgáltatás jellegétõl függõen egyoldalúan
határozza meg a költségmegosztás módját.

3. Üzemanyag
3. §

(1) Az elszámolás és igénylés rendje tekintetében a külföldi fegyveres erõk eszközei magyarországi, valamint a Magyar
Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjérõl szóló 1/2012. (I. 13.)
HM utasítás (a továbbiakban: 1/2012. HM utasítás) alkalmazandó.
(2) Amennyiben a NAMO tulajdonában lévõ légi jármûvekhez, valamint az azok mûködésével közvetlenül összefüggõ
jármûvekhez és eszközökhöz az üzemanyag, hajtó- és kenõanyagok beszerzése általános forgalmiadó- és
jövedékiadó-mentesen történik, azokat elkülönítetten kell tárolni, illetve azokról külön nyilvántartást kell vezetni.
(3) Amennyiben a NAMA, illetve HAW részére az üzemanyagok a honvédelmi szervezetek részére beszerzett készletekbõl
kerülnek biztosításra, a számlázási ár
a) a hajtóanyagok esetében a felhasználás szerinti tárgyhónapban érvényes, a honvédelmi szervezetek részére a
szállító által megállapított egységár,
b) egyéb üzemanyagok esetében azok utolsó, a HM által végrehajtott beszerzési eljárás során érvényes ára.
(4) Az üzemanyaggal, hajtó- és kenõanyagokkal és feltöltési szolgáltatással kapcsolatos számlákat az MH Veszélyesanyag
Ellátó Központ (a továbbiakban: MH VEK) állítja ki az 1/2012. HM utasításban foglalt adatszolgáltatások alapján.

4. Híradó és információvédelmi szolgáltatás
4. §

(1) A NAMO, NAMA, illetve HAW szervezetek részére az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBRT)
távbeszélõ-hálózatán keresztül a honvédelmi szervezetek térítés nélkül biztosítják az MH Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlõ Hálózatához és azon keresztül a NATO távbeszélõ hálózatához történõ hozzáférést.
(2) A távbeszélõ-szolgáltatások eléréséhez szükséges hálózat aktív és passzív elemeket, mint a telefonközpont elõfizetõi
és trönkoldali kártyákat, 144 db analóg és 48 digitális ISDN asztali távbeszélõ-készüléket, valamint azok NAMO, NAMA,
illetve HAW igény szerinti felprogramozását, a nemzetközi szervezet által beszerzésre kerülõ telefonközpont és
készülékek telepítéséig a honvédelmi szervezetek térítésmentesen biztosítják.
(3) A NAMO-, NAMA-, illetve HAW-felhasználók részére telepített, az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatán
üzemelõ telefonkészülékekrõl közcélú távbeszélõhívás az MH PBRT telefonközpontján keresztül csak a nemzetközi
szervezet által bérelt vonalakon létesülhet, és a hívások díját a civil távközlési szolgáltató közvetlenül a megrendelõ
részére számlázza.
(4) A NAMO-, NAMA-, illetve HAW-szervezetek az MH PBRT területén, és annak 1 kilométeres körzetében az Egységes
Digitális Távközlési Rendszer (a továbbiakban: EDR) rendelkezésre álló szolgáltatásait térítés nélkül vehetik igénybe.
A szolgáltatások eléréséhez szükséges kézi és mobil EDR-készülékek és diszpécserállomás, valamint az esetleges
többletszolgáltatások beszerzése a NAMO feladata, azonban annak hardveres és szoftveres szempontból teljes
mértékben interoperábilisnak kell lennie a meglévõ rendszerrel. A NAMO EDR-készülékeit honvédelmi szervezetek
léptetik be az MH PBRT hálózatába és hozzák létre az igények szerint elkülönített hívócsoportokat. Az
EDR-készülékekrõl csak hálózaton belüli és az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatába irányuló hívások az
EDR-rendszerben meghatározott mértékben kezdeményezhetõek. Az EDR-készülékekrõl közcélú hálózatba irányuló
hívások nem kezdeményezhetõk.
(5) Az MH PBRT területén a magyarországi NATO TITKOS hálózat (a továbbiakban: HU NSN) hozzáféréshez szükséges, a
jelenleg rendelkezésre álló hálózatot a honvédelmi szervezetek térítésmentesen biztosítják.
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(6) A HM-II. objektumban települõ NAMA-részleg részére az objektumban már meglévõ HU NSN-rendszerhez történõ
esetenkénti hozzáférést a honvédelmi szervezetek térítésmentesen biztosítják.
(7) A NAMO által igényelt vagy a NAMO kérésére kiépítendõ új HU NSN-munkaállomás kiépítésére vonatkozó számlákat
az érintett katonai szervezetek adatszolgáltatása alapján a HM FHH állítja ki.

5. Karbantartás, felújítás
5. §

(1) A központilag biztosított anyagok kiszámlázása során meghatározott ár a mérlegelt átlagár.
(2) A térítésköteles anyagokról és szolgáltatásokról az érintett katonai szervezetek adatszolgáltatása alapján, a HM FHH
állítja ki az általános forgalmi adót is tartalmazó számlákat.
(3) A HM FHH az általa végzett ingatlan-karbantartásról, -felújításról általános forgalmi adót is tartalmazó számlát állít ki.

6. Környezetvédelem
6. §

(1) Jelen alcím alkalmazásában környezetvédelmi szolgáltatásnak minõsül a környezet védelme érdekében, szerzõdött
vállalkozó által nyújtott szolgáltatás, különösen a veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása; a HAW által használt
területen és közvetlen környezetében idõszakos felszíni és felszín alatti vizek mintavételezése és vizsgálata, a HAW
kizárólagos használatában lévõ létesítmények légszennyezõ pontforrásainak emissziós mérései.
(2) Az MH PBRT külsõ szolgáltatóval köt szerzõdést a HAW részére biztosítandó környezetvédelmi szolgáltatások és
szakanyagok beszerzésének vonatkozásában. A környezetvédelmi szolgáltatások és szakanyagok beszerzésének körét
az MH PBRT és a NAMA együttesen határozza meg. A szolgáltató által a NAMA nevére kiállított számlát az MH PBRT,
illetve a HAW kijelölt környezetvédelmi tisztjei a teljesítést követõen közösen igazolják.
(3) A jövedékiadó-mentesen beszerzett termékekbõl keletkezett veszélyes hulladék kezelésére a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelõ szervezet jogosult.

7. Egyéb szolgáltatások
7. §

(1) Az étkezési lehetõség a nemzetközi állomány tagjai részére biztosított, amelynek költségeit az igénybevételnek
megfelelõen, egyénileg térítik. Az egyénileg igénybe vett üzemi étkezési szolgáltatásokról a nyugtát, külön kérésre
számlát az MH PBRT a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelõen állítja ki.
(2) Egyéb, az MH PBRT által a helyszínen nyújtott szolgáltatások esetében, amennyiben külön megállapodás másként
nem rendelkezik, az MH PBRT állítja ki az általános forgalmi adót is tartalmazó számlát.
(3) A Bázishasználati Megállapodás alapján az egyéb szolgáltatások körét a HM FHH és a NAMA együttesen határozza
meg.
(4) Az MH Légijármû Javítóüzem (a továbbiakban: MH Lé. Jü.) a Bázishasználati Megállapodásban, valamint az ennek
végrehajtására megkötött technikai megállapodásokban megjelölt, térítésköteles szolgáltatásokról áfás számlát
bocsát ki a megrendelõ NAMO, NAMA részére.
(5) A Bázishasználati Megállapodásban meghatározott, tûzszerészeti tevékenység keretében nyújtott térítésköteles
szolgáltatásokról az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred (a továbbiakban: MH 1. HTHE) bocsát ki áfás számlát a
NAMO, NAMA részére.
(6) Az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) a Bázishasználati Megállapodásban meghatározott, a
cseppfolyós oxigénhez kapcsolódó szolgáltatásokról állít ki áfás számlát a NAMO, NAMA részére.
(7) A Stratégiai Légi Szállítási Képességrõl szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl szóló 93/2008.
(IV. 23.) Korm. rendelet alapján az Egyetértési Megállapodást aláíró nemzetek nemzeti támogató elemeinek logisztikai
biztosításával kapcsolatos kiadásokat a HM FHH számlázza az adott haderõ részére.
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8. A bevételekkel kapcsolatos eljárás
8. §

A térítéskötelesen nyújtott szolgáltatások esetében, költségeik megtérítése érdekében a Bázishasználati
Megállapodásban jelzett infrastrukturális, közüzemi és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások biztosításából, valamint
a 7. § (7) bekezdés alapján várható bevételt a HM FHH a kezelésébe tartozó központi költségvetésében, míg
a) az üzemanyagból és a hozzá kapcsolódó feltöltési és leeresztési szolgáltatásokból származó bevételt a HM fejezet
és az intézményi elemi költségvetés tervezésére vonatkozó intézkedésekben, utasításokban foglaltak szerint kell
megtervezni.
b) a 7. § (1)–(2) bekezdés alapján várható bevételt az MH PBRT,
c) a 7. § (4) bekezdés alapján várható bevételt az MH Lé. Jü.,
d) a 7. § (5) bekezdés alapján várható bevételt az MH 1. HTHE,
e) a 7. § (6) bekezdés alapján várható bevételt az MH LEK
az intézményi költségvetésében tervezi.

9. §

(1) A katonai légi jármûvek üzemanyag feltöltéséhez, leeresztéséhez kapcsolódó szolgáltatás költségtérítésébõl
származó bevételt a SAC program kapcsán felmerülõ kiadások fedezetére kell fordítani.
(2) A 8. § a) pontjában foglalt feltöltési és leeresztési szolgáltatásokból származó bevételt az MH VEK a HM költségvetési
fejezet központosított bevételként kezeli és az 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 5. §-ában foglaltak szerint könyveli és fizeti
be a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) központi számlájára.
(3) A (2) bekezdés szerint befizetett bevételekrõl a HM KPH a jóváhagyott elemi költségvetések alapján negyedévente,
költségvetés-arányosan az érintett honvédelmi szervezetek részére a befolyt összegeket átutalja, a bevétel
teljesítésének könyvelése és a kiadások forrásának biztosítása érdekében.
(4) Az érintett honvédelmi szervezetek havonta, szolgáltatási nemenként a tárgyhónapot követõ hónap 5. munkanapjáig
tájékoztatják a befolyt bevételekrõl a HM KPH-t.

9. A nyújtott szolgáltatások igazolása
10. §

(1) A nyújtott szolgáltatások teljesítésének igazolása a jelen utasítás 1. mellékletében szereplõ STANAG 6025 B melléklete
szerinti formanyomtatvány kitöltésével történik.
(2) Az MH PBRT területén a NAMO, NAMA, illetve HAW részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan az MH PBRT
parancsnoka vagy az általa írásban kijelölt személy végzi a nyújtott szolgáltatások nyilvántartását, valamint
– együttmûködve a NAMO, NAMA, vagy a HAW képviselõjével – az igénybevevõvel leigazoltatja azok jogosságát.
(3) A számlák kiállítása érdekében az MH PBRT parancsnoka a honvédelmi szervezetek által nyújtott szolgáltatásoknak a
NAMO, NAMA vagy a HAW általi leigazolását megküldi a számlát kibocsátó katonai szervezet részére, amely e
dokumentumokat csatolja az általa kiállított számlákhoz.

10. A számlázás egyéb szabályai
11. §

(1) A számlázás forintban történik.
(2) A Bázishasználati Megállapodásban külföldi devizanemben meghatározott árak esetében a forintra történõ
átszámítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés-gazdálkodási információs rendszere felépítésérõl,
mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl szóló 97/2007. (HK 17.) HM utasítás szerinti adatbázisban
meghatározott, a teljesítés idõpontjában érvényes vállalati árfolyamon történik.
(3) A NAMO, NAMA és HAW részére nyújtott szolgáltatások esetében a számlák magyar és angol nyelven, a NAMA nevére
kerülnek kiállításra. A számlákon feltüntetendõ név és cím: NATO Légi Szállítást Kezelõ Ügynökség / NATO Airlift
Management Agency, 8500 Pápa, Vaszari u. 101.
(4) A számlákat a kiállító katonai szervezeteknek a teljesítést, valamint a számlázás alapját képezõ dokumentumok
kézhezvételét követõ 10 napon belül kell elkészítenie, és a háttérdokumentációval vagy annak fénymásolatával együtt
megküldenie a HM KPH részére.
(5) Amennyiben a számlakibocsátó a rá vonatkozó adó megállapítási idõszakban több, számlakibocsátásra jogalapot
teremtõ ügyletet teljesít – így különösen az üzemanyag biztosítását –, havonta az általános forgalmi adóról szóló

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

5569

2012. évi 33. szám

2007. évi CXXVII. törvény elõírása szerinti gyûjtõszámlát állít ki. A gyûjtõszámlát a tárgyhónapot követõ hónap
7. munkanapjáig kell megküldeni a HM KPH részére.
(6) A HM KPH a részére megküldött számlákat, azok számszaki és szakmai felülvizsgálatát követõen, 5 napon belül
megküldi a NAMA részére a kifizetés és azt követõen az adó-visszaigénylés rendezése érdekében.
(7) A HM KPH a kiállított számlák kezelésénél, valamint az adóigazgatási eljárásban segítséget nyújt a NAMA részére.
(8) A kiállított számlákon a fizetési határidõ – eltérõ megállapodás hiányában – a kiállítástól számított 45 nap.

11. Fejezetszintû ellenõrzés
12. §

A NAMO, NAMA és a HAW részére nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és számlázási
feladatok szabályszerû végrehajtásának fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzését a HM Belsõ Ellenõrzési
Fõosztály a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belsõ rendelkezések elõírásai szerint
végzi.

12. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 8. § a) pontja és a 9. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba. A 2012. évben e jogcímen befolyó bevétel
elosztására – a 9. § (3) bekezdéstõl eltérõen – a HM FHH az MH ÖHP-val egyeztetve negyedévente tesz javaslatot a HM
KPH részére.
(3) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szervei által a NAMO részére nyújtott
szolgáltatásokról és azok elszámolási és számlázási rendjérõl szóló 24/2009. (IV. 3.) HM utasítás.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

12.

NATO stock n* /NATO
nyt. szám

28.

20. „ Receipt and accepted “/ “Átvettem.”
Place and date/lieu et date / hely és idõ
Rank/grade /rf. Signature/aláírás

Name/ nom/név

For/ en rPglement de/ ... részére

Account n* / n* de compte/számlaszám

29.

Total
Összesen

32. Currency/monnale / pénznem

30.

Attachment and voucher
PiPces justificatives Igazoló
okmányok, bizonylat

34. I certify that the amount invoiced off all taxes for which exemption has been granted under
21. Transportation/transport/ provision of existing agreements and that invoice is correct. Je certifie l’exactitude de la présente
facture, son montant n’inclut pas les taxes dont l’exemption est accordée en vertu d’accords en vigueur
szállítás
Igazolom, hogy az érvényben levõ megállapodások értelmében a számlán szereplõ összeg mentes
Free of charge
With
minden adó alól, és azt, hogy a számla tartalma a valóságnak megfelel.
Gratuit
charge
______________________________________________________________________________________
díjmentes
A tilre
onéreux
35. Name/ nom/név Rank/grade /rf. Signature/aláírás
térítéses

19. Agreed date of return
Date de restitution
Fizetési határidõ

B. ACKNOLEDGEMENT OF RECEIPT /ACCUSE DE RECEPTION/ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

18. Authorisation by official of supporting party/autorisation du
responsable official / A támogatást nyújtó fél jóváhagyása
Name/ nom/Név Rank/grade/rf. Signature/Aláírás

Deferred reimbursement / Paiement Replacement in kind
diféré / Halasztott fizetés
Rembedisement en pature
Természetbeni megtérítés

33. Payable to/ payable á / fizetendõ

27.

Cash / Paimement comptatnt /
Készpénz

15.

31. Total amount
Total de la facture / mindösszesen

14.

17. Method of compensation /mode de compensation / Kiegyenlítés módja

13.

24. Transaction code (US only)

25. Transportation document No / No du bordereau d’envol / 26. Account No (US only)
Szállítólevél száma

Description / Leírás Measure unit Unité Quality requested Quantity delivered Unit price
de measure /
Qualité demandée/ Quanttité foumle
Prix unitaire
mértékegység
Igényelt minõség Szállított
Egységár
mennyiség

10. Name / Nom/Név, Rank / Grade / Rendfokozat, Signature
/Aláírás
Date / Dátum

9. Receiving party / Destinataire /Átvevõ címzett

16. Other coasts/ autres frais / Egyéb költségek

11.

N*/szám

3. Means of transport
/Aircraft/Vehicle/Ship Moyen de
transport/Aéronef/Véhicule/Navire
Szállító eszköz /légi/közúti/vízi

7. Nation(s)
/nemzet(ek)

8. Time and place of delivery requested / Lieu et date de
livraison demandé /Szállítás helye és ideje

2. Support agreement / Accord de
6. To / A / -nak (Providing party /
rPglement / Támogatási megállapodás Fournisseur / szolgáltató)

23. Invoice number / No de la facture / Számla száma/ Date /
Dátum

22. Invoicing authority / Service de facturation / Számlakibocsátó

5. Nation/ Nemzet

1. Requisition number / No de la
demande /Hiv.szám :

4. From / De / -tól (Demanding party /
Demandeur/ Megrendelõ)

C. INVOICE / FACTURE/SZÁMLA

A. REQUEST / DEMANDE/IGÉNYLÉS RETURN / RESTITUTION/VISSZASZOLGÁLTATÁS

AZ IGÉNYLÉSRE, MEGRENDELÉSRE, AZ IGÉNYBEVÉTEL ELISMERÉSÉRE, VALAMINT A SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ NATO SZABVÁNY FORMA

NATO STANDARD FORM FOR REQUEST, RECEIPT AND RETURN OR INVOICE
FORMULAIRE STANDARD OTAN DE DEMANDE, DE RÉCEPTION, DE RESTITUTION OU DE FACTURATION

1. melléklet az 56/2012. (VIII. 3.) HM utasításhoz
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A honvédelmi miniszter 57/2012. (VIII. 3.) HM utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a tisztképzés rendszerének korszerûsítésével,
a honvédelmi neveléssel és a honvédség humánstratégiájával összefüggõ feladatok irányítása, továbbá a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületében (a továbbiakban: FT) a honvédelmi miniszter képviseletének ellátása
érdekében dr. Szarka Gábor Leventét miniszteri biztossá nevezem ki.
(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2012. augusztus 1-jétõl 2013. január 31-ig látja el.
(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi miniszter irányítja.

2. §

(1) A miniszteri biztos feladatkörében
a) képviseli a honvédelmi minisztert az FT-ben, valamint ellátja az FT ügyvivõi feladatait;
b) koordinálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói irányításával összefüggõ tárcaszintû döntések
elõkészítését;
c) irányítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról szóló 1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozat 12. pontjával
összefüggõ tárcaszintû feladatok végrehajtását;
d) irányítja a honvédelmi nevelés programjának kidolgozását;
e) irányítja a honvédelmi ágazat humánstratégiájával, valamint az új életpályamodellel kapcsolatos tárcaszintû
feladatok végrehajtását.
(2) A miniszteri biztos a feladatainak végrehajtása érdekében valamennyi érintett honvédelmi szervezettel folyamatos és
közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továbbá adat, információ, és irat bekérésére jogosult. A miniszteri biztos
megkeresését a honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre teljesítik.
(3) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva tárcaközi egyeztetések lefolytatására, és az érdekvédelmi szervekkel történõ
tárgyalásra jogosult.

3. §

A miniszteri biztos díjazására és juttatására a Ksztv. 38. § (7) bekezdését kell alkalmazni.

4. §

A miniszteri biztos feladatainak végrehajtásáról a HM közigazgatási államtitkára útján kéthavonta jelentést terjeszt fel
a honvédelmi miniszternek, melyet tájékoztatásul megküld a Honvéd Vezérkar fõnökének.

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 5/2012. (I. 27.) HM utasítás.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (VIII. 3.) KIM utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki.
1. §

A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2012. augusztus 1. napjától 2013. január 31. napjáig Vetési Ivánt a Nemzeti
Egységes Kártyarendszer koncepciójának kidolgozásáért és megvalósításáért felelõs miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A miniszteri biztos feladata a Nemzeti Egységes Kártyarendszer koncepciójának gondozása, az elkészült
megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak felügyelete, jogszabályi folyamatok és egyéb belsõ szabályozásokhoz
kapcsolódó projektalapítás és felügyelet, valamint az „Oktatási és Kormánytisztviselõi funkciókat támogató
kártyarendszer kiépítése” kiemelt projekt Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel történõ összehangolása, a projekt
felügyelete, továbbá az „Oktatási és Kormánytisztviselõi funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése” kiemelt
projekt során realizálódott eredmények Nemzeti Egységes Kártyarendszerbe történõ illesztése.

3. §

A miniszteri biztos feladata a Kormány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról
szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban meghatározott bizottság elnöki feladatainak ellátása.

4. §

A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter a közigazgatási államtitkár útján irányítja.

5. §

A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (10) bekezdés a) pontja alapján megállapított havi 200 000 Ft összegû díjazás illeti
meg.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
2/2012. (I. 27.) KIM utasítás hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 24/2012. (VIII. 3.) KIM utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. §

A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján az új Polgári Törvénykönyv megalkotásáról szóló 1129/2010. (VI. 10.) Korm.
határozatban meghatározott feladatok ellátására 2012. július 19. napjától 2013. január 19. napjáig dr. Székely Lászlót
miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §

A miniszteri biztos tevékenységét a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítja.

3. §

A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (10) bekezdés a) pontja alapján megállapított havi 500 000 Ft összegû díjazás és a
Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti juttatások illetik meg.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
72/2011. (XII. 30.) KIM utasítás hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A külügyminiszter 13/2012. (VIII. 3.) KüM utasítása
a felsõoktatási intézményektõl külügyminisztériumi szakmai gyakorlatra jelentkezõ hallgatók
fogadásának rendjérõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontja alapján, a felsõoktatási intézményektõl a
Külügyminisztériumba szakmai gyakorlatra jelentkezõ hallgatók fogadását az alábbiak szerint szabályozom:

I. Szakmai gyakorlat a Központban
1. Általános rendelkezések
1.1. A felsõoktatási intézmények hallgatóinak szakmai gyakorlatra történõ fogadása a Külügyminisztérium számára a
szakember-utánpótlás egyik forrása.
1.2. A szakmai gyakorlatra történõ fogadás célja, hogy a felsõoktatási intézmények hallgatói számára lehetõséget
nyújtson a Külügyminisztériumban történõ munkavégzés megismerésére. A gyakorlat során kimagasló teljesítményt
nyújtó hallgatók – sikeres felvételi vizsga után, és a mindenkori létszámhelyzet függvényében – lehetõséget
kaphatnak arra, hogy a Külügyminisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítsenek.
1.3. A szakmai gyakorlatra történõ fogadás feltételeirõl a Külügyminisztérium tájékoztatót tesz közzé a kormányportálon
(1. melléklet).

2. A jelentkezés és fogadás feltételei
2.1. Szakmai gyakorlatra a Külügyminisztérium magyar felsõoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezõ, nappali tagozatos – lehetõleg végzõs – hallgatót fogad. A fogadás feltételei:
a) magyar állampolgárság;
b) büntetlen elõélet;
c) a Külügyminisztériumban betölthetõ munkaköröknek megfelelõ tanulmányi szakirány;
d) angol, francia vagy német, legalább középfokú nyelvvizsga (felsõfokú nyelvvizsga, valamint a ritka és a kis nyelvek
ismerete a kiválasztásnál elõnyt jelent);
e) tartósan kimagasló tanulmányi átlag;
f) hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez.
2.2. Jelentkezni írásban, az alábbi dokumentumok egyidejû benyújtásával lehet:
a) hallgatói jogviszony igazolás;
b) az egyetemi/fõiskolai tanulmányi index teljes fénymásolata;
c) önéletrajz;
d) az elvégzett tanulmányokat és a jövõre vonatkozó elképzeléseket ismertetõ motivációs levél;
e) a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolata;
f) 1 db igazolványkép;
g) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
h) „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez szükséges, kitöltött kérdõív;
i) magyar állampolgárságot igazoló okirat.
2.3. Külföldön folytatott tanulmányok (különbözõ ösztöndíjak) esetén a 2.2. pontban meghatározott dokumentumok
mellé a hallgatónak be kell csatolnia az eredeti okiratok fordítását is, amennyiben az okirat nem angol/francia vagy
német nyelven készült.
2.4. A szakmai gyakorlat idõtartama egybefüggõen legfeljebb 6 hét lehet, ettõl eltérni egyedi döntés alapján sem
lehetséges.
2.5. A szakmai gyakorlat iránti kérelemrõl, a szakmai gyakorlat idõtartamáról, helyérõl és a szakmai gyakorlatra
felvehetõ hallgatók létszámáról a fogadó szervezeti egység vezetõjével egyeztetve a Személyügyi Fõosztály vezetõje
dönt. Vita esetén az adott területet felügyelõ állami vezetõ dönt.
2.6. Szakmai gyakorlatra az a hallgató fogadható, akinek „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzése kockázatmentes
eredménnyel zárult.
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3. A gyakorlat értékelése
3.1. A hallgató számára a fogadó szervezeti egység vezetõje szakmai irányítót jelöl ki. A szakmai irányító a hallgató
számára személyre szabott, írásban rögzített gyakorlati programot állít össze, és felelõs a hallgatóra vonatkozó
biztonsági elõírások megtartásáért (2. melléklet).
3.2. A szakmai gyakorlatot a fogadó szervezeti egység vezetõje értékeli.
3.3. A hallgató és/vagy a felsõoktatási intézmény kérésére a gyakorlat teljesítésérõl a Személyügyi Fõosztály igazolást
ad ki a kérelmezõ részére. Az értékelõ lap és az igazolás az utasítás mellékletét képezi (3. és 4. melléklet).

4. Egyéb rendelkezések
4.1. A hallgatóval a gyakorlat megkezdése elõtt meg kell ismertetni a protokoll, a biztonsági és a minõsített
adatvédelmi elõírásokat.
4.2. A hallgató a Protokoll Fõosztályon megismerkedik az alapvetõ protokolláris elõírásokkal, az állami és diplomáciai
protokoll legfontosabb szabályaival.
4.3. A hallgatóval a Biztonsági, Informatikai és Távközlési Fõosztály illetékes munkatársa ismerteti a Külügyminisztérium
biztonsági elõírásait. A hallgató a biztonsági elõírások betartásáról nyilatkozatot tesz.
4.4. A hallgató a Dokumentációs Fõosztályon megismerkedik az iratkezelési szabályokkal. A hallgató a fogadó
szervezeti egység irataiba csak felhasználói engedély, illetve aláírt titoktartási nyilatkozat birtokában tekinthet be.
Az iratok megismerésére, illetve a betekintésre való jogosultság körét a fogadó szervezeti egység vezetõje határozza
meg. A hallgató a fogadó szervezeti egység minõsített adatot tartalmazó irataiba a szervezeti egység vezetõje által – a
Külügyminisztériumban szokásos módon – kezdeményezett és aláírt felhasználói engedély birtokában tekinthet be,
az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzöttségnek megfelelõen legfeljebb „Bizalmas” szintig.
A hallgató köteles titoktartási nyilatkozatot tenni, amelyben vállalja a Biztonsági Szabályzat elõírásainak betartását.
A hallgatók számára a fogadó szervezeti egységnél megfelelõ szintû irat-betekintési engedélyt állítanak ki.
4.5. A hallgató a Biztonsági, Informatikai és Távközlési Fõosztály illetékes munkatársától a Külügyminisztérium
épületeibe történõ belépéshez ideiglenes belépõt kap.
4.6. A szakmai gyakorlat a hallgató tanulmányainak részét képezi, a végzett munkáért a hallgató anyagi juttatásban
nem részesül.
4.7. A hallgató a szakmai gyakorlat idõtartama alatt csak nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezhet.
A hallgató megbízási és/vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkezhet, így a Külügyminisztériummal
sem létesíthet megbízási vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyt.
4.8. A szakmai irányító javaslatára a Személyügyi Fõosztály vezetõje a hallgató szakmai gyakorlatát azonnali hatállyal
megszüntetheti, ha a hallgató a Külügyminisztériumhoz méltatlan magatartást tanúsít.
4.9. A szakmai gyakorlaton részt vevõ hallgató kártérítési felelõsségére a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 56. §-ában meghatározottak az irányadóak.

II. Szakmai gyakorlat a külképviseleten
1. Általános rendelkezés
Külképviseleten eltöltendõ szakmai gyakorlat engedélyezése – a biztonsági kockázatokra, a titokvédelmi szabályok
betartására és egyéb, a gyakorlat során felmerülõ munkajogi problémákra tekintettel – különös körültekintést igényel.

2. A jelentkezés feltételei
2.1. A Külügyminisztérium külképviseleten szakmai gyakorlatra felsõoktatási intézménnyel aktív hallgatói
jogviszonyban álló, nappali tagozatos – lehetõleg végzõs – hallgatót fogad. A fogadás feltételei:
a) magyar állampolgárság;
b) büntetlen elõélet;
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c)
d)

a Külügyminisztériumban betölthetõ munkaköröknek megfelelõ tanulmányi szakirány;
angol, francia vagy német, és/vagy a fogadó ország hivatalos, illetve munkanyelveinek egyikébõl legalább
középfokú nyelvvizsga;
e) tartósan kimagasló tanulmányi átlag;
f) hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez.
A korábban a Külügyminisztériumban eltöltött kiváló minõsítésû szakmai gyakorlat elõnyt jelent.
2.2. Jelentkezni írásban lehet az alábbi dokumentumok egyidejû csatolásával:
a) hallgatói jogviszony igazolás;
b) az egyetemi/fõiskolai tanulmányi index teljes fénymásolata;
c) önéletrajz;
d) az elvégzett tanulmányokat és a jövõre vonatkozó elképzeléseket ismertetõ motivációs levél;
e) a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolata;
f) 1 db igazolványkép;
g) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
h) kitöltött „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez szükséges kérdõív;
i) magyar állampolgárságot igazoló okirat.
2.3. A szakmai gyakorlat idõtartama egybefüggõen legfeljebb 6 hét lehet, ettõl eltérni egyedi döntés alapján sem
lehetséges.
2.4 A szakmai gyakorlat iránti kérelemrõl, a szakmai gyakorlat idõtartamáról a külképviselet vezetõjével elõzetesen
egyeztetve a Személyügyi Fõosztály vezetõjének javaslata alapján az adott területet felügyelõ helyettes államtitkár
dönt.

3. A gyakorlat értékelése
3.1. A külképviselet vezetõje a gyakorlat idejére a hallgató számára a külképviselet munkatársai közül szakmai irányítót
jelöl ki. A szakmai irányító a hallgató számára személyre szabott, írásban rögzített gyakorlati programot állít össze,
és felelõs a hallgatóra vonatkozó biztonsági elõírások megtartásáért.
3.2 A szakmai gyakorlatot a külképviselet vezetõje értékeli. Az értékelést a Személyügyi Fõosztály vezetõjének kell
megküldeni.
3.3. A hallgató és/vagy a felsõoktatási intézmény kérésére a gyakorlat teljesítésérõl a Személyügyi Fõosztály igazolást
ad ki a kérelmezõ részére. Az értékelõ lap és az igazolás a rendelkezés mellékletét képezi.

4. Egyéb rendelkezések
4.1. A hallgató a gyakorlat megkezdése elõtt a Dokumentációs Fõosztályon megismerkedik az iratkezelési
szabályokkal és titoktartási nyilatkozatot ír alá, melyben vállalja a Biztonsági Szabályzat elõírásainak betartását.
A hallgató a fogadó külképviselet irataiba csak felhasználói engedély, illetve aláírt titoktartási nyilatkozat birtokában
tekinthet be.
4.2. A külképviseleti biztonsági elõírások megismertetésérõl a Biztonsági, Informatikai és Távközlési Fõosztály illetékes
munkatársa gondoskodik.
4.3. A hallgató a Protokoll Fõosztályon megismerkedik az alapvetõ protokolláris elõírásokkal, az állami és diplomáciai
protokoll legfontosabb szabályaival.
4.4. Az utazás magánútlevéllel történik. Amennyiben vízumbeszerzés is szükséges, arról a hallgatónak kell saját
költségén gondoskodnia.
4.5. A hallgatónak a szakmai gyakorlat idejére érvényes baleset- és utasbiztosítással kell rendelkeznie. Ennek költsége a
hallgatót terheli.
4.6. A ki- és hazautazás, a szállás, az ellátás és az ügyintézés valamennyi költsége a hallgatót terheli.
4.7. A hallgató napidíjban vagy egyéb juttatásban nem részesíthetõ.
4.8. A hallgató a szakmai gyakorlat idõtartama alatt csak nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezhet.
A hallgató megbízási és/vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkezhet, így a Külügyminisztériummal
sem létesíthet megbízási vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyt.
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4.9. A szakmai irányító javaslatára a külképviselet vezetõje a hallgató szakmai gyakorlatát azonnali hatállyal
megszüntetheti, ha a hallgató a Külügyminisztériumhoz méltatlan magatartást tanúsít. A szakmai gyakorlat azonnali
hatályú megszüntetésérõl a külképviselet vezetõje köteles haladéktalanul tájékoztatni a Személyügyi Fõosztály
vezetõjét.
4.10. A szakmai gyakorlaton részt vevõ hallgató kártérítési felelõsségére a nemzeti felsõsoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 56. §-ában meghatározottak az irányadóak.

III.
Záró rendelkezések

Jelen utasítás 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát veszti a közigazgatási
államtitkár 3/2004. sz. ügyviteli rendelkezése a felsõoktatási intézményektõl külügyminisztériumi szakmai gyakorlatra
jelentkezõ hallgatók fogadásának rendjérõl.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

1. melléklet a 13/2012. (VIII. 3.) KüM utasításhoz
Külsõ honlapra tájékoztató

Tájékoztató a felsõoktatási intézményektõl külügyminisztériumi szakmai gyakorlatra jelentkezõ
hallgatók fogadásának rendjérõl

1. A fogadás feltételei
A Külügyminisztérium szakmai gyakorlatra magyar állampolgárságú, büntetlen elõéletû, magyar felsõoktatási
intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló, nappali tagozatos, lehetõleg végzõs (Master képzés, felsõfokú
nyelvvizsga elõny) hallgatót fogad.
2. Követelmények
a) a Külügyminisztérium feladataihoz és hatásköréhez kapcsolódó tanulmányi szakirány,
b) angol, francia vagy német, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga (a ritka és kis nyelvek ismerete elõnyt jelent),
c) tartósan kimagasló tanulmányi eredmény,
d) hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez.
A szakmai gyakorlat a hallgató tanulmányainak részét képezi.
A hallgató a Külügyminisztérium biztonsági, iratkezelési és protokoll szabályait köteles megismerni és betartani.
A szakmai gyakorlaton részt vevõ hallgató kártérítési felelõsségére a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 56. §-ában meghatározottak az irányadóak.
3. Jelentkezés
Jelentkezni a szakmai gyakorlat tervezett idõpontja elõtt 3 (három) hónappal, az alábbi dokumentumok
megküldésével lehet:
a) hallgatói jogviszony igazolás;
b) az egyetemi/fõiskolai tanulmányi index teljes fénymásolata;
c) önéletrajz;
d) az elvégzett tanulmányokat és a jövõre vonatkozó elképzeléseket ismertetõ motivációs levél;
e) a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolata;
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f) 1 db igazolványkép;
g) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
h) „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez szükséges kitöltött kérdõív;
i) magyar állampolgárságot igazoló okirat fénymásolata.
A szakmai gyakorlat idõtartama egybefüggõen legfeljebb 6 hét, melynek végén a hallgató – felsõoktatási
intézménytõl függõen – összefoglaló jelentést készít.
A gyakorlat teljesítésérõl és értékelésérõl – amennyiben szükséges – a Személyügyi Fõosztály igazolást állít ki a
felsõoktatási intézmény részére.
A jelentkezést postai úton „Szakmai gyakorlat” jeligére az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Külügyminisztérium
Személyügyi Fõosztály
Budapest II. ker.
Bem rkp. 47.
1027

2. melléklet a 13/2012. (VIII. 3.) KüM utasításhoz

Fogadó szervezeti egység tölti ki

Képzési program

A hallgató fogadásának idõpontja: ………………………………………………..
A szakmai irányító neve, beosztása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
A feladatok pontos megnevezése és ütemezése:

Dátum:

(szervezeti egység vezetõje)

Dokumentációs Fõosztály:
A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tv. 35. § (9) bekezdés alapján a minõsített adatok
felhasználásának legmagasabb szintje „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzöttséggel „Bizalmas!”.
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Biztonsági, Informatikai és Távközlési Fõosztály illetékes munkatársa tölti ki
A hallgató szakmai gyakorlatra történõ fogadásával egyetértünk.

Dátum:
(a BITÁF illetékes munkatársa)

3. melléklet a 13/2012. (VIII. 3.) KüM utasításhoz
Személyügyi Fõosztály
Képzési és Felvételi Osztály
ügyirat sz.:

SZAKMAI GYAKORLAT PROGRAMJA
A hallgató neve:
Egyetem/fõiskola megnevezése:
Szakirány:
Nyelvtudása:
Kötelezõen elõírt gyakorlati idõ:
Fogadó szervezeti egység neve:
Szakmai irányító neve, beosztása:
A gyakorlat idõpontja:
A hallgatót a szakmai gyakorlat idõtartama alatt az alábbi témakörökben foglalkoztattuk:

A hallgató szakmai gyakorlati tevékenységének értékelése:

kiválóan megfelelt

jól megfelelt

megfelelt

nem felelt meg

Dátum:…………………………

……………………………………
szakmai irányító

……………………………………
szervezeti egység vezetõje
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4. melléklet a 13/2012. (VIII. 3.) KüM utasításhoz

K ÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Személyügyi Fõosztály

iktatószám:

IGAZOLÁS

A Külügyminisztérium Személyügyi Fõosztálya igazolja, hogy N É V (születési hely, dátum: …………………………
anyja neve.: …………………………………………………) az ……………………………………… Egyetem/ Fõiskola
…………………………… Kar ……………………… szakos hallgatója 2012. …… dátum ………… között 6 hetes
szakmai gyakorlaton vett részt a Külügyminisztérium ……………… Fõosztályán, mely gyakorlat az egyetemi/fõiskolai
képzés kötelezõ részét képezi.
Nevezett a szakmai gyakorlat ideje alatt térítésben nem részesült.
Fenti igazolást ……………………………………… kérésére állítottam ki.

Budapest, ………………………

fõosztályvezetõ

Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
E-mail: szefo@mfa.gov.hu
Tel.: 458-1158 Fax: 202-4811
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A vidékfejlesztési miniszter 17/2012. (VIII. 3.) VM utasítása
a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes
szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010.
(XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtását elõsegítõ további részletszabályok meghatározása céljából, a nemzeti park
igazgatóságok által végzett természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenység egységes alapelvek szerinti ellátása érdekében a
következõ utasítást adom ki:
1. §

A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek
szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. mellékletének 3.2.4. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3.2.4. A pályázatok értékelése során a 7. függelék 5. mellékletben rögzített bírálati szempontrendszert kell
alkalmazni.”

2. §

(1) Az Utasítás 1. mellékletének a Haszonbérleti Pályázati Kiírást tartalmazó 7. függelék 21. pontjában a mellékletek
felsorolása az alábbiak szerint egészül ki.
„8. melléklet: A gazdálkodási terv formai és tartalmi követelményei”
(2) Az Utasítás 1. mellékletének a Haszonbérleti Pályázati Kiírást tartalmazó 7. függelék 5. melléklete helyébe ezen utasítás
1. melléklete lép.
(3) Az Utasítás 1. mellékletének a Haszonbérleti Pályázati Kiírást tartalmazó 7. függelék 7. mellékletében a „Nyilatkozat
állatállomány megõrzésérõl” cím helyébe a következõ cím lép:
„Nyilatkozat állatállomány meglétérõl”
(4) Az Utasítás 1. mellékletének a Haszonbérleti Pályázati Kiírást tartalmazó 7. függeléke a jelen utasítás 2. melléklete
szerinti új 8. melléklettel egészül ki.

3. §

Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 17/2012. (VIII. 3.) VM utasításhoz

„1. melléklet 7. függelékének 5. melléklete a 12/2012. (VI. 8.) VM utasításhoz
A NYILVÁNOS HASZONBÉRLETI PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE
Értékelési szempontok

1.
1.1.

Elérhetõ
pontszám

A pályázó gazdálkodási helyzete
A gazdálkodás szervezeti és jogi formája
– Családi gazdálkodó:
– Egyéni mezõgazdasági vállalkozó:
– Õstermelõ (ha csak ezzel a jogcímmel rendelkezik):
– A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 568. §-a szerinti feltételeknek
megfelelõ, legeltetési célból létrehozott helyi legeltetési közösség:
– A pályázó a pályázati kiírásban közzétett természetvédelmi célra, feladatra létesült és
nonprofit szervezetnek minõsül:

10
8
7
7
3
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Értékelési szempontok

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A pályázó bejelentett lakhelye, székhelye és a megpályázott földrészletek közötti távolság
[a Pályázati Kiírás 11.2. h) pont szerint]
– 0–10 km között:
– 10–20 km között:

20
16

A pályázó szakirányú végzettséggel rendelkezik
– Igen:
– Nem:

10
0

A pályázó szakirányú gazdálkodási gyakorlata
– 3–5 év között:
– 5–10 év között:
– 10 év felett:

3
5
10

A pályázó az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági
termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet] 4. §
(1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti fiatal mezõgazdasági termelõ
– Igen:
– Nem:

10
0

A pályázó pályakezdõ mezõgazdasági termelõ, a 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet 4. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet a pályázat benyújtását megelõzõ 3 éven belül
kezdte meg, vagy a pályázat kiírásának évében kezdi meg
– Igen:
– Nem:

10
0

A pályázó vállalja a foglalkoztatás tartós bõvítését:
– Igen:
– Nem:

10
0

Értékelési szempontok

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Elérhetõ
pontszám

Elérhetõ
pontszám

A természetvédelmi kezelést szolgáló szakmai követelményeknek való megfelelés
Legeltethetõ állatállomány az összes használt területre vetítve (NE/ha)
– 0,3–0,39 állategység/hektár
– 0,4–0,49 állategység/hektár
– 0,5–0,59 állategység/hektár
– 0,6–
állategység/hektár
A védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet szerinti
õshonos, vagy régen honosult, legeltethetõ gazdasági állatfajták megtartása, megõrzése
– A pályázó legeltethetõ állatállományának 51–100%-a (állategységre vonatkoztatva)
védett õshonos, vagy veszélyeztetett állatfajta
– A pályázó legeltethetõ állatállományának 26–50%-a (állategységre vonatkoztatva) védett
õshonos, vagy veszélyeztetett állatfajta
– A pályázó legeltethetõ állatállományának 1–25%-a (állategységre vonatkoztatva) védett
õshonos, vagy veszélyeztetett állatfajta
Környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelõ tevékenység
– A pályázó korábban részt vett/vesz agrár-környezetgazdálkodási intézkedés zonális
célprogramjában és annak elõírásait teljesítette
– A pályázó korábban részt vett/vesz agrár-környezetgazdálkodási intézkedés horizontális
célprogramjában és annak elõírásait teljesítette
Gazdálkodási terv
A gazdálkodási terv szakmai és gazdasági megalapozottsága, illeszkedése a vidékfejlesztési
stratégiához, a földbirtok-politikai irányelvekhez és a pályázati felhívásban rögzített
célokhoz
A részletes Pályázati Kiírás 8. mellékletében foglalt formai és tartalmi követelmények szerint
összeállított gazdálkodási terv értékelése alapján

6
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2. melléklet a 17/2012. (VIII. 3.) VM utasításhoz

„1. melléklet 7. függelékének 8. melléklete a 12/2012. (VI. 8.) VM utasításhoz
A GAZDÁLKODÁSI TERV
FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
Az Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termõföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét
képezõ gazdálkodási tervek összehasonlíthatósága érdekében a pályázóknak az alábbi tartalommal és formában kell
jelenlegi gazdálkodási helyzetüket és a haszonbérlet elnyerése esetére vonatkozóan a pályázat idõtartamára kiterjedõ
gazdálkodási elképzeléseiket, terveiket bemutatni. A gazdálkodási terv adatlapjainak számítógépes kitöltéséhez az
elektronikus változatot kérésre az Igazgatóság e-mail útján megküldi a regisztrált pályázóknak.
Tisztelt Pályázók!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gazdálkodási tervben bemutatott gazdálkodási tevékenység az ajánlat
benyújtásával az ajánlati kötöttség részét képezi, és a pályázat elnyerése esetén a megkötésre kerülõ termõföldhaszonbérleti szerzõdésben foglalt kötelezettséggé válik.

GAZDÁLKODÁSI TERV
A)
ALAPADATOK
1.
2.

Az ajánlattevõ neve:
………………………………………………………………………………
Az ajánlat tárgyát képezõ birtoktest pályázati azonosító száma:
…………………………………

B)
A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE
(legfeljebb 3 oldal)
1. A gazdálkodás célja, illeszkedése a vidékfejlesztési stratégiához és földbirtok-politikai irányelvekhez
és a haszonbérleti pályázat céljához:

2. A gazdálkodási tevékenység rövid leírása, a természeti, technológiai és piaci körülményeinek ismertetése
(a gazdaság elhelyezkedése, termõhelyi viszonyok, természeti kockázatok, különbözõ jogcímeken használt
mezõgazdasági területek kiterjedése és hasznosításának módja, technológiai háttér/fejlesztések, feldolgozó
tevékenység, tevékenységek bõvítése, új tevékenység indítása, a termelt termények és termékek/ feldolgozott
termékek helyi és más piaci értékesítési lehetõségei):
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3. A gazdálkodás pénzügyi helyzetének alakulása (saját pénzügyi források, pénzintézeti források, integrátori
elõfinanszírozás, támogatások elérhetõsége; a gazdálkodás finanszírozásában betöltött %-os aránya):

4. Foglalkoztatás alakulása (éves létszámszükséglet, állandó foglalkoztatottak száma, idény-foglalkoztatottak száma
és foglalkoztatásuk idõszaka, az ajánlattevõ szakmai végzettsége, gyakorlata és szakterülete):

C)
INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSÉHEZ
(Kérjük, hogy a választ „X”-szel jelölje meg a sor utolsó kockájában, illetve adja meg a kért számszaki és szöveges
adatokat!)

1. A pályázó gazdálkodási helyzete
1.1. A pályázó gazdálkodási szervezeti és jogi formája:
– Családi gazdálkodó
– Egyéni mezõgazdasági vállalkozó
– Õstermelõ (ha csak ezzel a jogcímmel rendelkezik!)
– A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 568. §-a szerinti feltételeknek megfelelõ,
legeltetési célból létrehozott helyi legeltetési közösség
– A pályázó a pályázati kiírásban közzétett természetvédelmi célra, feladatra létesült és nonprofit
szervezetnek minõsül
1.2. A pályázó bejelentett lakhelye, székhelye és a megpályázott földrészletek közötti távolság [a Pályázati Kiírás
11.2. h) pontja szerint]:
– 0–10 km között
– 10–20 km között
1.3. A pályázó szakirányú végzettséggel rendelkezik:
– Igen
– Nem
A szakirányú végzettség megnevezése, megszerzésének helye, ideje:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

5584

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 33. szám

1.4. A pályázó gazdálkodási gyakorlattal rendelkezik:
– Igen : 3–5 év között
– Igen : 5–10 év között
– Igen: 10 év felett
– Nem
A szakterület megnevezése, gazdálkodási gyakorlat kezdete, helye:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5. A pályázó fiatal gazdálkodó, megfelel a 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt
feltételeknek:
– Igen
– Nem
1.6. A pályázó pályakezdõ mezõgazdasági termelõ a fenti 1.5. pontban az „Igen” választ jelölte meg és a 113/2009.
(VII. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített gazdálkodási tevékenységet jelen haszonbérleti
pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 3 éven belül kezdte meg, vagy a pályázat kiírásának évében megkezdi:
– Igen
– Nem
Jelölje meg a gazdálkodási tevékenységet:
– Mezõgazdasági üzem vezetõjeként elsõ alkalommal kezd gazdálkodni*:
– Új gazdaságot hoz létre**:
– Gazdaságot vesz át***:
* 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.
** 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerint.
*** 113/2009. (VII. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerint.

1.7. A pályázó vállalja a foglalkoztatás tartós bõvítését:
– Igen
– Nem

2. A természetvédelmi követelményeknek való megfelelés
2.1. Legeltethetõ állatállomány (NE)
Állatfaj megnevezése
– Szarvasmarha
– Bivaly
– Juh
– Ló
– Szamár, öszvér
– Kecske
– Egyéb állatfaj: …………………………………………………………………………………
* NE = éves átlagos állományi létszám nagyállat-egységben

(Legeltethetõ állatállomány) / (legeltetett terület) = ……… (NE/ha)

NE (db)*
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2.2. Legeltethetõ, a védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének
megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet szerinti õshonos, vagy régen honosult gazdasági
állatfajták tartása:
Állatfaj/fajta megnevezése

NE (db)*

* NE = éves átlagos állományi létszám nagyállat-egységben

Összes õshonos, vagy régen honosult legeltethetõ mezõgazdasági állatállomány (NE) / a 2.1. pontban megadott
legeltethetõ állatállomány (NE) = ……………
2.3. Környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelõ tevékenység:
– Igen: A pályázó korábban részt vett/vesz agrár-környezetgazdálkodási intézkedés zonális
célprogramjában és annak elõírásait teljesítette
– Igen: A pályázó korábban részt vett/vesz agrár-környezetgazdálkodási intézkedés horizontális
célprogramjában és annak elõírásait teljesítette
– Nem

Dátum, ………………………………………
………………………………………
Pályázó aláírása

D)
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a fenti A), B) és C) pontokban foglaltak gazdálkodási terv és kiegészítõ adatok a ………………..
termõföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatom elválaszthatatlan részei és az ajánlati kötöttség
tárgyát képezik. Tudomásul veszem, hogy a gazdálkodási tervben és a kiegészítõ adatokban foglaltak a pályázat
elnyerése esetén a megkötésre kerülõ termõföld-haszonbérleti szerzõdésben, mint haszonbérlõ által vállalt
kötelezettségekké válnak.

Dátum, ………………………………………
………………………………………
Pályázó aláírása”
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A Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2012. (VIII. 3.) VM KÁT utasítása
az öltözködési elõírásokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) dolgozóinak munkahelyi öltözködésével kapcsolatos elõírásait a jelen utasítás (a továbbiakban:
Szabályzat) szerint határozom meg.

1. §

A Szabályzat hatálya kiterjed a Minisztérium kormánytisztviselõire, kormányzati ügykezelõire és munkavállalóira,
valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati Operatív Program (HOP) technikai
segítségnyújtási keret terhére történõ foglalkoztatási jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselõk).

2. §

(1) A kormánytisztviselõ a minisztériumi munkavégzéshez köteles az alkalomnak, az évszaknak, valamint az idõjárásnak
megfelelõ öltözékben, valamint megfelelõ személyi higiéniával – ápolt és tiszta külsõvel, rendezett hajjal – megjelenni.
(2) A Minisztériumban munkavégzésre általában az elegáns, a munkahelyi hivatali jellegnek megfelelõ öltözetben kell
megjelenni. Hölgyek esetén elegáns felsõ, blúz, blézer, kiskabát, szoknya, vagy nadrág, illetve elegáns egyrészes
szövetruha viselhetõ. A szoknya hosszúsága legalább a térd felett 5 centiméterig kell hogy érjen. Zárt cipõvel együtt
harisnya viselése kötelezõ, szandál és nyitott cipõ harisnya nélkül is viselhetõ. Férfiak esetében a hivatali megjelenés az
ing, vászon-, vagy szövetnadrág, zakó, nyakkendõ, illetve zárt, elegáns cipõ.
(3) A mindennapi hivatali munka során – ha a kormánytisztviselõ külsõ látogatókat, illetve ügyfeleket nem fogad,
társszervezetek képviselõivel nem találkozik, illetve a Minisztériumot tárgyaláson nem képviseli – a (2) bekezdés
szerinti öltözék helyett viselhetõ kényelmesen elegáns ruházat is, amely lehet egyszerû, legfeljebb enyhén koptatott,
nem tépett farmernadrág vagy farmerszoknya, elegáns pulóver vagy mellény, visszafogott mintázatú, vagy sima
pamutpóló, illetve egyrészes ruha.

3. §

(1) Férfiak a munkahelyen rövidnadrágot, szandált, papucsot, feliratos, vagy komikusan ható mintázatú, illetve túlzottan
színes inget, pólót, illetve nyakkendõt nem viselhetnek. Hölgyek nem jelenhetnek meg kánikularuhában,
strandpapucsban, pánt nélküli, vagy spagetti pántos felsõ pedig csak a vállat takaró kiskabáttal, vagy boleróval
viselhetõ. Az öltözetnek takarnia kell a tetoválást, a piercinget, a köldököt, illetve a fehérnemût.
(2) Nem viselhetõ szélsõséges divatirányzatokat követõ stílusú ruházat, reklámot tartalmazó ruhadarab, hivalkodó ékszer,
miniszoknya, provokatív, hiányos, vagy átlátszó ruha, illetve mélyen dekoltált felsõrész.

4. §

Különleges alkalmak, ünnepségek, illetve magasabb szintû, vagy kiemelt hivatali tárgyalások alkalmával – minden
idõjárási körülmények között – nõk számára a kosztüm, vagy nadrágkosztüm, zárt cipõ harisnyával, a férfiak számára
sötét öltöny, hosszú ujjú ing, nyakkendõ, illetve alkalmi, zárt cipõ viselése kötelezõ.

5. §

Az utasításban foglaltak betartatásáról a szervezeti egység vezetõje köteles gondoskodni.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Poprády Géza s. k.,
közigazgatási államtitkár
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Személyügyi hírek

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2012. június 1-je és 2012. június 30-a között

Kormánytisztviselõi jogviszony létesítések száma 16 fõ
1.

Kelemen-Csató Irén

2.

Andrási Annamária

3.

Mezõ Laura

4.

dr. Schunk Alexandra

5.

Kovács Borbála

6.

dr. Sorosi Noémi

7.

dr. Tóth Kálmán

8.

Kohári Zolna

9.

Szabóné Nagy Ildikó

10.

Német Ágnes

11.

Gencsi Éva

12.

Bacsa Szilvia

13.

Deák Ildikó

14.

Farkas János Balázs

15.

dr. Fekete Borbála

16.

Polányi Zoltán

Kormánytisztviselõi jogviszony megszüntetések száma 16 fõ
1.

dr. Benedekné Dömötör Ildikó

2.

Varga Ödönné

3.

dr. Csiki Gábor

4.

dr. Borovácz Krisztina Petra

5.

dr. Pusztai Krisztina

6.

Dedéné Tolnai Teréz

7.

Turcza Zoltánné

8.

Rádics András

9.

Hornungné Rauh Edit

10.

Albert Dénes

11.

dr. Beyer-Dóczy Péter

12.

dr. Entz Géza

13.

dr. Madarász Sándor

14.

dr. Jolsvai Kinga

15.

Mihályfi László

16.

dr. Tefner Nóra Borbála
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Vezetõi megbízás adása: 3 fõ
1.

Veresné Novák Katalin Éva

fõosztályvezetõ

2.

Andrási Annamária

fõosztályvezetõ-helyettes

3.

Tóth Judit

osztályvezetõ

Vezetõi megbízás visszavonása: 1 fõ
1.

dr. Szabó Márta

fõosztályvezetõ
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Alapító okiratok

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Nemzeti Sport Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Nemzeti Sport Intézet alapító okiratát – az államháztartásért felelõs
miniszter elõzetes egyetértésével – módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv neve, székhelye
neve: Nemzeti Sport Intézet
nevének hivatalos rövidítése: NSI
neve angolul: National Institute for Sport
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
2. Létrehozásáról szóló jogszabály/határozat
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet átalakulásáról szóló 2/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat
3. Az NSI közfeladatai/alaptevékenység
Az NSI alaptevékenységként ellátott feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) és a látványcsapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló NEFMI utasítás alapján látja el
az alábbi kérdések tekintetében
– az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elõsegítése,
– sportcélú támogatások kezelése,
– a látványcsapatsportok támogatásával összefüggõ következõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok
ellátása a Korm. rendelettel módosított, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján:
a) a Tao. tv. 4. § 44. pontjában és 22/C. §-ában meghatározott támogatás feltételét képezõ sportfejlesztési
program jóváhagyásáról való döntés,
b) a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolása, valamint az adókedvezményekre jogosító,
a Tao. tv. 4. § 45. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatási igazolás kiállítása,
c) a látványcsapatsportok támogatásával összefüggõ, a Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és
nyilvántartási tevékenység végzése,
d) a Korm. rendeletben meghatározottak szerint Tao. tv. 4. § 44. pontjában és 22/C. §-ában meghatározott
támogatás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzése,
e) a támogatott szervezetnek a Tao. tv. 4. § 44. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatás, valamint annak a Korm.
rendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történõ befizetésére kötelezés, amennyiben a
támogatás felhasználásának ellenõrzése során megállapítja, hogy a támogatott szervezet a támogatást nem
rendeltetésszerûen vette igénybe,
f) az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülõ, szabálytalanul igénybe vett és be nem fizetett
támogatás, valamint annak a Korm. rendeletben meghatározottak szerinti kamata behajtásának
kezdeményezése, ha a befizetésre kötelezés ellenére a támogatott szervezet a nem rendeltetésszerûen igénybe
vett támogatást és annak kamatát nem fizeti be az állam részére,
g) intézkedés a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjog Magyar Állam javára
történõ bejegyeztetésérõl az ingatlan-nyilvántartásba;
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h) kapcsolattartás a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Tao. tv. szerint nyújtott támogatás ellenõrzésére jogosult
más szervekkel – ennek keretében a Korm. rendelet alapján továbbadott támogatásnak minõsülõ támogatások
esetén a látványcsapatsportágak országos sportági szakszövetségeivel – és az adópolitikáért felelõs minisztériummal,
továbbá – a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott támogatási jogcímmel kapcsolatos,
sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyieszköz-beruházás, -felújítás esetén – a Nemzeti Sportközpontokkal;
i) a Tao. tv. 4. § 44. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatással összefüggésben egyéb, jogszabályokban, valamint az
irányítást gyakoroló Emberi Erõforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által meghatározott, különösen
adatszolgáltatásra, a támogatás hatásainak sportágazati elemzésére vonatkozó feladatok ellátása, továbbá
– az NSI-re vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az NSI Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglalt
egyéb feladatok ellátása.
Szakágazati besorolása:
931900 Egyéb sporttevékenység
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
4. Az NSI mûködési köre
Az NSI mûködési köre Magyarország területére terjed ki.
5. Az NSI irányító szervének neve, székhelye:
Emberi Erõforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
Az irányítási jogkört az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a sportpolitikáért felelõs államtitkár
útján gyakorolja. Az irányítási jogok gyakorlásának további szabályait az EMMI a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában rögzíti.
6. Az NSI gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Az NSI vezetõjének megbízási rendje:
Az NSI vezetését fõigazgató látja el. A fõigazgatót pályáztatást követõen a sportpolitikáért felelõs államtitkár
javaslatára a miniszter bízza meg és menti fel. Fõigazgatói megbízás legfeljebb 5 éves határozott idõtartamra adható.
A fõigazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a sportpolitikáért felelõs államtitkár.
A látványcsapatsportok támogatásával összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokkal összefüggõ
sportszakmai feladatokat ellátó szervezeti egységét fõigazgató helyettes irányítja. A fõigazgató-helyettest
pályáztatást követõen a fõigazgató javaslata alapján a sportpolitikáért felelõs államtitkár elõterjesztésére a miniszter
legfeljebb 5 éves határozott idõre bízza meg és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató-helyettes fölött
az NSI fõigazgatója gyakorolja.
Az NSI gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat gazdasági igazgató irányítja.
A gazdasági igazgató az NSI gazdasági vezetõje, gazdálkodási és pénzügyekben a fõigazgató helyettese. A gazdasági
igazgatót a fõigazgató javaslata alapján a sportpolitikáért felelõs államtitkár elõterjesztésére a miniszter határozott
idõre – de legfeljebb 5 évre – bízza meg és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági igazgató fölött az NSI
fõigazgatója gyakorolja.
A látvány csapatsportok támogatásával összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok tekintetében a
közigazgatási hatósági hatáskör gyakorlója közvetlenül a fõigazgató.
8. A foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az NSI alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történõ végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.)
Korm. rendelet, hatálya alá tartoznak.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
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9. A közvetlen jogelõd szerv neve, székhelye:
neve: Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet,
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010.
augusztus 13-án közzétett, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet átalakulásáról szóló 2/2010.
(VIII. 13.) NEFMI határozatnak (a továbbiakban: Határozat) a Nemzeti Sport Intézet alapító okiratára vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Határozat 1. számú mellékletét képezõ, a Nemzeti Sport Intézet 2010. augusztus 3-án kelt
alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 15.
12280-9/2012.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A Nemzeti Sportközpontok alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az olimpiai központok mûködtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának
biztosítása, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt állami feladatok ellátásának elõsegítése érdekében – figyelemmel a
Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelõ, Hasznosító és Fejlesztésszervezõ Közhasznú Társaság megszüntetésérõl és állami
feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat 2. pontjára, valamint az
olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletre – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8–11. §-aiban
foglaltak végrehajtására – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban:
NSK) alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei
neve: Nemzeti Sportközpontok
nevének hivatalos rövidítése: NSK
neve angolul: National Centres for Sport
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.
telephelyei:
1106 Budapest, Fehér út 9. (Fehér úti Sporttelep)
1089 Budapest, Vajda Péter u. 48. (Népligeti Sporttelep)
1022 Budapest, Marczibányi tér 16. (Ormay László Asztalitenisz Csarnok)
2890 Tata, Baji út 21. (Tatai Edzõtábor)
2336 Dunavarsány, külterület, 050/4 hrsz. (Dunavarsányi Edzõtábor)
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc dr. u. 8. (Balatonfüredi Edzõtábor és Vitorlástelep)
8184 Balatonfûzfõ, Uszoda utca 1. (Balatonfûzfõi Uszoda)
1103 Budapest, Kõér u. 1/A (Kõér utcai Sportuszoda)
1138 Budapest, Margitsziget 23800/7 hrsz. (Hajós Alfréd Sportuszoda)
1138 Budapest, Margitsziget 23801 hrsz. (Széchy Tamás Sportuszoda)
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. (Császár-Komjádi Sportuszoda)
6725 Szeged, Alsóvárosi Feketeföldek 158. (Maty-éri Evezõspálya)
1121 Budapest, János-hegyi út 010503/9 hrsz. (Budai Sporthotel)
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 92. (Ráckevei Vízisporttelep)
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1044 Budapest, Megyeri út 11–13. (Szusza Ferenc Stadion)
1046 Budapest, Szilágyi utca 30. (Atlétikai Stadion)
3234 Mátraszentimre – Galyatetõ, Vasas út 14. (Galyatetõi Síház)
3233 Gyöngyös – Mátraháza, Kékesi út 21. (Mátraházi Edzõtábor)
1111 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7. (Tüskecsarnok)
2098 Pilisszentkereszt, Téri Ödön utca 24. (Turista Múzeum)
8253 Révfülöp, Halász utca 51–53. (Révfülöpi Vitorláskikötõ)
2. Létrehozásáról szóló jogszabály/határozat
A Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelõ, Hasznosító és Fejlesztésszervezõ Közhasznú Társaság megszüntetésérõl és
állami feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat
3. Az NSK közfeladatai/alaptevékenység
Az NSK alaptevékenységként ellátott feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény, az olimpiai központokról szóló
38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló NEFMI utasítás alapján látja el az alábbi kérdések tekintetében: olimpiai
központok mûködtetése és fejlesztése, az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elõsegítése,
az egyéb, állami tulajdonban lévõ, az állami vagyon részét képezõ, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe
adott, valamint egyes, az Emberi Erõforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) vagyonkezelésébe tartozó
ingatlanok különösen sportlétesítmények üzemeltetésérõl, hasznosításáról, fejlesztésérõl történõ gondoskodás,
sporttudományos kutatások ellátása, a sport és testnevelés területén a hazai és nemzetközi jelentõségû muzeális
tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyûjtése, õrzése, védése, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos
feldolgozása, közlése, a tudományos eredmények kiállítások, tudományos és ismeretterjesztõ elõadások,
közlemények és kiadványok útján való hasznosítása, továbbá az NSK-ra vonatkozó hatályos jogszabályokban,
valamint az NSK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglalt egyéb feladatok vonatkozásában.
Az NSK mûködteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot. A Magyar Sportmúzeum az
NSK szervezeti egysége.
Szakágazati besorolása:
931100 Sportlétesítmény mûködtetése
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
552002 Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás
562915 Sportolók edzõtábori étkeztetése
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
931101 Edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése
A költségvetési szerv által végzett vállalkozási tevékenység nem haladhatja meg a módosított kiadási elõirányzatok
20%-át.
4. Az NSK mûködési köre
Az NSK mûködési köre Magyarország területére terjed ki.
5. Az NSK irányító szervének neve, székhelye:
Emberi Erõforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
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Az irányítási jogkört az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a sportpolitikáért felelõs államtitkár
útján gyakorolja. Az irányítási jogok gyakorlásának további szabályait az EMMI a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
rögzíti.
6. Az NSK gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Az NSK vezetõjének megbízási rendje
Az NSK vezetését fõigazgató látja el. A fõigazgatót pályáztatást követõen a sportért felelõs államtitkár javaslatára a
miniszter bízza meg határozatlan idõre és menti fel. Fõigazgatói megbízás legfeljebb 5 éves határozott idõtartamra is
adható. A fõigazgató feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a sportért felelõs államtitkár.
A muzeális feladatokat ellátó szervezeti egység vezetõjét pályáztatást követõen a fõigazgató javaslata alapján a
miniszter nevében az irányítási jogkört gyakorló sportért felelõs államtitkár legfeljebb öt év határozott idõre bízza meg
és menti fel. A muzeális szervezeti egység vezetõje feletti egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
Az NSK gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat gazdasági igazgató irányítja. A gazdasági igazgató az NSK gazdasági
vezetõje, gazdálkodási és pénzügyekben a fõigazgató helyettese. A gazdasági igazgatót a fõigazgató javaslata alapján
a sportért felelõs államtitkár elõterjesztésére a miniszter határozatlan idõre bízza meg és menti fel, az egyéb
munkáltatói jogokat az NSK fõigazgatója gyakorolja.
8. A foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése
Az NSK alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történõ végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.)
Korm. rendelet, valamint a muzeális feladatokat ellátó szervezeti egység alkalmazottai és vezetõje tekintetében pedig
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a
közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésére
címû 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
9. Jogelõd szerv neve, székhelye:
neve: Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
neve: Testnevelési és Sportmúzeum
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010.
augusztus 13-án közzétett, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet átalakulásáról szóló 2/2010.
(VIII. 13.) NEFMI határozatnak (a továbbiakban: Határozat) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
átalakítására, valamint a Nemzeti Sportközpontok alapító okiratára vonatkozó rendelkezései, továbbá a Nemzeti
Sportközpontoknak a Határozat 3. számú mellékletét képezõ alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 15.
12280-11/2012.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek
alapító okiratai

Baranya megyei közoktatási intézmények alapító okiratai
A Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs
miniszter elõzetes egyetértésével – alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
b) Rövid neve: BM EGYMI
c) Székhelye: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14.
d) Telephelye: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 4.
e) Alapító és irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b) pont, valamint a 87. § (1) bekezdés c), e), f),
g) pontok alapján közoktatás.
OM azonosító: 038441
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos (látás-, és hallássérült) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók
vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók integrált és
szegregált oktatását végzi.
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Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) feladat
keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált oktatását látja el.
c) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) feladat
keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált oktatását végzi.
d) Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. évfolyam).
e) Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam).
f) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) feladat keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), autista, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû tanulók integrált és szegregált oktatását végzi.
g) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam).
h) Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam).
i) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon.
j) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon feladat keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), autista, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû tanulók integrált és szegregált oktatását végzi.
k) Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás.
l) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon.
m) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon feladat keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), autista, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû tanulók integrált és szegregált oktatását látja el.
n) Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás.
o) Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése.
p) Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése.
q) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés.
r) Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése.
s) Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése.
t) Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
feladat keretében:
a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos (látás-, és hallássérült) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók
vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók integrált és
szegregált ellátását végzi.
u) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenysége körében:
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI), egységes konduktív pedagógiai intézmény.
– Gyógypedagógiai tanácsadás testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és
hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényû tanulók szegregált ellátása,
– Logopédiai ellátás,
– Gyógytestnevelés,
– Utazó szakember hálózat mûködtetése,
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– Nevelési tanácsadás,
– Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének,
önképzésnek segítése,
– Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat,
v) Korai fejlesztés, gondozás keretében: a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók szegregált ellátása.
w) Fejlesztõ felkészítés.
x) Pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében:
– szaktanácsadás,
– pedagógiai tájékoztatás,
– igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
– pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
– tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat,
y) Ifjúság-egészségügyi gondozás.
z) Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerint besorolása
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562916 Üdülõi, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
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855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése.
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
8. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje
A költségvetési szerv igazgatóját a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év idõtartamra bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
10. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény:
– gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
– gyógypedagógiai nevelési intézmény
– szakiskola
– kollégium
– pedagógiai szakszolgálat
– egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény
11. Tagintézménye:
BM EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. – 3105/8 hrsz, 3335 m2
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 4. – 312 hrsz, 3197 m2
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Mök tv.) 2. §
(1) bekezdése szerint az intézmény használatában lévõ vagyon állami tulajdon.
A Korm. rendelet 10. §-a szerint a vagyonkezelõi jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ gyakorolja.
14. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Maximális tanulólétszámok
székhelyén:
Óvodai létszám:
Általános iskola:
Szakiskola:
Kollégiumi férõhely:

20fõ
150 fõ
90 fõ
76 fõ
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60 fõ
90 fõ
60 fõ

15. Évfolyamok száma:
Nappali munkarend szerint folyó nevelés-oktatás:
Óvodai csoport száma: székhelyén 2 gyógypedagógiai óvodai csoport
Iskolai évfolyamok száma:
– székhelyén: általános iskola 1–8. évfolyam + 1–8. középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók foglalkoztatási csoportja
+4–5 szakiskolai évfolyam + 4–5 készségfejlesztõ speciális szakiskolai évfolyam.
– telephelyén: általános iskola 1–8. évfolyam + 4–5 szakiskolai évfolyam 1–8. középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók
foglalkoztatási csoportja + 4–5 készségfejlesztõ speciális szakiskolai évfolyam
16. Szakképzési szakmacsoportok:
Székhelyén:
– Kereskedelem- marketing szakmacsoport, bolti eladói szakképesítésen belül: élelmiszer- és vegyiáru-eladó OKJ
31 341 01 0010 31 02,
– Mezõgazdasági szakmacsoport, kertész szakképesítésen belül: kerti munkás OKJ 31 622 01 0100 21 04,
– Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, panziós, falusi vendéglátó szakképesítésen belül: szállodai
szobaasszony, OKJ 31 812 01 0100 21 01,
– Ügyvitel szakmacsoport, informatika szakképesítésen belül: számítógépes adatrögzítõ, OKJ 52 347 03 0100 31 01,
– Készségfejlesztõ speciális szakiskolai oktatás, önálló életkezdésre felkészítés, parkgon-dozás, háztartástan (nem
OKJ képzés).
Telephelyén:
– Mûvészet-közmûvelõdés-kommunikáció szakmacsoport, népi kézmûves szakképesítésen belül: famûves, OKJ
31 215 02 0010 31 03,
– Mezõgazdasági szakmacsoport, kertész szakképesítésen belül: gombatermesztõ, OKJ 31 622 01 0100 21 02,
– Mûvészet-közmûvelõdés-kommunikáció szakmacsoport, porcelánkészítõ és -festõ szakképesítésen belül: porcelánfestõ,
OKJ 33 215 01 0010 33 01,
– Kereskedelem- marketing szakmacsoport, virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ szakképesítésen belül: virágkötõ
33 215 02 0100 31 02.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Mök tv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1.
napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése
56/2011. (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/172/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola, Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola,
Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
a) Neve: Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola, Kollégium
b) Rövid neve: Radnóti Miklós Szakközépiskola
c) Székhelye: 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
d) Telephelyei:
7700 Mohács, Szent István u. 18–20.
7700 Mohács, Mohácsi Jenõ u. 1/B
7700 Mohács, Liliom u. 50.
7700 Mohács, Mohácsi Jenõ u. 2/B
7700 Mohács, Pécsi u. 6/B
e) Alapító és irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Tolna megye
Somogy megye
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése alapján közoktatás.
OM azonosító: 027435
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12. évfolyam):
– horvát és német nemzetiségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
– nyelvi elõkészítõ
b) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12. évfolyam):
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók integrált oktatása
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c)
d)
e)
f)

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12. évfolyam)
Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyamon):
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók integrált oktatása.
g) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
h) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
i) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon:
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók integrált oktatása.
j) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
k) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon:
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók integrált oktatása.
l) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
m) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
n) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
o) Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
p) Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
q) Ifjúság-egészségügyi gondozás
r) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
s) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
7700 Mohács, Liliom u. 50. szám alatti telephelyen:
a) Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
b) Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerint besorolása
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12. évfolyam)
853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyamon)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
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853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externatusi nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
8. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje
A költségvetési szerv igazgatóját a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év idõtartamra bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
10. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
a) Összetett iskolai intézményegység:
– szakközépiskola
– szakiskola
b) Kollégiumi intézményegység
11. Nemzetiségi és más feladatai:
a) Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12. évfolyam):
– horvát és német nemzetiségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma)
– nyelvi elõkészítõ
b) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12. évfolyam)
c) Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. – 96 hrsz, 5200 m2
7700 Mohács, Szent István u. 18–20. – 1575/4 hrsz, 8357 m2, 1575/39 hrsz, 4124 m2
7700, Mohács, Liliom u. 50. – 3408/233 hrsz, 8. 026 m2
7700 Mohács, Mohácsi Jenõ u. 1/B – 89/3 hrsz, 1289 m2
7700 Mohács, Mohácsi Jenõ u. 2/B – 89/7 hrsz, 1773 m2
7700 Mohács, Pécsi u. 6/B – 90/3 hrsz, 737 m2
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Mök tv.) 2. §
(1) bekezdése szerint az intézmény használatában lévõ 7700 Mohács, Mohácsi Jenõ u. 1/B, a 7700 Mohács, Mohácsi
Jenõ u. 2/B, valamint 7700 Mohács, Pécsi u. 6/B cím alatti vagyon állami tulajdon.
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Ezen ingatlanok tekintetében a Korm. rendelet 10. §-a szerint a vagyonkezelõi jogokat a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ gyakorolja.
A 7700 Mohács, Szent István u. 18. valamint a 7700, Mohács, Liliom u. 50. cím alatti ingatlanok Mohács Város
Önkormányzata tulajdonában vannak, azok tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 41/2007.
(IV. 19.) Kgy határozata 1. számú mellékletében foglalt „Intézmény átadás-átvételi megállapodás” alapján a Baranya
Megyei Intézményfenntartó Központnak – a Baranya Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó jogutódjának –
használati joga van.
A 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. cím alatti ingatlan Mohács Város Önkormányzata tulajdonában van, azon a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyûlése 173/1999. (VI. 28.) Kgy. határozata 1. számú mellékletében foglalt „Intézmény
átadás-átvételi megállapodás” alapján a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központnak – a Baranya Megyei
Önkormányzat, mint intézményfenntartó jogutódjának – használati joga van.
14. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Mohács, Kossuth Lajos u. 71. székhely: 1540 fõ
Mohács, Szent István u. 18-20. telephely: 552 fõ
Mohács, Liliom u. 50. telephely: 231 fõ
15. Tagozat megnevezése:
Szakközépiskola felnõttoktatási tagozat
– nappali oktatási munkarendben
– esti oktatási munkarendben
Mohács, Kossuth Lajos u. 71.
Mohács, Szent István u. 18–20.
16. Évfolyamok száma:
Az intézmény székhelyén (Mohács, Kossuth Lajos u. 71.) mûködõ képzés szakirányai és az oktatás munkarendje:
1. Nappali munkarend szerint folyó oktatás
a) szakközépiskola
– nyelvi elõkészítõ osztály (9. évfolyam)
– szakközépiskola (9–12. évfolyam)
– szakközépiskola felnõttoktatási tagozat nappali oktatási munkarendben (9–12. évfolyam)
– nemzetiségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma 9–12. évfolyam)
– szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam)
szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; közgazdaságtan; egyéb szolgáltatások
(rendészeti, katonai pályára felkészítés); informatika; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom.
b) szakiskola
– általános mûveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
– nemzetiségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma 9–10. évfolyam)
– felzárkóztató oktatás
– szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9; 2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam)
– elõrehozott szakképzés az OKJ-ban meghatározottak szerint
szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyûipar; faipar; kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció; mezõgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; ügyvitel; egyéb szolgáltatások.
2. Esti munkarend szerint folyó oktatás
szakközépiskola
– felnõttoktatási tagozat (9–12. évfolyam)
– szakképzési évfolyam (1/13.; 2/14. évfolyam)
szakmacsoport: informatika
17. A szakképzés szakmacsoportjai, szakképesítések OKJ megnevezése, azonosító száma
Gépészet szakmacsoport (5)
31 582 10 1000 0000
Épületlakatos
31 521 10 1000 0000
Géplakatos
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31 521 11 1000 0000
Hegesztõ
31 521 24 1000 0000
Szerkezetlakatos
Informatika szakmacsoport (7)
54 481 01 1000 0000
CAD-CAM informatikus
54 481 03 0010 0000
Webmester
54 481 04 0010 0000
Gazdasági informatikus
Építészet szakmacsoport (9)
33 582 03 1000 0000
Burkoló
33 582 04 1000 0000
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
31 582 10 1000 0000
Kõmûves
Faipar szakmacsoport (11)
33 543 01 1000 0000
Bútorasztalos
31 582 08 1000 0000
Épületasztalos
33 542 04 1000 0000
Kárpitos
Közgazdaság szakmacsoport (15)
52 344 01 0000 0000
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
52 344 02 0000 0000
Vállalkozási ügyintézõ
Ügyvitel szakmacsoport (16)
33 346 01 1000 0000
Irodai asszisztens
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Mök tv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január
1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola,
Kollégium, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 56/2011. (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/174/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
b) Rövid neve: Meixner Ildikó EGYMI
c) Székhelye: 7700 Mohács, Kórház u. 1–3.
d) Telephelye: 7824 Old, hrsz: 060/3 és 060/4.
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Alapító és irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
Fenntartó szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye, Bács-Kiskun megye
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b) pont, valamint a 87. § (1) bekezdés c), e), f), g)
pontok alapján közoktatás.
OM azonosító: 038442
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása keretében:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott),
– autista,
– halmozottan fogyatékos
– testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
– érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült),
– beszédfogyatékos,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû tanulók integrált és szegregált oktatása.
b) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) feladat
keretében:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott),
– autista,
– halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált oktatása.
c) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) feladat
keretében:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott),
– autista,
– halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált oktatása.
d) Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. osztály)
e) Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10 évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) feladat keretében:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott),
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– autista,
– halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált oktatása.
f) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
g) Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
h) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
i) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók számára.
j) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
k) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
l) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon:
– enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott),
– középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók részére.
m) Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
n) Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
o) Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
p) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
q) Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
r) Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység keretében:
s) Nevelési Tanácsadó
t) Korai fejlesztés, gondozás keretében:
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi
fogyatékos (látás- és hallássérült), középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott), autista, halmozottan
fogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztése.
u) Fejlesztõ felkészítés
v) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény :
– Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
– Fejlesztõ felkészítés
– Logopédiai ellátás
– Gyógytestnevelés
– Konduktív pedagógiai feladatok
– Utazó szakember hálózat mûködtetése
– Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése
– Pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése, szervezése
– Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
w) Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység: egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek
oktatása
x) Ifjúság-egészségügyi gondozás
y) Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
z) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerint besorolása
552001 Üdülõhelyi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
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562913
562914
562916
562917
562920
680002
811000
851012
852012
852022
852024
853131
853132
853134
853135
853211
853212
853214
853221
853222
853224
855912
855915
855917
855918
855922
856011
856012
856013
856020
856099
869042
890505
910121
931205
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Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülõhelyi, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. osztály)
Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképzés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztõ felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

8. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje
A költségvetési szerv igazgatóját a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év idõtartamra bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
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10. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
– gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény
– gyógypedagógiai nevelési intézmény
– szakiskola
– kollégium
– egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény
– egységes konduktív pedagógiai intézmény
– nevelési tanácsadó
– oktatási célok és egyéb feladatok
11. Tagintézménye:
Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tagintézménye
7824 Old, hrsz: 060/3 és 060/4.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
7700 Mohács, Kórház u. 1–3.:
helyrajzi szám: 553 hrsz.
ingatlan alapterülete: 4984 m2
helyrajzi szám: 556 hrsz.
ingatlan alapterülete: 1556 m2
7824 Old:
helyrajzi szám: 60/3 hrsz.
ingatlan alapterülete: 2018 m2
helyrajzi szám: 60/4 hrsz.
ingatlan alapterülete: 14.456 m2
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Mök tv.) 2. §
(1) bekezdése szerint az intézmény használatában lévõ vagyon állami tulajdon.
A Korm. rendelet 10. §-a szerint a vagyonkezelõi jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ gyakorolja.
14. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Maximális tanulólétszámok
székhelyén:
Óvodai létszám:
10 fõ
Általános iskola:
160 fõ
Szakiskola:
90 fõ
Kollégiumi férõhely:
84 fõ
Maximális tanulólétszámok
telephelyén:
Általános iskola:
36 fõ
Szakiskola:
12 fõ
Kollégiumi férõhely:
30 fõ
15. Évfolyamok száma:
1. Nappali munkarend szerint folyó nevelés-oktatás:
Óvodai csoport száma:
székhelyén: 1 gyógypedagógiai óvodai csoport
Iskolai évfolyamok száma:
székhelyén: általános iskola 1–8. évfolyam
szakiskolai 9–12. évfolyam
telephelyén: általános iskola 1–8. foglalkoztatási csoport
készségfejlesztõ speciális szakiskolai csoport 9–10. évfolyam
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16. Szakmacsoportok:
Mezõgazdasági szakmacsoport:
Kerti munkás OKJ: 31 622 01 0100 21 04
Parkgondozó OKJ: 54 622 01 0100 21 01
Vendéglátás- Idegenforgalom szakmacsoport
Konyhai kisegítõ OKJ: 33 811 03 0100 21 01
Szállodai szobaasszony OKJ: 31 812 01 0100 21 01
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Mök tv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1.
napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 56/2011. (VI. 16.) Kgy.
határozatával elfogadott alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/176/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Baranya Megyei II. Béla Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs
miniszter elõzetes egyetértésével – alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Baranya Megyei II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
b) Rövid neve: II. Béla Középiskola
c) Székhelye: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
d) Telephelyei: Baranya Megyei II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézménye:
7900 Szigetvár, Zárda u. 2.
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2.
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.
7915 Dencsháza, Petõfi u. 40.
7912 Nagypeterd, Kossuth u. 47.
7912 Somogyapáti, Fõ u. 89.
Baranya Megyei II. Béla Középiskola Kollégium:
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.
e) Alapító és irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
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A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
Fenntartó szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése alapján közoktatás.
OM azonosító: 027446
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Székhelyén:
– Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam),
– Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) feladat keretében:
Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatása.
– Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam),
– Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam),
– Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) feladat keretében:
Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatása.
– Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam),
– Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam),
– Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam),
– Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam),
– Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam),
– Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon,
– Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon feladat keretében:
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatása a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ sajátos nevelési igényû tanulók kötelezõ felvételére kijelölt
szakiskola.
– Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás,
– Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon,
– Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon feladat keretében:
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatása a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ sajátos nevelési igényû tanulók kötelezõ felvételére kijelölt
szakiskola.
– Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás,
– Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés,
– Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése,
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– Iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás,
– Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység,
– Ifjúság-egészségügyi gondozás,
– Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.
Telephelyein:
a) Baranya Megyei II. Béla Középiskola Kollégiuma
– Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
– Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
b) Baranya Megyei II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézménye
(alapfeladatainak felsorolását jelen okirat 16. pontja tartalmazza)
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás
852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban
852032 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágban
853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
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900121 Zenemûvészeti tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év idõtartamra bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
10. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– kollégium,
– felnõttoktatási gimnázium és szakközépiskola,
– alapfokú mûvészetoktatás.
11. Tagintézménye:
Baranya Megyei II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézménye
7900 Szigetvár, Zárda u. 2.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. – 1324 hrsz, 3268 m2
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. – 312 hrsz, 896 m2
7900 Szigetvár, Zárda u. 2. – 195 hrsz, 775 m2
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9–13. – 20 hrsz, 60 m2
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. – 1787/17hrsz, 55 m2
7915 Dencsháza, Petõfi u. 40. – 179 hrsz, 43 m2
7922 Somogyapáti, Fõ u. 89. – 119 hrsz, 45 m2
7912 Nagypeterd, Kossuth u. 47. – 172 hrsz, 48 m2
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8., valamint a 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. cím alatti ingatlanok Pécsvárad Város
Önkormányzata tulajdonában vannak, azok tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 6/2010. (I. 28.)
Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központnak – a Baranya Megyei Önkormányzat mint
intézményfenntartó jogutódjának – használati joga van.
A 7900 Szigetvár, Zárda u. 2., a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9–13., valamint a 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. cím alatti
ingatlanok Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonában vannak; a 7915 Dencsháza, Petõfi u. 40. cím alatti ingatlan
Dencsháza Község Önkormányzata tulajdonában van; a 7922 Somogyapáti, Fõ u. 89. cím alatti ingatlan Somogyapáti
Község Önkormányzata tulajdonában van; a 7912 Nagypeterd, Kossuth u. 47. szám alatti ingatlan Nagypeterd Község
Önkormányzata tulajdonában van. Valamennyi ingatlan tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése
53/2010. (V. 13.) Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központnak – a Baranya Megyei
Önkormányzat mint intézményfenntartó jogutódjának – használati joga van.
14. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Maximális tanulólétszám székhelyén: 610 fõ
Baranya Megyei II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézménye: 336 fõ az alábbiak szerint:
7900 Szigetvár, Zárda u. 2. – 216 fõ
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. – 30 fõ
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7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. – 30 fõ
7915 Dencsháza, Petõfi u. 40. – 20 fõ
7912 Nagypeterd, Kossuth u. 47. – 20 fõ
7912 Somogyapáti, Fõ u. 89. – 20 fõ
Baranya Megyei II. Béla Középiskola Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2. – 100 fõ
15. Évfolyamok száma:
I. Székhelyén évfolyamok száma:
1) Nappali munkarend szerint folyó oktatás:
a) gimnázium (9–12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés,
b) szakközépiskola (9–12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport,
c) szakiskola
– általános mûveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam),
– szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam),
– szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar,
d) felnõttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9–12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások.
2) Esti munkarend szerint folyó oktatás:
a) felnõttoktatási gimnázium esti munkarendben (9–12. évfolyam).
II. Tagintézményében az évfolyamok száma: alapfokú mûvészetoktatás 1–12. évfolyam.
16. Mûvészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:
Mûvészeti ág

Tanszakok

Képzõ- és iparmûvészet: 3. évfolyamig: vizuális alapozó gyakorlat, grafika és festészet alapjai,
4. évfolyamtól: grafika és festészet mûhelygyakorlat
Kötelezõ és választható tantárgyak: vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat
Csoportok száma: 4 (maximális tanulólétszám: 80 fõ)
(helyszínei: Szigetvár, Szent I. ltp. 2., Szigetvár, Rákóczi u. 9–13., Nagypeterd, Kossuth u. 47.,
Somogyapáti Fõ u. 89.)
Táncmûvészet:

Néptánc tanszak kötelezõ tantárgyai: népi játék, néptánc
Kötelezõen választható és választható tantárgyak: folklórismeret, tánctörténet, népi játék,
néptánc, népzenei alapismeretek
Csoportok száma: 2 (maximális tanulólétszám: 40 fõ)
(helyszíne: Dencsháza, Petõfi u. 40.)

Zenemûvészet:

Klasszikus zene:
Zeneóvoda, csoportok száma: 2 (maximális létszám: 20 fõ)
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, tenorkürt, kürt, harsona, bariton, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütõ
Billentyûs tanszak tantárgya: zongora
Vonós tanszak tantárgya: hegedû
Vokális tanszak tantárgyai: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs elõképzõ, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneismeret
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar.
Elektroakusztikus zene:
Billentyûs tanszak tantárgya: szintetizátor-keybord.
Kötelezõ és kötelezõen választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneismeret, kamarazene, zenekar.
Egyéni hangszeres oktatásban részesülõk száma: 196 fõ
(helyszínei: Szigetvár, Zárda u. 2., Szigetvár, Szent I. ltp. 2.)

17. Szakmacsoportok:
Élelmiszeripari szakmacsoport:
a) Pék-cukrász OKJ 33 541 05 0000 00 00
b) Húsipari termékgyártó OKJ 31 541 01 0000 00 00
c) Pék OKJ 33 541 04 0000 00 00
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Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 56/2011. (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okirata hatályát
veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/178/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
a) Neve: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
b) Rövid neve: BPSZSZSZK
c) Székhelye: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.
d) Telephelyei:
7960 Sellye, Fürdõ u. 2/A
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2.
7370 Sásd, Szent Imre u. 29.
7800 Siklós, Köztársaság tér 8.
7940 Szentlõrinc, Templom tér 5.
e) Alapító és irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve és székhelye:
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
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2. A költségvetési szerv mûködési köre:
Baranya megye,
kapacitás esetén Tolna megye, Somogy megye;
Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás esetében: Európa.
3. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.
4. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés f) pont, valamint a 87. § (1) bekezdés b), c), e), f)
g) pontok alapján közoktatás.
OM azonosító: 200085
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
pedagógiai szakszolgálat:
– Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság;
– Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Egységes Konduktív Pedagógiai Intézmény:
fejlesztõ iskolai oktatás: súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók ellátása; fejlesztõ felkészítés: súlyosan,
halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása, otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás, súlyosan,
halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása; korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás: testi, érzékszervi
(látás- és hallássérült), értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû kisgyermekek ellátása; konduktív pedagógiai
ellátás; gyógytestnevelés; utazó szakember hálózat; szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; igazgatási,
pedagógiai szolgáltatás; pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése;
– Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás,
pedagógiai szakmai szolgáltatás mûködtetése:
– Pedagógiai értékelés, pedagógiai szaktanácsadás, szakértés, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai
szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi és
tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése, könyvtári és szakkönyvtári
tevékenység. Angol Tanári Információs központ, Tehetségpont mûködtetése. Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás.
– Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
6. Államháztartási szakágazati besorolása:
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenység
7. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
856011 Pedagógiai szakszolgálat
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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8. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje
A költségvetési szerv igazgatóját a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év idõtartamra bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló megbízásos és vállalkozási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
10. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
7626 Pécs, Egyetem u. 2. – 16614/1 hrsz, 2500 m2
7960 Sellye, Fürdõ u. 2/A – 393 hrsz, 554 m2
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. – 1787/17 hrsz, 72 m2
7370 Sásd, Szent Imre u. 29. – 211 hrsz, 65 m2
7800 Siklós, Köztársaság tér 8. – 1489 hrsz, 67 m2
7940 Szentlõrinc, Templom tér 5. – 723/1 hrsz, 235 m2
12. A vagyon feletti rendelkezés joga
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Mök tv.) 2. §
(1) bekezdése szerint az intézmény használatában lévõ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. cím alatti ingatlan állami tulajdon.
Az ingatlan tekintetében a Korm. rendelet 10. §-a szerint a vagyonkezelõi jogokat a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ gyakorolja.
A 7960 Sellye, Fürdõ u. 2/A ingatlan a Sellye és Környéke Ipartestület, a 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. sz. Szigetvár
Város Önkormányzata, a 7370 Sásd, Szent Imre u. 29. sz., Sásd Város Önkormányzata, a 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. sz.
Siklós Város Önkormányzata, a 7940 Szentlõrinc, Templom tér 5. sz. Szentlõrinc Város Önkormányzata tulajdonában
van, ezen ingatlanokat (ingatlanrészeket) a költségvetési szerv feladatellátási megállapodás alapján használja.
13. Közvetlen jogelõdje:
Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Mök tv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1.
napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése 56/2011. (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okirata hatályát
veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/180/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Bács-Kiskun megyei közigazgatási intézmények alapító okiratai

A Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes
szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
1.1. Rövid neve: Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon
1.2. Rövidített neve: BAJAI EGYMI (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6500 Baja, Barátság tér 18.
3. Telephelyei: 6500 Baja, Szegedi u. 10. (tanmûhely)
6500 Baja, Liszt Ferenc u. 11. (lakásotthon)
6500 Baja, Liszt Ferenc u. 13. (lakásotthon)
6500 Baja, Szegedi u. III. körzet 70. (tanmûhely)
6524 Dávod, Püspökpuszta Csuka u. 29–31.
6500 Baja, Kölcsey F. u. 86. II/4. (külsõ férõhely)
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
– Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén: Bács-Kiskun megye
– Gyermekvédelem területén: Bács-Kiskun megye
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– Pedagógiai szakszolgáltatás területén: a megyei közoktatási feladatellátási terv szerint
– Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Bács-Kiskun megye
10. Intézményegységei:
– Óvoda
– Általános Iskola
– Szakiskola (Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola)
– Kollégium
– Gyermekotthon (lakásotthon)
– Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
11. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) és a 87. § (1) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt feladatként általános iskolai nevelés-oktatás, speciális szakiskolai oktatás, kollégiumi ellátás,
pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (3) bekezdésében az állam számára elõírt gyermekvédelmi szakellátás,
különösen pedig a Ktv. 121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Sajátos nevelési igényû – enyhe fokban sérült, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, tanulásban akadályozott,
illetve értelmileg akadályozott – gyermekek, tanulók óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai, kollégiumi
nevelése, oktatása, képzése, pedagógiai szakmai és szakszolgálati, valamint gyermekotthoni feladatok ellátása.
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülõi szálláshely szolgáltatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4 évfolyam)
852014 Általános iskolai felnõttoktatás (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztõ felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Szakképzési és felnõttképzési támogatások
Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Különleges gyermekotthoni ellátás
Utógondozó otthoni ellátás
Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége és arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban:
– Üdülõi szálláshely szolgáltatás
– Egyéb vendéglátás
– Textil, szõrme mosása, tisztítása
Vállalkozási tevékenység felsõ határa: a költségvetése módosított kiadási elõirányzatainak 7%.
14. A költségvetési szerv által oktatható szakmacsoportok és szakmák megnevezése:
Szakmacsoport:
– Szociális szolgáltatások
– Oktatás szakmacsoport
– Gépészet szakmacsoport
– Építészet szakmacsoport
– Könnyûipar szakmacsoport
– Faipar szakmacsoport
– Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
– Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
– Mezõgazdaság szakmacsoport
– Egészségügy szakmacsoport
– Készségfejlesztõ speciális szakiskolai képzés
Oktatható szakmák
OKJ száma
1. Kõmûves
31 582 15 1000 00 00
2. Szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
3. Gyógynövénytermesztõ
31 622 01 0100 21 03
4. Fatermék gyártó
33 543 01 0100 31 02
5. Textiltermék összeállító
33 542 05 0100 21 04
6. Gyorséttermi és ételeladó
33 811 03 0100 31 01
7. Gyorséttermi és ételeladó
33 811 04 0100 33 01
8. Takarító
31 814 01 0000 00 00
9. Szociális gondozó és ápoló
33 762 01 0010 33 02
10. Kerti munkás
31 622 01 0100 21 04
11. Festõ-mázoló és tapétázó
33 582 04 1000 00 00
12. Parkgondozó
54 622 01 0100 21 01
13. Asztalosipari szerelõ
33 543 01 0100 21 01
14. Készségfejlesztõ szakiskola: konyhai kisegítõ, kertész kisegítõ, mosodai asszisztens és autó-karbantartó és -ápoló
részképesítések
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15. A költségvetési szerv által felvehetõ maximális gyermek/tanuló létszám:
Óvoda:
35 fõ
Általános iskola:
280 fõ
Fejlesztõ iskola
6 fõ
Speciális szakiskola:
340 fõ
Készségfejlesztõ speciális szakiskola:
70 fõ
Kollégium:
254 fõ
Gyermekotthon:
16 fõ
Külsõ férõhelyen:
8 fõ
16. Évfolyamainak száma:
Óvoda
2 csoport
Általános iskola
1–8. évfolyam
Általános iskola (felnõtt)
5–8. évfolyam
Speciális Szakiskola
9–10. évfolyam
(szakképzõ évfolyamok)
11–14. évfolyam
Készségfejlesztõ speciális szakiskola:
9–10. évf., 11–12. évf.
A fenntartó döntése alapján lehet összevont iskolai csoportja is.
17. A költségvetési szervnél folyó oktatás munkarendje: nappali, levelezõ, esti.
18. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv fõigazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év
határozott idõtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
20. A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyon:
A feladat ellátására szolgáló ingatlan:
Cím:
6500 Baja, Barátság tér 18.
6500 Baja, Szegedi u. 10. (tanmûhely, használat)
6500 Baja, Liszt Ferenc u. 11. (lakásotthon)
6500 Baja, Liszt Ferenc u. 13. (lakásotthon)
6500 Baja, Kölcsey F. u. 86. II/4.
6500 Baja, Szegedi u. III. körzet 70. (tanmûhely)
6524 Dávod, Püspökpuszta, Csuka u. 29–31.
6524 Dávod, Püspökpuszta, Csuka u. 29–31.
6524 Dávod, Püspökpuszta, Csuka u. 29–31.

hrsz.
2516
2249
2768/84
2768/85
974/55/A/34
0292/3
1623/1
1623/2
1623/3

terület m2
14937
6839
532
533
65
10596
514
556
556

21. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában
álló ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a
költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
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Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Gyermekotthona, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés 142/2011. (VIII. 12.)
Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/208/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon
1.1. Rövid neve: Duna Menti Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon
1.2. Rövidített neve: DUNA MENTI EGYMI (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6087 Dunavecse, Fõ út 39.
3. Telephelyei:
1. számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Kinizsi u. 4.
2. számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Kodály Z. u. 1.
3. számú lakásotthon: 6087 Dunavecse, Fáy A. u. 20.
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 852010
Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
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Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
– Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén: Bács-Kiskun megye
– Pedagógiai szakszolgálat területén: megyei közoktatás-fejlesztési terv melléklete szerint
– Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Bács-Kiskun megye
– Gyermekotthon: Bács-Kiskun megye
10. Intézményegységei
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Gyermekotthon
11. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) és a 87. § (1) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt feladatként általános iskolai nevelés-oktatás, speciális szakiskolai oktatás, kollégiumi ellátás,
pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (3) bekezdésében az állam számára elõírt gyermekvédelmi szakellátás
keretében otthont nyújtó ellátás, különösen pedig a Ktv. 121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók nevelése, oktatása
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása
Sajátos nevelési igényû – enyhe fokban sérült, értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszéd- vagy
nyelvhasználat fejlõdési zavarral, pszichés fejlõdési zavarral élõ – gyermekek, tanulók általános iskolai, speciális
szakiskolai nevelése, oktatása, kollégiumi nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, gyermekvédelmi
szakellátás, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatok ellátása.
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562100 Rendezvényi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562920 Egyéb vendéglátás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
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853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élõk társadalmi integrációját segítõ programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931302 Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége és arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban:
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
Vállalkozási tevékenység felsõ határa a költségvetése módosított kiadási elõirányzatainak 10%-a.
14. A Speciális Szakiskolában oktatható szakmák, részszak-képesítések:
Szociális szolgáltatások 2.
Szociális gondozó
Gépészet 5.
Gépi forgácsoló
Gépészet 5.
Szerkezetlakatos
Egyéb szolgáltatások 19.
Bõrdíszmûves
Építészet 9.
Burkoló
Építészet 9.
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
Építészet 9.
Kõmûves

3376201
3152109
3152124
3354201
3358203
3358204
3158215
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Könnyûipar 10.
Vendéglátás, idegenforgalom 18.
Egyéb szolgáltatások 19.
Gépészet 5.
Gépészet 5.
Gépészet 5.
Mezõgazdaság 20.
Vendéglátás, idegenforgalom 18.

Szabó
Szakács
Szövõ
Hegesztõ
Épületlakatos
Géplakatos
Kertész
Gyorséttermi ételeladó

3354205
3381103
3354206
3152111
3158210
3152110
3162201
338110401003301

15. Felvehetõ maximális gyermek/tanuló létszám:
– Általános iskola (SNI tanuló): 112 fõ
– Speciális szakiskola, szakiskola:
9–10. évfolyam: felvehetõ maximális tanulólétszám: 70 fõ
11–14. évfolyam: felvehetõ max. tanulólétszám: 100 fõ
Összesen: 170 fõ
– Kollégium: felvehetõ maximális gyermeklétszám: 40 fõ
– Gyermekotthon: Különleges lakásotthon: 30 fõ
16. Évfolyamainak száma:
Általános iskola:
Alsó tagozat: 1–4 évfolyam. (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
Felsõ tagozat: 5–8 évfolyam. (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
Speciális szakiskola, szakiskola:
Pályaorientációs szakasz: 9–10 évfolyam. (2 évf.)
Szakképzési szakasz: 11–12. évfolyam (2 évf.), 11–13 évfolyam (3. évf.),
11–14. évfolyam (4. évf.)
17. Oktatás munkarendje: nappali, esti
18. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
20. Feladatellátásra szolgáló vagyon:
A feladat ellátását szolgáló ingatlan:
Cím
hrsz.
terület/m2
Dunavecse, Fõ út 39. (székhely)
944
1822
Dunavecse, Kinizsi u. 4.
1599
800
Dunavecse, Kodály Z. u. 1.
1468
1026
Dunavecse, Fáy A. u. 20.
1838
1068
Dunavecse, Munkácsy u. 5.
731
3289
Dunavecse, beépítetlen belterület
1742
1262
A költségvetési szerv használatában lévõ összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített
mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza.
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21. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában
álló ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a
költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés 146/2011. (VIII. 12.) Kgy. határozattal
elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/210/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Kiskunhalasi Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Nevelési Tanácsadó alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kiskunhalasi Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Nevelési Tanácsadó módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Kiskunhalasi Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Nevelési Tanácsadó
1.1. Rövid neve: Kiskunhalasi Nevelési Központ
1.2. Rövidített neve: KNK KISKUNHALAS (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.
3. Telephely: 6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2. (Nevelési Tanácsadó)
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan mûködõ és gazdálkodó
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központja látja el.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint (a továbbiakban: Ktv.): többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
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6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
– Gyógypedagógiai nevelés-oktatás: Bács-Kiskun megye
– Nevelési Tanácsadó: a megyei közoktatási feladat-ellátási terv melléklete szerint
10. Intézményegységei:
Általános Iskola
Elõkészítõ Szakiskola
Nevelési Tanácsadó
11. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) és a 87. § (1) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt feladatként általános iskolai nevelés-oktatás, elõkészítõ szakiskolai oktatás, nevelési tanácsadás:
különösen pedig a Ktv. 121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása
Sajátos nevelési igényû – enyhe fokban sérült, értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
beszéd- vagy nyelvhasználat fejlõdési zavarral, pszichés fejlõdési zavarral élõ – gyermekek, tanulók általános iskolai és
elõkészítõ szakiskolai nevelése, oktatása, gyermekek pedagógiai szakszolgálati ellátása, nevelési tanácsadás
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
852000 Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931302 Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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14. Felvehetõ maximális tanuló létszám:
Általános iskola 224 fõ
ebbõl:
Tanulásban akadályozott tanulók oktatása, nevelése: 180 fõ
Értelmileg akadályozott tanulók oktatása, nevelése fejlesztése: 35 fõ
Autista gyermekek oktatása, nevelése: 9 fõ
Elõkészítõ szakiskola: 45 fõ
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás: 100 fõ
15. Évfolyamainak száma:
Általános iskola:
Alsó tagozat: 1–4. évfolyam (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
Felsõ tagozat: 5–8. évfolyam (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
Elõkészítõ szakiskola: 9–10. évfolyam
16. Oktatás munkarendje: nappali.
17. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
19. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladat ellátására szolgáló ingatlan:
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló – ingatlanok térítésmentes használata:
– Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. sz. 3685 hrsz. 950 m2 + 45 m2 a Kiskunhalasi Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményével közös használatban,
– Kiskunhalas, Városháza u. 2. sz. 1. hrsz. 169 m2
20. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Kiskunhalas Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Elõkészítõ Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés 124/2011. (VI. 30.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/212/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Az Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon És Szociális Intézmény alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, az Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és
Szociális Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon
és Szociális Intézmény
1.1. Rövid neve: Integrált Közoktatási Intézmény
1.2. Rövidített neve: IKI (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6200 Kiskõrös, Hrúz Mária u. 2/1.
3. Tagintézménye/telephelye:
Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon
és Szociális Intézmény Kecskeméti Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolája, Kollégiuma,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye – 6000 Kecskemét, Juhar utca 23.
4. További telephelyei:
6200 Kiskõrös, Holló J. u. 3. (nevelési tanácsadó)
6300 Kalocsa, Szentháromság u. 2. (nevelési tanácsadó)
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. (gyakorlóhely)
5. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
6. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
8. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
9. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
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10. Költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
– Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén: Bács-Kiskun megye
– Pedagógiai Szakszolgálat területén: megyei közoktatás-fejlesztési terv szerinti településeken
– Nevelési Tanácsadás: megyei közoktatás-fejlesztési terv szerint
– Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Magyarország
– Gyermekvédelem területe: Bács-Kiskun megye
– Szociális ellátás, ezen belül:
= támogató szolgálat székhelyen: kiskõrösi, kalocsai és kiskunhalasi kistérségek
= támogató szolgálat tagintézménynél: kecskeméti, kiskõrösi és kiskunfélegyházi kistérségek
= fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás: Bács-Kiskun megye
11. Intézményegységei:
– Óvoda
– Általános Iskola
– Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola
– Kollégium
– Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító egység (különleges gyermekotthon)
– Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
– Szociális ellátást biztosító egység (támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás)
– Nevelési Tanácsadó
12. Költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3), 87. § (1) bekezdésében meghatározott, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
számára kötelezõen elõírt közoktatási, gyógypedagógiai, pedagógiai szakszolgálati feladatok, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 95. § (1) bekezdésében meghatározott
gyermekvédelmi feladatok, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 65/C. § és 65/F. §
szerinti önként vállalt szociális feladatok ellátása, különösen pedig a Ktv. 121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása.
13. Költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Sajátos nevelési igényû – enyhe fokban sérült, látás-, hallás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott, középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, beszéd, vagy nyelvhasználat fejlõdési zavarral, pszichés fejlõdési
zavarral élõ – gyermekek, tanulók óvodai, általános iskolai, elõkészítõ és készségfejlesztõ szakiskolai, kollégiumi
nevelése, oktatása, pedagógiai szakmai és szakszolgálati, gyermekotthoni feladatok ellátása, valamint szociális
feladatok keretében támogató szolgáltatás és fogyatékossággal élõk ellátásának mûködtetése.
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülõi szálláshely szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749031 Módszertani szakirányítás
749032 Minõségbiztosítási tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852000 Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnõttoktatás
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás (gyógypedagógiai tanácsadás)
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
873025 Fogyatékossággal élõk átmeneti otthoni ellátása
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
881013 Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
881090 Idõsek, fogyatékossággal élõk egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
889925 Támogató szolgáltatás
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítõ programok, támogatások
890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élõk társadalmi integrációját segítõ programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931302 Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
14. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
15. A készségfejlesztõ speciális szakiskolában oktatható szakmák, részszak-képesítések:
– háztartási ismeretek
– számítástechnikai alapismertek
16. A költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatások, felvehetõ maximális gyermek- és tanuló létszám:
16.1. Szolgáltatások:
16.1.1. Székhelyen nyújtott szolgáltatások
– Integrált óvodai ellátás
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– Autizmussal élõk óvodai ellátása
– Általános iskolai ellátás
– Autizmussal élõk általános iskolai ellátása
– Elõkészítõ szakiskolai ellátás 9–10. osztályban
– Készségfejlesztõ speciális szakiskolai ellátás 9–10. osztály
– Készségfejlesztõ speciális szakiskolai ellátás szakképzõ évfolyam 11–12., 11–13. osztályain
– Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
– támogató szolgálat a kiskõrösi, kalocsai és kiskunhalasi kistérségek területén
16.1.2. Telephelyen nyújtott szolgáltatások:
16.1.2.1. 6000 Kecskemét Juhar u. 23. szám alatti telephelyen:
– Óvodai ellátás:
= Sajátos nevelési igényû, értelmileg akadályozott részére
= Beszéd- vagy nyelvhasználati és pszichés fejlõdési zavarral élõk részére
= Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése
– Általános iskolai ellátás:
= Sajátos nevelési igényû, értelmileg akadályozott tanulók részére
= Autista tanulók részére
– Készségfejlesztõ speciális szakiskola
– Kollégium
– Gyermekvédelmi szakellátás: különleges ellátást igénylõ gyermek, fiatal felnõtt gyermekotthoni ellátása
– Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
– Támogató szolgálat: kecskeméti, kiskõrösi és kiskunfélegyházi kistérségek területén
16.1.2. 2. 6300 Kalocsa Szentháromság u. 2. szám alatti telephelyen:
– Nevelési tanácsadás
16.1.2. 3. 6200 Kiskõrös Holló J. u. 3. szám alatti telephelyen:
– Nevelési tanácsadás
16.2. A költségvetési szerv által felvehetõ maximális gyermek-, tanuló létszám:
16.2.1. Székhelyen:
– Integrált óvoda:
max. 24 fõ
– Autizmussal élõk óvodája
max. 10 fõ
– Általános iskola
max. 164 fõ
– Autizmussal élõk általános iskolája
max. 25 fõ
– Elõkészítõ szakiskola 9–10. oszt.
max. 60 fõ
– Készségfejlesztõ speciális szakiskola 9–10. osztály
max. 38 fõ
– Készségfejlesztõ speciális szakiskola szakképzõ évfolyam 11–12., 11–13.
max. 38 fõ
– Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
max. 24 fõ
16.2.2. 6000 Kecskemét Juhar u. 23. szám alatti telephelyen mûködõ tagintézményben:
– Óvoda:
= Sajátos nevelési igényû, értelmileg akadályozott részére (4 csoport)
32 fõ
= Beszéd- vagy nyelvhasználati és pszichés fejlõdési zavarral élõk részére (1 csoport)
16 fõ
= Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése (1 csoport)
25 fõ
– Általános iskola:
= Sajátos nevelési igényû, értelmileg akadályozott részére
80 fõ
= Autista tanulók részére
32 fõ
– Készségfejlesztõ speciális szakiskola:
60 fõ
– Kollégium:
72 fõ
– Gyermekvédelmi szakellátás: különleges ellátást igénylõ gyermek, fiatal felnõtt gyermekotthoni ellátása
32 fõ
– Fogyatékossággal élõk nappali ellátása:
32 fõ
17. A költségvetési szerv évfolyamainak száma:
– Óvoda (kis, középsõ, nagy csoportok, illetve összevontan)
– Általános iskola 8. évfolyam
– Alsó tagozat: 1–4. évfolyam (4 évfolyam) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
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– Felsõ tagozat: 5–8. évfolyam (4 évfolyam) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
– Elõkészítõ szakiskola: Pályaorientáció szakasz: 9–10. évfolyam (2 évfolyam)
– Készségfejlesztõ speciális szakiskola: Pályaorientáció szakasz: 9–10. évfolyam (2 évfolyam)
– Szakképzõ szakasz: 11–12. (2 évfolyam), 11–13. évfolyam (3 évfolyam)
A fenntartó döntése alapján lehet összevont iskolai csoportja is.
18. A költségvetési szervnél folyó oktatás munkarendje: nappali
19. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv fõigazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év
határozott idõtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
21. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Székhelyen:
6200Kiskõrös, Hrúz Mária u. 2/1.
96/6 hrsz.
10 465 m2
Telephelyeken:
6300 Kalocsa, Szentháromság u. 2.
69/76 hrsz.
306,69 m2
6200 Kiskõrös, Holló J. u. 3.
6300 Kalocsa, Szentháromság u. 2.
1021 hrsz.
198,12m2 (bérlemény)
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. ingatlan használatba adott része 484 hrsz.
Fsz.: 6., 7., 8., 9., sz.
78,17 m2
I. em. 144–145. sz.
36,65 m2
Alagsor
50,00 m2
Összesen:
64,82 m2
Tagintézményben/telephelyen:
6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
2385/11 hrsz.
27 664,2 m2
22. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) és a Korm. rendelet
alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ mint
fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
A bérlemény esetében a vagyon használatát a bérleti szerzõdésben foglaltak szerint gyakorolhatja.
23. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei:
– Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Elõkészítõ Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója (6200 Kiskõrös, Hrúz Mária u. 2/1.),
– BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye (6000 Kecskemét, Juhar u. 23.)
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
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Megyei Önkormányzat Integrált Óvodája, Általános Iskolája, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Nevelési
Tanácsadója, Gyermekotthona és Szociális Intézménye, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés 126/2011. (VI. 30.) Kgy.
határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/214/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint
adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1.1. Rövid neve: Kiskunfélegyházi Közoktatási Intézmény
1.2. Rövidített neve: KISKUNFÉLEGYHÁZI EGYMI (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg u. 1–3.
3. Tagintézménye/telephelye:
Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunmajsai Általános Iskolája
és EGYMI
6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1–3.
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan mûködõ és gazdálkodó
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központja látja el.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
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Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. Költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
– Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén: Bács-Kiskun megye
– Pedagógiai szakszolgálat területén: megyei közoktatás-fejlesztési terv melléklete szerint
– Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Bács-Kiskun megye
10. Intézményegységei:
Általános iskola
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
11. Költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) és a 87. § (1) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt feladatként általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai
szolgáltatás, különösen pedig a Ktv.121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása.
12. Költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Sajátos nevelési igényû – enyhe fokban sérült, értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
beszéd- vagy nyelvhasználat fejlõdési zavarral, pszichés fejlõdési zavarral élõ – gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, logopédiai ellátás, utazó szakemberhálózat mûködtetése; többségi
iskolákba járó, integrált nevelésben részesülõ SNI tanulók oktatásának, képzésének, fejlesztésének, nevelésének
segítése, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatok ellátása, roma kisebbségi oktatás a
kiskunmajsai telephelyen.
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
852000 Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élõk társadalmi integrációját segítõ programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
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Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

13. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14. Felvehetõ maximális gyermek-, tanuló létszám: 232 fõ
Székhelyen:
Általános iskola: 120 fõ, ebbõl
autista gyermekek ellátása integráltan, vagy önálló csoportban 15 fõ
Tagintézményben:
Általános iskola: 112 fõ, ebbõl
autista gyermekek ellátása integráltan, vagy önálló csoportban 10 fõ
15. Évfolyamainak száma:
Általános iskola:
Alsó tagozat: 1–4. évfolyam (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
Felsõ tagozat: 5–8. évfolyam (4 évf.) (fenntartó döntése alapján lehet összevont is)
16. Oktatás munkarendje: nappali.
17. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
19. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Székhelyen:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tulajdonában álló – ingatlanok térítésmentes használata:
Kiskunfélegyháza , Szent Imre herceg u. 1–3.
2921. hrsz.
4547 m2
Tagintézménynél:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonában álló – ingatlanok térítésmentes használata:
6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1–3.
739. hrsz.
1082 m2
6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1–3.
742. hrsz.
779 m2
6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1–3.
744. hrsz.
595 m2
20. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, illetõleg Kiskunmajsa Város
Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, továbbá a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával,
illetõleg Kiskunmajsa Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
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21. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei:
– Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája (6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg
u. 1–3.),
– Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 1–3.),
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Kiskun Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés 121/2011. (VI. 30.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/216/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Kiskunhalasi Óvoda, Kollégium és Konduktív Pedagógiai Intézmény alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kiskunhalasi Óvoda, Kollégium és Konduktív Pedagógiai Intézmény módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Óvoda, Kollégium és Konduktív Pedagógiai Intézmény
1.1. Rövidített neve: Konduktív Pedagógiai Intézet
1.2. Idegen neve (angol nyelven): Conductive Pedagogical Institution Kiskunhalas
2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 6.
3. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan mûködõ és gazdálkodó
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központja látja el.
4. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
5. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
856000 oktatást kiegészítõ tevékenység
6. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.

5636

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 33. szám

Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
7. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
8. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Bács-Kiskun megye
– Konduktív pedagógiai nevelés-oktatás (országos)
– Pedagógiai szakszolgáltatás területén: a megyei közoktatási feladat-ellátási terv szerint
9. Intézményegységei:
– óvoda és kollégium
– konduktív pedagógiai intézmény
10. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 87. § (1) bekezdésében a megyei fenntartó számára kötelezõen elõírt közoktatási, konduktív fejlesztési,
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, különösen pedig a Ktv. 121. § 29. pontja alapján sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése, osztályozó vizsgákra való felkészítése.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvodai, kollégiumi nevelése, oktatása, konduktív pedagógiai fejlesztése
bentlakásos, vagy ambuláns formában, valamint konduktív szakszolgálati feladatok ellátása.
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtása közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása (összevont csoportban)
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Sajátos nevelési igényû óvodás és iskoláskorú gyermekek konduktív pedagógiai fejlesztése, a központi
idegrendszer károsodása következtében motorikus diszfunkciós gyermekek speciális Petõ-módszerrel
történõ helyreállító nevelése, oktatása és integrációra való felkészítése bentlakásos és bejáró formában .
Konduktív pedagógiai tanácsadás és fejlesztés, utógondozás.
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység (magántanulói jogviszony keretében általános iskolai
követelményekre való felkészítés összevont csoportokban)
890124 Fogyatékossággal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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13. Felvehetõ maximális tanuló létszám:
– összevont óvodai csoport 8 fõ
– differenciált tanuló csoport 12 fõ
– diákotthon 16 fõ
– szakszolgálat: a szakértõi bizottságok által ellátásra utaltak
14. Évfolyamainak/csoportjainak száma:
– óvoda: 1 összevont csoport
– kollégium: 1 összevont csoport
15. Oktatás munkarendje: nappali
16. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott
idõtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje gyakorolja.
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
18. A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyon:
Kiskunhalas (belterület) 1815/112 helyrajzi számú ingatlanon lévõ 602,81 m2 alapterületû épület.
19. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában
álló ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a
költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen alapító okirat – a konszolidációs törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján
lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Kollégiuma és Konduktív Pedagógiai
Intézménye, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés 123/2011. (VI. 30.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû
alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/218/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint
adom ki:
1. Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
1.1. Rövidített neve: BKM TKVSZRB (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
3. Telephelye: 6500 Baja, Deszkás utca 2.
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan mûködõ és gazdálkodó
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központja látja el.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: pedagógiai szakszolgálati intézmény.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
856000 oktatást kiegészítõ tevékenység.
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. Költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Bács-Kiskun megye
10. Költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 87. § (1) bekezdés g) pontja szerinti a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység ellátása.
11. Költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Komplex – orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai – vizsgálat alapján tanácsadás, valamint javaslattétel különleges
gondozás keretében történõ ellátásra, az ellátás módjára, formájára és helyére, s az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai
szakszolgáltatásokra, tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység.
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855935 Szakmai továbbképzések
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
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890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
12. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
15. Feladatellátásra szolgáló vagyona:
Az Integrált Közoktatási Intézmény Kecskeméti Tagintézménye kizárólagos használatra átadott helyiségei:
6000 Kecskemét, Juhar u. 23., 2385/11 hrsz. 342,8 m2
A bajai Eötvös József Fõiskolától szerzõdés szerint bérelt ingatlanrész:
6500 Baja, Deszkás utca 2., 972/2 hrsz. 118,5 m2,
valamint a szerzõdésben részletezett egyéb, osztatlan közös használatban lévõ ingatlanrészek és területek.
A költségvetési szerv használatában lévõ összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített
mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza.
16. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában
álló ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a
költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
A bérlemény esetében a vagyon használatát a bérleti szerzõdésben foglaltak szerint gyakorolhatja.
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságának, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés 190/2010. (X. 29.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/220/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

5640

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 33. szám

A Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1.1. Rövid neve: Vári Szabó István Szakképzõ Iskola
1.2. Idegen neve (angol nyelven): Vári Szabó István Vocational Secondary and Training School
2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
3. Telephelyei:
Szakközépiskola
Tanüzem
Cukrász tanüzem

Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
Kiskunhalas, Kõrösi u. 17.
Kiskunhalas, Baranyai u. 1.

4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény.
6. Szakágazati besorolása: 853200 szakmai középfokú oktatás
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Székhelye: Központ, 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Székhelye: Központ, 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
9. Költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Bács-Kiskun megye
10. Intézményegységei:
– Szakközépiskola: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
– Kollégium: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.,
– Szakiskola: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.,
6400 Kiskunhalas, Kõrösi u. 17.,
6400 Kiskunhalas, Kossuth u.23.
11. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára kötelezõen elõírt
közoktatási és szakképzési feladatok ellátása.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Tanulók szakiskolai, szakközépiskolai és kollégiumi oktatása-nevelése, érettségi, szakmai elméleti és gyakorlati
vizsgára való felkészítése.
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
853000 Középfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
853231 Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés
854211 Felsõfokú szakképzés
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
890505 Helyi közösségi tér mûködtetése, biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidõsport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14. A költségvetési szerv által oktatható szakmák:
14.1. Nappali iskolarendszerû képzés:
Egészségügyi szakmacsoport
54 723 01 0010 54 01 Ápoló
33 723 01 1000 00 00 Ápolási asszisztens
54 723 01 0010 54 02 Csecsemõ- és gyermekápoló
52 726 01 0010 52 01 Gyógymasszõr
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Szociális szolgáltatások szakmacsoport
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ, gondozó
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 Szociális szakgondozó
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
Mûvészeti, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
31 215 02 0010 31 03 Famûves
31 215 01 0000 00 00 Gipszminta készítõ
31 215 02 0010 31 06 Kézi és gépi hímzõ
31 215 02 0010 31 07 Kosárfonó és fonottbútor készítõ
31 215 02 0010 31 08 Szõnyegszövõ
Gépészet szakmacsoport
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csõhálózat szerelõ
31 582 09 0010 31 03 Központifûtés- és csõhálózat szerelõ
31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ
31 521 11 1000 00 00 Hegesztõ
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos
Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ
Építészet szakmacsoport
33 582 04 1000 00 00 Festõ, mázoló és tapétázó
33 582 04 1000 00 00 Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
31 582 15 1000 00 00 Kõmûves
33 582 03 1000 00 00 Burkoló
54 582 03 1000 00 00 Magasépítõ technikus
33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó
Könnyûipar szakmacsoport
33 542 05 0010 33 03 Nõi szabó
Faipar szakmacsoport
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos
31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos
54 543 02 Fa- és bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 02 Fafeldolgozó technikus
Közlekedés szakmacsoport
51 525 01 1000 00 00 Autószerelõ
52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai mûszerész
31 525 03 1000 00 00 Karosszérialakatos
31 525 05 0010 31 04 Karosszérialakatos
Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport
52 341 05 1000 00 00 Kereskedõ
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintézõ
55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ
55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 01 0010 55 03 Kis- és középvállalkozási menedzser
55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötõ
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55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézõ
55 345 01 0010 55 06 Reklámszervezõ szakmenedzser
55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser
31 341 01 Bolti eladó
31 341.01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
31.341 01 0010 31 03 Mûszakicikk eladó
31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó
31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
33 811 01 0000 00 00 Cukrász
33 811 01 1000 00 00 Cukrász
33 811 02 1000 00 00 Pincér
33 811 03 1000 00 00 Szakács
33 811 04 1000 Vendéglátó eladó
52 811 02 1000 00 00 Vendéglõs
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
33 815 01 1000 00 00 Fodrász
52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus
52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus
Élelmiszeripar szakmacsoport
33 541 04 0000 00 00 Pék
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
Mezõgazdaság (állattenyésztés) szakmacsoport
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra -vezetõ
Elõrehozott szakképzés: a fenti, fenntartó által engedélyezett oktatható szakmák közül azok, amelyeket külön
jogszabályban az ágazatért felelõs minisztérium, illetve egyéb jogszabály meghatároz.
14.2. Felnõttképzés iskolarendszerben:
Egészségügyi szakmacsoport
54 723 01 0010 54 01 Ápoló
54 723 01 0010 54 02 Csecsemõ- és gyermekápoló
52 726 01 0010 52 01 Gyógymasszõr
Szociális szolgáltatások szakmacsoport
55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ, gondozó
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 Szociális szakgondozó
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
Gépészet szakmacsoport
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ
Építészet szakmacsoport
33 582 04 1000 00 00 Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
31 582 15 1000 00 00 Kõmûves
33 582 03 1000 00 00 Burkoló
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Könnyûipar szakmacsoport
33 542 05 0010 33 03 Nõi szabó
54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus
Faipar szakmacsoport
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos
31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos
54 543 02 Fa- és bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 02 Fafeldolgozó technikus
Közlekedés szakmacsoport
51 525 01 1000 00 00 Autószerelõ
31 525 05 0010 31 04 Karosszérialakatos
Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport
52 341 05 1000 00 00 Kereskedõ
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintézõ
55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ
55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 01 0010 55 03 Kis- és középvállalkozási menedzser
55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötõ
55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási logisztikai szakügyintézõ
55 345 01 0010 55 06 Reklámszervezõ szakmenedzser
55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser
Közgazdasági szakmacsoport
55 343 01 0010 55 01 Banki szakügyintézõ
55 343 01 0010 55 05 Projektmenedzser-asszisztens
55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintézõ
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
33 811 01 100 00 00 Cukrász
33 811 02 1000 00 00 Pincér
33 811 03 1000 00 00 Szakács
52 811 02 0000 00 00 Vendéglõs
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
33 815 01 1000 00 00 Fodrász
Élelmiszeripar szakmacsoport
33 541 04 0000 00 00 Pék
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
14.3. Felnõttképzés iskolarendszeren kívül:
Egészségügyi szakmacsoport
54 723 01 Általános ápoló
54 723 01 0100 52 01 Gyakorló ápoló
54 723 01 0100 33 01 Ápolási asszisztens
54 723 01 0010 54 01 Ápoló
54 723 01 0010 54 02 Csecsemõ- és gyermekápoló
54 723 01 0001 54 08 Körzeti közösségi szakápoló
54 723 01 0001 54 12 Pszichiátriai szakápoló
54 723 01 0001 54 13 Sürgõsségi szakápoló
52 720 01 0010 52 03 Gyógyszertári asszisztens
52 723 01 1000 00 00 Mentõápoló
52 723 01 0100 33 01 Betegkísérõ
52 720 01 0001 54 02 Egészségügyi operátor
Szociális szolgáltatások szakmacsoport
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelõ
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54 761 02 Gyermekgondozó-nevelõ
54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó
54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ
54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás-szervezõ
54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens
54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ
Oktatás szakmacsoport
31 140 01 0000 00 00 Óvodai dajka
Mûvészeti, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
31 215 02 0010 31 01 Csipkekészítõ
31 215 01 0000 00 00 Gipszminta készítõ
31 215 02 0010 31 06 Kézi és gépi hímzõ
31 215 02 0010 31 07 Kosárfonó és fonott bútor készítõ
31 215 02 0010 31 08 Szõnyegszövõ
Gépészet szakmacsoport
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztó berendezés- és csõhálózat szerelõ
31 582 09 0010 31 03 Központi fûtés- és csõhálózat-szerelõ
31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ
31 521 11 1000 00 00 Hegesztõ
31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztõ
31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztõ
31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védõgázas ívhegesztõ
31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztõ
31 521 11 0100 31 05 Hegesztõ-vágó gép kezelõje
31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás védõgázas ívhegesztõ
31 522 02 0100 31 02 Kisteljesítményû kazán fûtõje (max. 2 t/h)
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos
31 521 08 Gépgyártósori gépkezelõ, gépszerelõ
31 521 08 0100 31 01 Finomgyártósori gépkezelõ, gépszerelõ
31 521 08 0100 21 01 Gépi felületelõkészítõ és -tisztító
31 521 08 0100 21 02 Gyártósori munkás
31 521 08 0100 21 03 Iparitermék-bontó
31 521 08 0100 31 02 Kézigépes megmunkáló
31 521 08 0010 31 01 Autógyártó
Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ
33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló
31 522 01 1000 00 00 Elektromosgép- és -készülékszerelõ
31 522 05 1000 00 00 Elektronikai mûszerész
52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai mûszerész
Informatika szakmacsoport
54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
Építészet szakmacsoport
33 582 04 1000 00 00 Festõ,díszítõ, mázoló és tapétázó
31 582 15 1000 00 00 Kõmûves
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33 582 03 1000 00 00 Burkoló
33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló
33 582 03 0100 31 02 Melegburkoló és parkettás
33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó
33 582 01 0100 21 01 Állványozó
Könnyûipar szakmacsoport
33 542 05 0010 33 03 Nõi szabó
31 542 02 0100 31 01 Bõrtárgykészítõ
54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus
33 542 03 0100 31 02 Kötõ
33 542 05 0010 33 04 Fehérnemû-készítõ
33 542 05 0100 21 02 Lakástextil-készítõ
33 542 05 0100 21 04 Textiltermék-összeállító
Faipar szakmacsoport
33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos
31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos
33 543 01 0100 21 01 Asztalosipari szerelõ
33 542 04 1000 00 00 Kárpitos
31 582 08 0100 21 01 Fûrészipari gépkezelõ
31 215 02 0010 31 02 Fajátékkészítõ
54 543 01 Fa- és bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus
54 543 02 0010 54 02 Fafeldolgozó technikus
Közlekedés szakmacsoport
51 525 01 1000 00 00 Autószerelõ
51 525 01 0100 31 01 Autóbontó
31 525 01 0000 00 00 Gumiabroncs-jav. és kerékkiegyensúlyozó
31 525 05 0010 31 04 Karosszérialakatos
31 525 05 0010 31 01 Jármûfényezõ
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
33 853 01 0000 00 00 Hulladéktelep-kezelõ
33 853 01 0100 31 01 Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelõ
33 853 01 0100 21 01 Hulladékgyûjtõ és -szállító
33 853 01 0100 21 02 Hulladékválogató és -feldolgozó
54 850 01 0010 54 02 Hulladékgazdálkodó
Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport
33 341 01 0000 00 00 Kereskedõ, boltvezetõ
52 341 05 1000 00 00 Kereskedõ
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintézõ
54 345 02 0100 31 01 Anyagbeszerzõ
52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintézõ
52 342 01 0100 52 01 Hirdetési ügyintézõ
52 342 02 0000 00 00 PR ügyintézõ
31 341.01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
31.341 01 0010 31 03 Mûszaki cikk eladó
31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó
31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens
33 346 01 0100 31 01 Gépíró
33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztõ
33 346 01 0001 52 01 Beszédleíró-gyorsíró
33 346 01 0001 52 02 Jegyzõkönyvvezetõ
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33 341 03 Mûszaki anyag- és alkatrészkereskedõ
33 341 03 0100 31 01 Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó
33 341 03 0100 31 02 Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
33 341 03 0100 31 03 Jármûalkatrész-eladó
33 341 03 0100 31 04 Telepi építõanyag-eladó
33 341 03 0100 31 05 Villamossági anyag- és alkatrészeladó
33 341 03 0010 33 01 Építõanyag kereskedõ
33 341 03 0010 33 02 Épületgép.-i anyag- és alkatrész kereskedõ
33 341 03 0010 33 03 Jármûalkatrész-kereskedõ
33 341 03 0010 33 04 Vill.-i anyag- és alkatrész-kereskedõ
52 341 01 0000 00 00 Autó- és motorkerékpár-kerekedõ
52 341 01 0100 33 01 Autó- és motork. eladó, – kölcsönzõ
33 341 02 0100 31 01 Bolti pénztáros
31 341 03 0100 31 01 Gázcseretelep-kezelõ
33 341 02 0000 00 00 Mintabolti értékesítõ, szolgáltatás értékesítõ
33 341 02 0100 33 01 E-kereskedõ
33 341 02 0100 31 03 Szerencsejáték-értékesítõ
31 341 03 0000 00 00 Töltõállomás-kezelõ
52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintézõ
Közgazdaság szakmacsoport
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó
54 343 05 0100 52 01 Bérügyintézõ
54 343 05 0100 52 02 Társadalombiztosítási ügyintézõ
51 343 04 0000 00 00 Valutapénztáros és valutaügyintézõ
52 344 05 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézõ
52 344 05 0010 52 01 Jövedéki ügyintézõ
52 344 05 0010 52 02 Vámügyintézõ
52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintézõ
54 345 04 0000 00 00 Nonprofit menedzser
54 345 04 0100 52 01 Nonprofit ügyintézõ
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
33 811 01 1000 00 00 Cukrász
31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó
31 812 01 0100 31 01 Mezõgazdasági gazdaasszony
31 812 01 0100 21 01 Szállodai szobaasszony
33 811 02 1000 00 00 Pincér
33 811 02 0001 33 01 Mixer-Bartender
33 811 03 1000 00 00 Szakács
33 811 04 0100 33 01 Gyorséttermi- és ételeladó
52 811 02 1000 00 00 Vendéglõs
33 811 04 1000 00 00 Vendéglátó eladó
52 812 01 0000 00 00 Hostess
52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezetõ
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelõ
33 815 01 1000 00 00 Fodrász
52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus
52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus
52 815 01 0001 52 01 Tartós sminkkészítõ
52 815 01 0001 52 02 Speciális arc- és testkezelõ
Pénztárgép kezelõ
Mixer (tanúsítványt adó képzés)
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Elektrokozmetikus (tanúsítványt adó képzés)
Sminkes (tanúsítványt adó képzés)
Masszõr (tanúsítványt adó képzés)
Tetováló (tanúsítványt adó képzés)
Szoláriumüzemeltetõ (tanúsítványt adó képzés)
Szoláriumkezelõ (tanúsítványt adó képzés)
Személyes stílustanácsadó (tanúsítványt adó képzés)
Mezoterápiás szakkozmetikus (tanúsítványt adó képzés)
Bio szakkozmetikus (tanúsítványt adó képzés)
Gépi szakkozmetikus (tanúsítványt adó képzés)
Wellness és SPA szakkozmetikus (tanúsítványt adó képzés)
33 815 02 Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ
33 815 02 0010 33 01 Kézápoló és mûkörömépítõ
33 815 02 0010 33 02 Lábápoló
33 815 02 0001 54 01 Speciális lábápoló
31 861 01 1000 00 00 Biztonsági õr
31 861 01 0100 31 01 Testõr
31 861 01 0100 31 02 Vagyonõr
54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus
61 862 01 0000 00 00 Munkaügyi, munkavédelmi felügyelõ
52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó
52 861 07 0001 54 01 Tûzvédelmi fõelõadó
31 853 07 1000 00 00 Tisztítás-technológiai szakmunkás
31 853 07 0001 31 01 Tisztítás-technológiai szolgálatvezetõ
31 853 07 0001 31 02 Tisztítás-technológiai vezetõüléses gépkezelõ
52 861 03 0000 00 00 Közterületfelügyelõ
31 853 04 0000 00 00 Köztisztasági munkagép- és jármûkezelõ
31 853 04 0100 31 01 Településtisztasági szippantógépkezelõ
Élelmiszeripar szakmacsoport
33 541 04 0000 00 00 Pék
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
33 621 01 0000 00 00 Borász
33 621 01 0100 21 01 Pincemunkás
33 621 01 0001 33 01 Sommelier (borpincér)
33 621 01 0001 51 01 Vincellér
33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó
33 541 02 0100 21 01 Ecetgyártó
33 541 02 0100 31 01 Élesztõgyártó
33 541 02 0100 31 05 Szikvízgyártó
33 541 02 0100 31 06 Üdítõital- és ásványvízgyártó
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
31 541 01 0100 21 01 Baromfifeldolgozó
31 541 01 0100 21 02 Bélfeldolgozó
31 541 01 0100 31 01 Bolti hentes
31 541 01 0100 21 03 Csontozó munkás
31 541 01 0100 21 04 Halfeldolgozó
31 541 01 0100 31 02 Szárazáru készítõ
31 541 01 0100 21 05 Vágóhídi munkás
Mezõgazdaság (állattenyésztés) szakmacsoport
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó
31 621 04 0001 31 01 Belovagló
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ
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Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok) szakmacsoport
54 524 01 0100 31 01 Általános laboráns
54 524 02 0100 33 02 Vegyianyag-gyártó
Általános nyelvi képzések
25 01 1 1 0 4 Angol alapfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 1 1 0 5 Angol alapfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 1 1 0 6 Angol alapfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 1 0 4 Angol középfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 1 0 5 Angol középfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 1 0 6 Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 1 0 4 Német alapfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 1 0 5 Német alapfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 1 0 6 Német alapfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 1 0 4 Német középfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 1 0 5 Német középfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 1 0 6 Német középfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
Szakmai nyelvi képzések
25 01 1 2 0 4 Angol alapfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 1 2 0 5 Angol alapfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 1 2 0 6 Angol alapfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 2 0 4 Angol középfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 2 0 5 Angol középfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 01 2 2 0 6 Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 2 0 4 Német alapfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 2 0 5 Német alapfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 1 2 0 6 Német alapfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 2 0 4 Német középfokú „A” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 2 0 5 Német középfokú „B” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
25 18 2 2 0 6 Német középfokú „C” típusú nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam
15. A költségvetési szerv által oktatható szakmacsoportok:
Szakiskola 9–10 évfolyam:
– egyéb szolgáltatás,
– mezõgazdaság,
– faipar,
– könnyûipar,
– építészet,
– elektronika-elektrotechnika,
– gépészet,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– élelmiszeripar,
– kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció
Szakközépiskola 9–12. évfolyam:
– egyéb szolgáltatás,
– közlekedés-gépészet,
– egészségügy-szociális,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció,
– rendészeti szolgáltatás,
– faipar,
– építészet.
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16. A költségvetési szerv által felvehetõ maximális gyermek/tanuló létszám:
– szakiskola
1380 fõ
– szakközépiskola
750 fõ
– kollégium
160 fõ
– felnõttoktatás
500 fõ
– felzárkóztató oktatás
18 fõ
17. Tagozat megnevezése:
Felnõttképzési és oktatási tagozat /nappali, esti, levelezõ/
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
18. Évfolyamok száma:
felzárkóztató oktatás
szakiskola
szakképzési évfolyamok

szakközépiskola

9.
9–10.
1/9.
1/9., 2/10.,
1/9., 2/10., 3/11.
1/11., 2/12.
1/11., 2/12., 3/13.
1/13., 2/14.
1/13., 2/14., 3/15.
9–12.
9–13.

1 vagy 2 évfolyam
2 évfolyam
1 évfolyam
2 évfolyam
3 évfolyam (elõrehozott szakképzés)
2 évfolyam
3 évfolyam
2 évfolyam
3 évfolyam
4 évfolyam
5 évfolyam

19. Oktatás munkarendje: nappali, levelezõ, esti.
20. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv fõigazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év
határozott idõtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
22. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A feladat ellátását szolgáló ingatlan:
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes használata:
Cím:
Hrsz.
Terület m2
6400 Kiskunhalas, Kazinczy u.5.
1708
6892
6400 Kiskunhalas, Kõrösi u.17.
1832
7321
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
4802/2
11719
6400 Kiskunhalas, Baranyai u.1.
875/1
1792
23. Vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Kiskunhalas Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Kiskunhalas Város Önkormányzatával, kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
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Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés 81/2011. (V. 27.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/222/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Kiskunhalasi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kiskunhalasi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Kiskunhalasi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1.1. Rövid neve: Kiskunhalasi Mûvészeti Iskola
1.2.Rövidített neve: KISKUNHALASI AMI (elektronikus felhasználás céljából)
2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság út 17.
3. Telephelyei:
1. Néptánc-ház, 6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1.
2. Kertvárosi Általános Iskola, 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
3. Szûts József Általános Iskola, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
4. Fazekas Gábor Utcai Ált. Iskola, 6400 Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
5. Vári-Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
6. Boróka Civil-és Ifjúsági Ház, 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 21.
7. Mûvelõdési Ház, 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.
8. Felsõvárosi Általános Iskola, 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
9. KTKT Általános Iskola és Középiskola Tázlári Általános Iskolája, 6236 Tázlár, Templom köz 3.
4. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ központi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan mûködõ és gazdálkodó
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központja látja el.
5. A költségvetési szerv típusa:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: alapfokú mûvészetoktatási intézmény.
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6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852020 alapfokú mûvészetoktatás
7. Alapító és irányító szerv neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest V. Kossuth Lajos tér 2–4.
Középirányító szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. Fenntartó szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
9. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre:
Bács-Kiskun megye
10. A költségvetési szerv közfeladata:
A Ktv. 86. § (3) és a 87. § (1) bekezdésében a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára
kötelezõen elõírt feladatként az alapfokú mûvészetoktatás ellátása zenemûvészeti, képzõ-, és iparmûvészeti,
táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágakban.
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége és szakfeladatrendi besorolása:
Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti, képzõ és iparmûvészeti, szín- és bábmûvészeti és táncmûvészeti ágakban,
óvodás, iskoláskorú gyermekek tanórán kívüli mûvészeti nevelése.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban
852032 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágban
855935 Szakmai továbbképzések
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. Felvehetõ maximális gyermek-, tanuló létszám: 710 fõ
14. Évfolyamok száma:
1–2. évfolyam elõképzõ
1–6. évfolyam alapfokú
1–4. évfolyam továbbképzõs
15. Oktatott mûvészeti ágak és tanszakok:
2011/2012. tanévtõl kimenõ rendszerben oktatott mûvészeti ágak és tanszakok:
Zenemûvészeti ág
A. Klasszikus zene
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, gitár, zongora, harmonika,
hegedû, gordonka
Vokális tanszak: magánének
Egyéb tanszak: kamarazene
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Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus
Elméleti tanszakok: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom
B. Népzene
Hangszeres tanszakok: hegedû, brácsa, bõgõ/cselló, furulya
Vokális tanszak: népi ének
Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, népi játék-népszokás
Egyéb tárgyak: kamarazene, zenekar, népdalkör
C. Elektroakusztikus zene
Hangszeres tanszak: szintetizátor-keyboard
Táncmûvészeti ág
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak
Képzõ- és iparmûvészeti ág
A. Képzõmûvészet
Tanszakok: grafika, festészet
B. Iparmûvészet
Tanszakok: kerámia, kézmûves, tûzzománc-készítõ, bõrmûves
Színmûvészeti-bábmûvészeti ág
Tanszakok: színjáték (drámajáték-színjáték) bábjáték
2011/2012. tanévtõl felmenõ rendszerben oktatott mûvészeti ágak és tanszakok:
Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998.
(VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet szerint.
Zenemûvészeti ág
Klasszikus zene
Fafúvós tanszak, tantárgyai furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, harmonika
Billentyûs tanszak, tantárgya: zongora
Vonós tanszak, tantárgyai: hegedû, gordonka
Vokális tanszak, tantárgyai: magánének
Zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs kötelezõ, szolfézs, zenetörténet-, zeneirodalom
Kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
Népzene
Vonós tanszak, tantárgyai: népi hegedû, népi brácsa, népi bõgõ/cselló
Fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák
Vokális tanszak, tantárgyai: népi ének
Kamarazene, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, szolfézs kötelezõ
Elektroakusztikus zene:
Billentyûs tanszak, tantárgyai: szintetitátor-keyboard
Kamarazene tanszak, tantárgya: kamarazene
Táncmûvészeti ág
Néptánc tanszak, tantárgyai: népi játék, néptánc
Társastánc tanszak, tantárgyai: gyermektánc, társastánc
Képzõ és iparmûvészeti ág:
Képzõmûvészeti tanszak, tantárgy: vizuális alapozó gyakorlatok
Grafika és festészet tanszak, tantárgy: grafika és festészet alapjai
Környezet és kézmûves kultúra tanszak, tantárgy: környezet és kézmûves kultúra mûhelygyakorlat
Színmûvészeti-bábmûvészeti ág
Színjáték tanszak, tantárgy: dráma és színjáték
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16. Oktatás munkarendje: nappali
17. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt., munkaviszony a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, és megbízási
jogviszony a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
19. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladat ellátására szolgáló ingatlan:
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ) és Kiskunhalas
Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint az alábbi – Kiskunhalas Város Önkormányzata
tulajdonában álló – ingatlanok térítésmentes használata:
– Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. sz. alatti 3685 hrsz.-ú ingatlanon 668 m2 + 45 m2 közös használatú ingatlanrész a
Kiskunhalasi Nevelési Központ intézményével, továbbá
– a telephelyeken kötött, bérleti szerzõdésekkel biztosított ingatlanrészek.
20. Vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Kiskunhalas Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Kiskunhalas Város Önkormányzatával, kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
127/2011. (VI. 30.) Kgy. határozattal elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/224/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Csongrád megyei közoktatási intézmények alapító okiratai

A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola,
Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Rövid neve: Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola
b) Székhelye: 6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi út 34–36.
c) Tagintézményei:
Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Szakiskola Tagintézménye
6600 Szentes, Deák Ferenc u. 52–54.
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai MódszertaniIntézmény Csongrádi Tagintézménye
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1–3.
Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola
Tagintézménye
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
Telephelyei:
6800 Hódmezõvásárhely, Klauzál u. 12.
6800 Hódmezõvásárhely, Simonyi utca 6.
6900 Makó, Ráday u. 5.
6900 Makó, Szent Lõrinc u. 6.
6900 Makó, Kis Ernõ utca
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény telephelyei:
6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi út 34–36.
6800 Hódmezõvásárhely, Szék u. 5.
6723 Szeged, Sólyom u. 4.
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
6600 Szentes, Deák F. u. 52–54.
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1–3.
d) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
e) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
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A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
– A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (10) bekezdés a) és b) pontjában, 30., 30/A.,
31. §, 32. §, 33. § (1) b és (12) bekezdésében.
– A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 53. §-ában meghatározott feladatok
ellátásával összefüggõ tevékenység.
– Szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 25–27.§-ában meghatározott iskolai rendszerû szakmai elméleti és
gyakorlati képzés
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenység:
Székhelyen:
Sajátos nevelési igényét tekintve középfokban súlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatása és nevelése
hároméves kortól a törvényben meghatározott korig, óvodai, általános iskolai és készségfejlesztõ speciális
szakiskolai keretben.
Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás.
A gyermekvédelmi szakellátások keretében otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttek számára.
Logopédiai ellátás.
Rigó Alajos tagintézményben:
Sajátos nevelési igényét tekintve enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános
iskolai nevelése-oktatása, enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének
tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók
szakiskolai képzése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, valamint a közösségi
életbe való beilleszkedést elõsegítõ rehabilitációs célú foglalkoztatása.
A gyermekvédelmi szakellátások keretében otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttek számára.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
– gépészet szakmacsoport,
– könnyûipar szakmacsoport,
– élelmiszeripar szakmacsoport,
– építészet szakmacsoport,
– faipari szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz tartozó, és az
iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére.
A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fkt.) szerinti felnõttképzés az alaptevékenység
feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
Csongrádi tagintézményben:
Sajátos nevelési igényét tekintve enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános
iskolai nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, valamint a
közösségi életbe való beilleszkedést elõsegítõ rehabilitációs célú foglalkoztatása.
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Pápay Endre tagintézményben
Sajátos nevelési igényét tekintve enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése; általános
iskolai nevelése-oktatása, enyhe értelmi fogyatékos és/vagy a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének
tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók
szakiskolai képzése; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, a közösségi életbe
való beilleszkedést elõsegítõ rehabilitációs célú foglalkoztatása.
Nevelési tanácsadás feladatainak ellátása.
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása.
A gyermekvédelmi szakellátások kereteiben otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttek számára.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása, és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
– gépészet szakmacsoport,
– könnyûipar szakmacsoport,
– mezõgazdaság szakmacsoport,
– faipari szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz tartozó, és az
iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére.
Az Fkt. szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti
nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig.
Klúg Péter tagintézményben:
Sajátos nevelési igényét tekintve vezetõ fogyatékossága szerint hallássérült gyermekek óvodai nevelése,
általános iskolai és szakiskolai nevelése-oktatása; valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók és/vagy a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi tanulóval
együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók szakiskolai nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátás.
Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek korai fejlesztése, gondozása; szüleik részére
gyógypedagógiai tanácsadás.
Sajátos nevelési igényét tekintve hallássérült gyermekek fejlesztõ felkészítése.
Óvodába, általános iskolába integrált gyermekek, középfokú intézetben tanuló hallássérült tanulók
szurdopedagógiai megsegítése.
A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
– informatika szakmacsoport,
– ügyvitel szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz tartozó, és az
iskola Pedagógiai Programjában részletezett szakképesítések megszerzésére.
Az Fkt. szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
Logopédiai ellátás.
Valamennyi intézményben:
Általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tanulók, továbbá óvodai nevelésben, általános iskolai, középiskolai és
szakiskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása, tanulók tanórán
kívüli napközis és diákotthoni foglalkoztatása.
Alapfokú mûvészeti nevelés és oktatás ellátása, elõkészítés a szakirányú továbbtanulásra.
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladatainak ellátása: a sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történõ nevelésének, oktatásának segítése, a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztõ felkészítés; logopédiai ellátás; konduktív pedagógiai ellátás és
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gyógytestnevelés, valamint szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás;
pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; tanuló tájékoztató,
tanácsadó szolgálat feladatai.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A beszédfogyatékos, a megismerõ funkció, vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényû tanulók szakiskolai nevelése-oktatása.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztõ iskolai oktatása.
Autista gyermekek pedagógiai segítése.
Megállapodás alapján gyakorlati képzõhelyként fogadhatja a szakterületi képzést nyújtó felsõoktatási
intézmények hallgatóit; a felnõttképzésben résztvevõket (gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelõ).
Nappali rendszerû középfokú oktatás.
Diákétkeztetés.
Alapfokú mûvészetoktatási intézményben:
Mûvészeti ágak és tanszakok:
Zenemûvészet:
népzene: népi ének,
klasszikus zene: furulya,
Táncmûvészet:
néptánc, társastánc, modern kortárs tánc
Képzõ- és iparmûvészet:
fotó-video, grafika, festészet, kerámia, tûzzománckészítõ, kézmûves, makett- és papírtárgykészítõ, textilmûves
Színmûvészet-bábmûvészet:
színjáték, bábjáték
Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolás tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban
852032 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágban
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai,
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
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853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók tanulószobai ellátása
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényû szakiskolai tanulók tanulószobai ellátása
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
879012 Gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelõszülõnél elhelyezettek ellátása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33. § (1) bekezdés b) pont, és (12) bekezdés].
– Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény [Kt. 20. § (1) bekezdés a), b), c), e), f), g) pont].
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád megye, a Klúg Péter Általános Iskola és Szakiskola vonatkozásában Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását.
A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Székhelyen:
Óvoda: 25 fõ
Általános iskola: 96 fõ
Szakiskola: 60 fõ
Diákotthon: 100 fõ
Gyermekotthon: 16 fõ
Rigó Alajos tagintézményben:
Óvoda: 25 fõ
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Általános iskola: 160 fõ
Szakiskola: 98 fõ
Diákotthon: 18 fõ
Gyermekotthon: 72 fõ
Csongrádi tagintézményben:
Óvoda: 8 fõ
Általános iskola: 65 fõ
Pápay Endre tagintézményben:
Óvoda: 16 fõ
Általános iskola: 241 fõ
Szakiskola: 110 fõ
Diákotthon: 70 fõ
Gyermekotthon: 48 fõ
Klúg Péter tagintézményben:
Óvoda: 16 fõ
Általános iskola: 60 fõ
Szakiskola: 50 fõ
Diákotthon: 60 fõ
Valamennyi intézményegységben:
Alapfokú mûvészeti oktatás: 400 fõ
10. Évfolyamok száma:
Székhelyen:
Általános iskola:
8 (1–8. évfolyam)
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam)
2 (11–12. évfolyam) szakképzési évfolyamok az életkezdéshez való felkészülésre.
Rigó Alajos tagintézményben:
Általános iskola:
8 (1–8. évfolyam)
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Csongrádi tagintézményben:
Általános iskola:
8 (1–8. évfolyam)
Pápay Endre tagintézményben:
Általános iskola:
8 (1–8. évfolyam).
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Klúg Péter tagintézményben:
Általános iskola:
8 (1–8. évfolyam)
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Alapfokú mûvészetoktatás:
6 (1–6. évfolyam)
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Rigó Alajos tagintézményben:
Építészet:
– szobafestõ, 33 582 04 0100 31 01
– festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó, 33 582 04 1000 00 00
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Faipar:
– fatermékgyártó, 33 543 01 0100 31 02
Gépészet:
– iparitermék-bontó, 31 521 08 0100 21 03
Könnyûipar:
– textiltermék-összeállító, 33 542 05 0100 21 04
Pápay Endre tagintézményben:
Faipar:
– asztalosipari szerelõ, 33 543 01 0100 21 01
Könnyûipar:
– textiltermék-összeállító, 33 542 05 0100 21 04
Mezõgazdaság:
– kerti munkás, 31 622 01 0100 21 04
Klúg Péter tagintézményben:
Informatika:
– számítógép-szerelõ, -karbantartó, 33 523 01 1000 00 00
12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan vagyon:
Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában vannak, kivéve a 6640 Csongrád, Kereszt tér 1. Hrsz.: 480 ingatlan, amely
Csongrád Város Önkormányzatának tulajdonában van.
Székhely: 6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi út 34–36.
Hrsz.: 9368, 9375 /4867m2, 22751
Tagintézményei:
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1–3. Hrsz.: 7120, 7128
6725 Szeged, Bécsi krt. 38. Hrsz.: 20007/4477 m2
6600 Szentes, Deák F. u. 52–54. Hrsz.: 2030
6640 Csongrád, Kereszt tér 1. Hrsz.: 480
Telephelyei:
6800 Hódmezõvásárhely, Klauzál u. 12. Hrsz.: 9055
6800 Hódmezõvásárhely, Simonyi utca 6. Hrsz.: 9936
6900 Makó, Ráday u. 5. Hrsz.: 5474
6900 Makó, Szent Lõrinc u. 6. Hrsz.: 4937
6900 Makó, Kis Ernõ utca Hrsz.: 10590, 10591/1
Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
13. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A rendelkezésre álló, Csongrád, Kereszt tér 1. szám alatti vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és Csongrád Város Önkormányzata
vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, továbbá a Csongrád Város Önkormányzatával kötött megállapodásban
foglaltaknak megfelelõen használhatja, hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv jogelõdjei:
– Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága, 6726 Szeged, Bal
fasor 6.
– Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyóypedagógiai Módszertani Intézmény, 6900 Makó, Vásárhelyi utca 1–3.
– Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, 6600 Szentes, Deák Ferenc u. 52–54.
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Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium – a Csongrád Megyei Közgyûlés 164/2011.
(IX. 15.) Kgy. határozatának mellékleteként kiadott – 2011. szeptember 15. napján kelt egységes szerkezetû alapító
okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/182/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint
adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola
b) Székhelye: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.
c) Tagintézménye: Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
6600 Szentes, Apponyi tér 1.
Telephelyei:
6600 Szentes Rákóczi F u. 98.
6600 Szentes Petõfi u. 15.
d) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
e) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
f) Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ költségvetési szerv.
Az intézmény gazdálkodási feladatait a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium
látja el.
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3. A költségvetési szerv közfeladata:
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt.) 27, 28. és 29. §-ában meghatározott gimnáziumi,
középiskolai és szakiskolai feladatok ellátása, a Kt. 30. § (7) bekezdés szerinti gyógypedagógiai nev.-okt. feladatok
ellátása.
– A Kt. 78. § (1) bekezdése szerinti felnõttoktatás.
– A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25–26. §-ában meghatározott iskolai
rendszerû szakmai elméleti és gyakorlati képzés.
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Kt. 33. § (1) bekezdés b) pont); ezen belül gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola Kt. 20. § (1) bekezdés c), d) pont.
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége
Székhelyen:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– közlekedés szakmacsoport,
– gépészet szakmacsoport,
– kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció,
– egyéb szolgáltatások szakmacsoport.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
– egyéb szolgáltatások szakmacsoport,
– gépészet szakmacsoport,
– elektrotechnika – elektronika szakmacsoport,
– építészet szakmacsoport,
– könnyûipar szakmacsoport,
– kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközépiskolai és szakiskolai képzésnél szereplõ
szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések
megszerzésére.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Nappali és esti munkarend szerinti középfokú oktatás.
Pollák Antal tagintézményben:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– elektronika – elektrotechnika szakmacsoport,
– informatika szakmacsoport.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a szakközépiskolánál szereplõ
szakmacsoportokban.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközépiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz
tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések megszerzésére.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
Nappali és levelezõ munkarend szerinti középfokú oktatás.
Valamennyi intézményegységben:
Általános mûveltséget megalapozó, valamint gimnáziumi képzés keretében érettségi vizsgára felkészítõ, továbbá
szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
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Felzárkóztató évfolyam szervezése a Kt. 27. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/A. §-a (a továbbiakban: MKM rendelet) által meghatározottak szerint.
Az MKM rendelet 39/D. § és 39/E. §-aiban meghatározott képességkibontakoztató és integrációs felkészítés.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § (1)
bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók, akik
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása.
A felnõttoktatásról szóló 2001. évi CI. törvény szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként
rendelkezésre álló, az e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
Diákétkeztetés.
Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
853231 Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása
szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés
854211 Felsõfokú szakképzés
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
Szakközépiskola és szakiskola [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pont]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
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7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását.
A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyekre nézve a Kjtv. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Székhelyen:
– iskola, nappali rendszerû képzés: 950 fõ
– iskola, esti oktatás: 300 fõ
Tagintézményben:
– iskola, nappali rendszerû képzés: 490 fõ
– iskola, levelezõ rendszerû képzés: 50 fõ
10. Évfolyamok száma:
Székhelyen:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Gimnázium: 4 (9–12. évfolyam) esti és nappali rendszerû képzés
Tagintézményben:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Székhelyen:
Szakközépiskolai képzések:
Gépgyártástechnológiai technikus, 54 521 01 0000 00 00
Kereskedelem –marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
– kereskedõ , 52 341 05 1000 00 00
– kereskedelmi ügyintézõ, 52 341 04 1000 00 00
– marketing- és reklámügyintézõ, 52 342 01 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ, 54 345 02 0000 00 00
Szakiskolai képzések:
Építészet szakmacsoport:
– belsõ építési szerkezet- és burkolatszerelõ, 33 582 02 0000 00 00
– festõ, mázoló és tapétázó, 33 582 04 1000 00 00
– kõmûves, 31 582 15 1000 00 00
– szárazépítõ, 31 582 23 1000 00 00
Egyéb szolgáltatások szakmacsoport:
– fodrász, 33 815 01 1000 00 00
Könnyûipari szakmacsoport:
– szabó, 33 542 05 1000 00 00
Elektronika elektrotechnika szakmacsoport:
– villanyszerelõ, 33 522 04 1000 00 00
Kereskedelmi szakmacsoport:
– bolti eladó, 31 341 01 0310 20 00
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Gépész szakmacsoport:
– gépi forgácsoló, 31 521 09 1000 00 00
– géplakatos, 31 521 10 1000 00 00
– központi fûtés- és csõhálózat szerelõ, 31 582 09 0010 31 03
– szerkezetlakatos, 31 521 24 1000 00 00
– hegesztõ, 31 521 11 0000 00 00
– vízvezeték- és vízkészülék szerelõ, 31 582 09 0010 31 04
– szerszámkészítõ, 33 521 08 0000 00 00
Közlekedés szakmacsoport:
– karosszéria lakatos, 31 525 03 1000 00 00
Tagintézményben:
Szakközépiskolai képzések:
Informatikai szakmacsoport:
– elektronikai technikus, 54 523 01 0000 00 00
– erõsáramú elektrotechnikus, 54 522 01 0000 00 00
– mûszaki informatikai mérnökasszisztens, 55 810 01 0010 55 10
– Web-programozó, 55 481 04 0000 00 00
– CAD-CAM informatikus, 54 481 01 1000 00 00
– informatikai hálózat-telepítõ és üzemeltetõ, 54 481 03 0010 54 01
– számítógéprendszer-karbantartó, 54 481 03 0010 54 05
– Webmester, 54 481 03 0010 54 07
– informatikai mûszerész, 54 481 03 0010 54 02
– mechatronikai mûszerész, 52 523 03 0000 00 00
Szakiskolai képzések:
Elektonika elektrotechnikai szakmacsoport:
– elektronikai mûszerész, 33 522 01 0000 00 00
– távközlési és informatikai hálózatszerelõ, 33 523 02 0000 00 00
Informatika szakmacsoport:
– számítógép-szerelõ, -karbantartó, 33 523 01 0000 00 00
12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan vagyon:
Az ingatlanok Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.
Székhely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1. Hrsz.: 5614/1991 m2
Tagintézmény:
6600 Szentes, Apponyi tér 1. Hrsz.: 1153/2800 m2
6600 Szentes, Rákóczi F u. 98. Hrsz.: 1759/923 m2
6600 Szentes, Petõfi u. 15. Hrsz.: 5604/2000 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
13. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Szentes Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Szentes Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv jogelõdje:
Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola (6600 Szentes, Apponyi tér 1.)

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

5667

2012. évi 33. szám

Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola – a Csongrád Megyei Közgyûlés 164/2011. (IX.15.) Kgy. határozatának
mellékleteként kiadott – 2011. szeptember 15. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/184/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az
alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
b) Székhelye: 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
c) Tagintézménye: Pusztamérgesi Középiskola, Szakképzõ Iskola és Kollégium
6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.
Telephelye: Tankert 6785 Pusztamérges, Hrsz.: 536
d) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
e) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
f) Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ költségvetési szerv.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait 2012. január 1-jétõl a Korm. rendelet értelmében a Csongrád
Megyei Intézményfenntartó Központ látja el.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § és 29. §-ában meghatározott szakiskolai,
szakközépiskolai feladatok ellátása.
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– A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 25–26. §-ában meghatározott iskolai rendszerû szakmai elméleti
és gyakorlati képzés.
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33. § (1) bekezdés b) pont]; ezen belül gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola és kollégium [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pont]
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Székhelyen:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
1. mezõgazdaság szakmacsoport,
2. kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
1. mezõgazdaság szakmacsoport,
2. kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció.
Pusztamérgesi tagintézményben:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
1. vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport,
2. informatikai szakmacsoport.
Valamennyi intézményegységben:
Gimnáziumi felnõttoktatás keretében általános mûveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítõ nevelés és oktatás folyik.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközépiskolai és a szakiskolai képzésnél szereplõ
szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések
megszerzésére.
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a
tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a nevelési-oktatási intézményben való
tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelõ feltételeket a szülõ nem
tudja biztosítani.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A 2001. évi CI. törvény szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
A 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás a
mindenkori szabad kapacitás mértékéig.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás. Nappali rendszerû középfokú oktatás.
Diákétkeztetés.
b) Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása
853200 Szakmai középfokú oktatás
c) Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
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562913
562914
562917
680001
680002
853114
853121
853122
853131
853132
853211

d)

Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai,
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855300 Jármûvezetõ-oktatás
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi externátusi nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. Egyéb felnõttoktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
931301 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
Szakközépiskola és szakiskola [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pont]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását.
A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Székhelyen:
Iskola, nappali rendszerû képzés: 400 fõ
Iskola, esti oktatás: 90 fõ
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Kollégium: 380 fõ
Tagintézményben:
Iskola, nappali rendszerû képzés: 240 fõ
Iskola, esti oktatás: 90 fõ
Kollégium: 150 fõ
10. Évfolyamok száma:
Székhelyen:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Gimnázium: 3 (10–12. évfolyam)
Tagintézményben:
Gimnázium: 4 (9–12. évfolyam)
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Székhelyen:
Mezõgazdaság:
– erdészeti szakmunkás, 31 623 01 1000 00 00
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
– virágkötõ, berendezõ, virágkereskedõ, 33 215 02 0000 00 00
Tagintézményben:
Vendéglátás-idegenforgalom:
– protokoll- és utazásügyintézõ, 54 812 02 0000 00 00
Informatika:
– informatikai rendszergazda 54 481 03 0000 00 00
– informatikus 54 481 04 0000 00 00
12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan vagyon:
Magyar Állam tulajdonában:
Székhely: 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. Hrsz.: 748, 751, 752, 753/100, 650 m2
Tanerdõ: a földhasználati szerzõdés (Budapest, 1995. április 26.) 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt 441 ha területû
tanerdõ
Tagintézmény: 6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1. Hrsz.: 532/25,000 m2
Pusztamérges Község Önkormányzatának tulajdona:
Telephely: 6785 Pusztamérges, Hrsz.: 536 3,2 ha tankert
Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
13. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Pusztamérges Község Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Pusztamérges Község Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv jogelõdje:
Pusztamérgesi Középiskola, Szakképzõ Iskola és Kollégium (6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.)
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Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium – a Csongrád Megyei Közgyûlés 112/2011. (V. 27.) Kgy.
határozatának mellékleteként kiadott – 2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/186/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdése d) pontjára a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
– az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola
b) Székhelye: 6600 Szentes, Ady Endre utca 6-8.
c) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
d) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
e) Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ költségvetési szerv.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és
Kollégium látja el.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § és 29. §-ában meghatározott szakiskolai,
szakközépiskolai feladatok ellátása.
A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 25–26. §-ában meghatározott iskolai rendszerû szakmai elméleti és
gyakorlati képzés.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– egészségügy,
– informatika,
– kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel.
Egy szakközépiskolai osztályban a Kt. 29. § (2) bekezdés alapján 9. évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív nyelvi
felkészítés folyhat, 10–13. évfolyamon pedig emelt szintû oktatás keretében az adott nyelvbõl emelt szintû
érettségire készítenek fel.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a szakközépiskolánál szereplõ
szakmacsoportokban.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközépiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz
tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések megszerzésére.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása. Nappali és esti munkarend szerinti
középfokú oktatás.
Valamennyi intézményegységben: diákétkeztetés.
b) Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
c) Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai,
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
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855937 M.n.s. Egyéb felnõttoktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
Szakközépiskola és szakiskola [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pontja]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Iskola, nappali tagozat: 520 fõ
Iskola, esti tagozat: 80 fõ
10. Évfolyamok száma:
Szakközépiskola:
4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
5 (9–13. évfolyam) nyelvi elõkészítõ évfolyammal és szakképzési évfolyamok
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Egészségügy:
– ápolási asszisztens, 54 723 01 0100 33 01
– általános asszisztens, 52 720 01 0010 52 01
Informatika: gazdasági informatikus, 54 485 04 0010 54 01
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
– európa uniós üzleti szakügyintézõ, 55 345 01 0010 55 01
– külkereskedelmi üzletkötõ, 54 341 01 0000 00 00
– társadalombiztosítási ügyintézõ 54 343 05 0100 52 02
Közgazdaság:
– pénzügyi-számviteli ügyintézõ, 52 344 01 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ, 54 345 02 0000 00 00
Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció:
– újságíró II., 54 321 01 0010 5403
Oktatás:
– családpedagógiai mentor, 54 761 01 0000 00 00
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12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan vagyon: 6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8. Hrsz.: 30 (Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában)
Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
13. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Szentes Város Önkormányzatának vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Szentes Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola
(6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.)
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola – a Csongrád Megyei Közgyûlés 112/2011. (V. 27.) Kgy. határozatának
mellékleteként kiadott – 2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/188/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium
b) Rövid neve: Csongrádi Gimnázium és Szakképzõ Iskola
c) Székhelye: 6640 Csongrád, Szent György u. 1.
d) Tagintézmények:
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola,
6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 1.
Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
6640 Csongrád, Szentesi út 2/A
Sághy Mihály Szakképzõ Iskola, Középiskola és Kollégium,
6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16–18.
Telephelyei:
6640 Csongrád, Gróf Apponyi Albert utca 2.
6640 Csongrád, Széchenyi utca 1.
6640 Csongrád, Tanya 111.
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Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
– Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27., 28., 29., 32.§-ában meghatározott gimnáziumi,
szakiskolai, szakközépiskolai, kollégiumi, a Kt. 30. § (2) és (7) bekezdés szerinti gyógypedagógiai nevelési-oktatási
feladatok ellátása, a Kt. 78. § (1) bek. szerinti felnõttoktatás ellátása.
– Szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 25–27.§-ában meghatározott iskolai rendszerû szakmai elméleti és
gyakorlati képzés.
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33.§ (1) bekezdés b) pont]; ezen belül gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola és kollégium [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pont].
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Székhelyen:
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tanulmányok
folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz
megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani.
Batsányi János tagintézményben:
Általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Gimnáziumi képzés keretében általános mûveltséget megalapozó,
valamint érettségi vizsgára és felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítõ nevelés és oktatás folyik.
Egy osztályban a Ktv. 28. § (4) bekezdés alapján 9. évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív nyelvi felkészítés folyhat,
10–13. évfolyamon pedig emelt szintû oktatás keretében az adott nyelvbõl emelt szintû érettségire készítenek fel.
Tanulók tanórán kívüli napközis foglalkoztatása.
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– oktatás szakmacsoport,
– vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport.
Más településrõl általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
Akkreditált felsõfokú iskolarendszerû szakképzés.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
Bársony István tagintézményben:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai
orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport,
– mezõgazdaság szakmacsoport.

5676

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 33. szám

A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a következõ szakmacsoportokban:
– mezõgazdaság szakmacsoport.
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tanulmányok
folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz
megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani.
Sághy Mihály tagintézményben:
Szakközépiskolai képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítõ és
szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a következõ
szakmacsoportokban:
– faipar szakmacsoport,
– gépészet szakmacsoport,
– elektronika – elektrotechnika szakmacsoport,
– informatika szakmacsoport,
– kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport.
Egy szakközépiskolai osztályban a Kt. 29. § (2) bekezdés alapján kilencedik évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív
nyelvi felkészítés folyhat, tizedik-tizenharmadik évfolyamon pedig emelt szintû oktatás keretében az adott
nyelvbõl emelt szintû érettségire készítenek fel.
A szakiskolai képzés keretében az általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás továbbá pályaorientáció,
szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó és elõrehozott/alternatív oktatás folyik a következõ
szakmacsoportokban:
– gépészet szakmacsoport,
– építészet szakmacsoport,
– könnyûipar szakmacsoport
– faipar szakmacsoport,
– vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport,
– mezõgazdaság szakmacsoport,
– kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport.
Általános mûveltséget megalapozó, valamint gimnáziumi képzés keretében érettségi vizsgára felkészítõ, továbbá
szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
A tagintézmény jogosult az államilag akkreditált ECL nyelvvizsga szervezésére és lebonyolítására, illetve
nyelvvizsgára elõkészítõ tanfolyam szervezésére és lebonyolítására.
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tanulmányok
folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz
megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani.
Nappali és esti munkarend szerinti középfokú oktatás.
Valamennyi tagintézményben:
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények alapján
szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközépiskolai és szakiskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz
tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések megszerzésére.
A 2001. évi CI. törvény szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig.
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § és 39/E. §-aiban
meghatározott képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
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összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A nem üzleti célú közösségi szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti
nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás a mindenkori szabad kapacitás mértékéig. Nappali
rendszerû középfokú oktatás.
Diákétkeztetés.
Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása
853100 Általános középfokú oktatás
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
852021 Általános iskolás tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõtt oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon.
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai,
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855300 Jármûvezetõ-oktatás
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. Egyéb felnõttoktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
931301 Szabadidõsport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
– Gimnázium, szakközépiskola és szakiskola [Kt. 20.§ (1) bekezdés c), d), g) pont]
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33.§ (1) bekezdés b) pont]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád megye
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását.
A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Székhelyen:
Kollégium: 115 fõ
Batsányi János tagintézményben:
Iskola, nappali rendszerû képzés: 850 fõ
Bársony István tagintézményben:
Iskola, nappali rendszerû képzés: 470 fõ
Kollégium: 160 fõ
Sághy Mihály tagintézményben:
Iskola, rendszerû képzés: 725 fõ
Iskola, esti rendszerû képzés: 210 fõ
Kollégium: 130 fõ
10. Évfolyamok száma:
Batsányi János tagintézményben:
Gimnázium: 8 (5–12. évfolyam)
5 (9–13. évfolyam)
4 (9–12. évfolyam)
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Bársony István tagintézményben:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Sághy Mihály tagintézményben:
Gimnázium: 4 (9–12. évfolyam) esti/levelezõ rendszerû képzés
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
5 (9–13.évfolyam) és szakképzési évfolyamok
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Batsányi János tagintézményben:
Oktatás:
– családpedagógiai mentor, 54 761 01 0000 00 00
Vendéglátás-idegenforgalom:
– protokoll- és utazás ügyintézõ, 54 812 02 0000 00 00
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Bársony István tagintézményben:
Környezetvédelem-vízgazdálkodás:
– természet- és környezetvédelmi technikus, 54 850 02 0000 00 00
Mezõgazdaság:
– mezõgazdasági gépüzemeltetõ, gépkarbantartó, 31 521 20 0000 00 00
– motorfûrész-kezelõ, 31 623 01 0100 21 03
– vadgazdálkodási technikus, 54 625 01 0000 00 00
Sághy Mihály tagintézményben:
Elektrotechnika-elektronika:
– kereskedelmi, háztartási és vendéglátó-ipari gépszerelõ, 31 521 14 0000 00 00
– villanyszerelõ, 33 522 04 1000 00 00
Építészet:
– ács, állványozó, 33 582 01 1000 00 00
– belsõépítési szerkezet- és burkolatszerelõ, 33 582 02 0000 00 00
– burkoló, 33 582 03 1000 00 00
– épület- és építménybádogos, 31 582 07 0010 31 01
– festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó, 33 582 04 1000 00 00
– kõmûves, 31 582 15 1000 00 00
Faipar:
– bútorasztalos, 33 543 01 1000 00 00
– fa- és bútoripari technikus, 54 543 02 0000 00 00
Gépészet:
– gépgyártás-technológiai technikus, 54 521 01 0000 00 00
– hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó, 33 522 02 0000 00 00
– szerszámkészítõ, 33 521 08 1000 00 00
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
– kereskedelmi ügyintézõ, 52 341 04 1000 00 00
– külkereskedelmi üzletkötõ, 54 341 01 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ, 54 345 02 0000 00 00
– marketing- és reklámügyintézõ, 52 342 01 0000 00 00
– mûszakicikk-kereskedõ, 51 341 01 0000 00 00
Informatika:
– CAD-CAM Informatikus, 54 481 01 1000 00 00
– informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ, 54 481 03 0010 54 01
– számítógéprendszer-karbantartó, 54 481 03 0010 54 05
– webmester, 54 481 03 0010 54 07
12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan vagyon: Az ingatlanok Csongrád Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.
Székhely: 6640 Csongrád, Szent György utca 1. Hrsz.: 5278, 1597m2
Tagintézményei:
6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 1., Hrsz.:5408, 3262m2
6640 Csongrád, Szentesi út 2/A, Hrsz.: 4211, 7742m2
6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16-18. Hrsz.: 5632, 17959m2
Telephelyei:
6640 Csongrád, Gróf Apponyi Albert utca 2. Hrsz.: 5405
6640 Csongrád, Széchenyi utca 1. Hrsz.: 1730/6, 19152 m2
6640 Csongrád, Tanya 111. Hrsz.. 0135/1, 47597m2
Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
13. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Csongrád Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
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továbbá a Csongrád Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv jogelõdjei:
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola
6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 1.
Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
6640 Csongrád, Szentesi út 2/A
Sághy Mihály Szakképzõ Iskola, Középiskola és Kollégium
6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16–18.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium – a Csongrád Megyei Közgyûlés 112/2011.
(V. 27.) Kgy. határozatának mellékleteként kiadott – 2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/199/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Horváth Mihály Gimnázium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Horváth Mihály Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Horváth Mihály Gimnázium
b) Székhelye: 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.
c) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
d) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
e) Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
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2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ költségvetési szerv.
Az intézmény gazdálkodási feladatait a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és Kollégium látja el.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.). 28.§-ában meghatározott gimnáziumi feladatok
ellátása.
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Gimnáziumi képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsõfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére felkészítõ nevelés és oktatás folytatása emelt szintû nyelvoktatás (német, francia,
orosz, angol), emelt szintû természettudományos oktatás-nevelés, mûvészeti képzés, irdalom média, humán és
sporttagozat mûködtetése.
Egy osztályban a Kt. 28. § (4) bekezdése alapján kilencedik évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív nyelvi felkészítés
folyhat, tizedik-tizenharmadik évfolyamon pedig emelt szintû oktatás keretében az adott nyelvbõl emelt szintû
érettségire készítése.
Más településrõl a 6 osztályos gimnáziumi képzés keretében általános iskolás korú bejáró gyermekek, tanulók
ellátása.
Általános mûveltséget megalapozó iskolarendszerû felnõttoktatás.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése oktatása.
Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás.
b) Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
c) Alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése-oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése-oktatása (5–8. évfolyam)
853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
Gimnázium [Kt. 20. § (1) bekezdés d) pont]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Az irodalom-dráma, média és a sport tagozaton Magyarország.
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza

5682

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 33. szám

meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Iskola, nappali rendszerû képzésén: 800 fõ
10. Évfolyamok száma:
Gimnázium:
4 (9–12. évfolyam)
6 (7–12. évfolyam)
5 (9–13. évfolyam, nyelvi elõkészítõ évfolyammal)
11. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan vagyon: Szentes, Szent Imre herceg u. 2. hrsz. 5651
(Az ingatlan Szentes Város Önkormányzatnak tulajdonában van.)
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
12. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Szentes Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Szentes Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
Horváth Mihály Gimnázium – a Csongrád Megyei Közgyûlés 112/2011. (V. 27.) Kgy. határozatának mellékleteként
kiadott – 2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/192/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A József Attila Gimnázium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a József Attila Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: József Attila Gimnázium
b) Székhelye: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
c) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
d) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
e) Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ költségvetési szerv.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium látja el.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 28. §-ában meghatározott gimnáziumi feladatok
ellátása.
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Gimnáziumi képzés keretében általános mûveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsõfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére felkészítõ nevelés és oktatás folyik. Egy osztályban a Kt. 28. § (4) bekezdése alapján
9. évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív nyelvi felkészítés folyik, 10–13. évfolyamon pedig emelt szintû oktatás
keretében az adott nyelvbõl emelt szintû érettségire készítenek fel.
Tanulók tanórán kívüli napközis foglalkoztatása.
Más településrõl a nyolcosztályos gimnáziumi képzés keretében a még általános iskolás korú (5–8. évfolyam)
bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása.
Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás.
Diákétkeztetés.
b) Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás

5684

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

c)

d)

•

2012. évi 33. szám

Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évf.)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évf.)
853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelése
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulók tanulószobai nevelése
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
Gimnázium [Kt. 20. § (1) bekezdés d) pont]
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását.
A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Iskola, nappali rendszerû képzésben: 645 fõ
10. Évfolyamok száma:
Gimnázium:
8 (5–12. évf.)
5 (9–13. évf.)
4 (9–13. évf.)
11. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. Hrsz.: 705/A/1
(Az ingatlan Makó Város Önkormányzatának tulajdonában van.)
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
12. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Makó Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá a Makó Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
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13. A költségvetési szerv jogelõdje:
József Attila Gimnázium, 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
József Attila Gimnázium – a Csongrád Megyei Közgyûlés 112/2011. (V. 27.) Kgy. határozatának mellékleteként kiadott –
2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/194/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium
b) Székhelye: 6900 Makó, Posta u. 4–6.
c) Tagintézményei:
Návay Lajos Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és
Kollégium Tagintézménye
6900 Makó, Posta u. 4–6.
Galamb József Szakképzõ Iskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium
Tagintézménye
6900 Makó, Szép u. 2–4.
Telephelyek:
6900 Makó, Aradi u. 130.
6900 Makó, Szent János tér19/A
6900 Makó, Igás út Hrsz.: 0333/1, 0339, 0234/1, 0232/10234/20237/1
6900 Makó, Rákosi út Hrsz.: 0102/8
d) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
e) Középirányító szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
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Fenntartó szerv neve, székhelye:
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv közfeladata:
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 27., 29. és 32. §-ában meghatározott
középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása.
– A Kt. 30. § (7) bekezdése szerinti gyógypedagógiai nevelési-oktatási feladatok ellátása, valamint a Ktv. 78. §
(1) bekezdése szerinti felnõttoktatás.
– A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25–27. §-ában meghatározott iskolai
rendszerû szakmai elméleti és gyakorlati képzés.
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33. § (1) bekezdés b) pont]; ezen belül gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola és kollégium [Kt. 20. § (1) bekezdés c), d), g) pont].
4. A költségvetési szerv tevékenysége:
a) Alaptevékenysége:
Székhelyen:
A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az általános iskolai, középiskolai és szakiskolai tanulmányok
folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz
megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28. ) Korm. rendelet szerinti
nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás biztosítása a mindenkori szabad kapacitás mértékéig.
Návay Lajos tagintézményben:
Szakközép-iskolai képzés keretében nappali rendszerû általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára
felkészítõ és szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok szervezése, oktatása a
következõ szakmacsoportokban:
– közgazdaság szakmacsoport,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközép-iskolai képzésnél szereplõ szakmacsoportokhoz
tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések megszerzésére.
Galamb József tagintézményben:
Szakközép-iskolai képzés keretében nappali és esti munkarend szerint általános mûveltséget megalapozó,
érettségi vizsgára felkészítõ és szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytató évfolyamok
szervezése, oktatása a következõ szakmacsoportokban:
– informatika szakmacsoport,
– gépészet szakmacsoport,
– mezõgazdaság szakmacsoport,
– közlekedési szakmacsoport.
Egy szakközép-iskolai osztályban a Kt. 29. § (2) bekezdés alapján kilencedik évfolyamon idegen nyelvbõl intenzív
nyelvi felkészítés folyik, tizedik–tizenharmadik évfolyamon pedig emelt szintû oktatás keretében az adott
nyelvbõl emelt szintû érettségire készítenek fel.
A szakiskolai képzés keretében nappali és esti munkarend szerint az általános mûveltséget megalapozó
nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás
folyik a következõ szakmacsoportokban:
– építészet szakmacsoport,
– gépészet szakmacsoport,
– könnyûipar szakmacsoport,
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– faipar szakmacsoport,
– elektrotechnika-elektronika szakmacsoport,
– mezõgazdaság szakmacsoport,
– közlekedési szakmacsoport,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció.
A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények
alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a szakközép-iskolai és szakiskolai képzésnél szereplõ
szakmacsoportokhoz tartozó, és az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában részletezett szakképesítések
megszerzésére.
Általános mûveltséget megalapozó és szakközép-iskolai képzés keretében érettségire felkészítõ, valamint
szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolarendszerû felnõttoktatás.
Felzárkóztató évfolyam szervezése a Kt. 27. § (8) és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 39/A. §, 39/D. § és 39/E. §-aiban meghatározottak szerint.
Valamennyi tagintézményben:
Diákétkeztetés.
Azon sajátos nevelési igényû tanulók, akik tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §
(1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a többi
tanulóval együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû tanulók nevelése-oktatása. Kt. 28. §-ában meghatározott
gimnáziumi feladatok ellátása.
A 2001. évi CI. törvény szerinti felnõttképzés az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig
Alaptevékenység államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyamon)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855300 Jármûvezetõ-oktatás
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi externátusi nevelése
855935 Szakmai továbbképzések
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855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv intézményi típusa:
– Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény [Kt. 33. § (1) bekezdés b) pont];
– Szakközép-iskolai, szakiskolai és kollégiumi [Kt. 20. § (1) c), d) és g) pontja]
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 28. §-ában meghatározott gimnáziumi feladatok
ellátása.
6. A költségvetési szerv mûködési köre:
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
7. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját, a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
gyakorolja.
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott jogviszony, amelyre a Kjt. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
9. Maximális gyermek- és tanulólétszám:
Székhelyen: Kollégium: 224 fõ
Návay Lajos tagintézményben:
– iskola, nappali rendszerû képzés: 400 fõ
Galamb József tagintézményben:
– iskola, nappali rendszerû képzés: 900 fõ
– iskola, esti oktatás: 120 fõ
10. Évfolyamok száma:
Návay Lajos tagintézményben:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam)
Galamb József tagintézményben:
Szakközépiskola: 4 (9–12. évfolyam)
5 (9–13. évfolyam nyelvi elõkészítõ évfolyammal)
Szakiskola: 2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint iskola, nappali rendszerû képzés
11. Szakképzési szakmacsoportok:
Návay Lajos Tagintézményben
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
– kereskedõ, 52 341 05 1000 00 00
– marketing- és reklámügyintézõ, 52 342 01 0000 00 00
– PR ügyintézõ, 52 342 02 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ, 54 345 02 0000 00 00
Közgazdasági szakmacsoport:
– pénzügyi és számviteli ügyintézõ, 52 344 01 0000 00 00
Ügyvitel szakmacsoport:
– ügyintézõ titkár, 54 346 01 0010 54 03
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Galamb József Tagintézményben:
Gépészet szakmacsoport:
– géplakatos, 31 521 10 1000 00 00
– gépiforgácsoló, 31 521 09 1000 00 00
– megújuló energiaforrás energetikus, 52 522 05 0010 52 02
– mezõgadasági gépésztechnikus, 54 525 02 0010 54 02
– szerszámkészítõ, 33 521 08 0000 00 00
Informatika szakmacsoport:
– webmester, 54 48103 0010 5407
– számítógép-szerelõ, -karbantartó, 54 48103 0010 54 05
– CAM-CAM informatikus, 54 481 01 1000 00 00
Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztáció szakmacsoport:
– kereskedõ, 52 341 05 0000 00 00
– marketing és reklámügyintézõ, 52 342 01 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ, 54 345 02 0000 00 00
Közlekedés szakmacsoport:
– autószerelõ, 51 525 01 1000 00 00
– autótechnikus, 51 525 01 0001 00 00
– karosszérialakatos, 30 525 03 1000 00 00
Mezõgazdaság szakmacsoport:
– agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus, 52 621 01 0000 00 00
– mezõgazdasági, gépszerelõ, gépjavító, 31 521 01 0010 31 03
– zöldségtermesztõ, 31 622 01 0010 31 04
– növénytermesztési kertészeti és növényvédelmi technikus, 52 621 04 0000 00 00
– mezõgazdasági gépésztechnikus, 54 525 02 0010 00 00
– dísznövénykertész, 33 622 01 0000 00 00
– virágkötõ berendezõ, 33 214 02 0000 00 00
Ügyvitel szakmacsoport:
– protokoll és utazási ügyintézõ, 54 812 02 0000 00
– szállodai portás, recepciós, 54 812 03 0000 00
– irodai asszisztens, 33 346 01 1000 00 00
Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
– bolti eladó, 31 341 01 0010 31 02
– élelmiszer- és vegyiáru-eladó, 31 341 01 0010 31 05
Építészet szakmacsoport:
– kõmûves, 31 582 15 1000 00 00
– ács, állványozó, 33 582 01 1000 00 00
– burkoló, 33 582 03 1000 00 00
– festõ, mázoló, tapétázó, 33 582 10 0000 00 00
Elektrotechnika, elektronika:
– villanyszerelõ, 33 522 01 1000 00 00
Könnyûipar szakmacsoport:
– nõi szabó, 33 542 05 0010 33 03
Vegyipar:
– ipari gumitermék elõállító, 33 543 02 0010 33 03
12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan vagyon:
Makó város tulajdona:
6900 Makó, Posta u. 4–6.
Hrsz.: 5543
6900 Makó, Szép u. 2–4.
Hrsz.: 631
6900 Makó, Aradi u. 130.
Hrsz.: 10592
6900 Makó, Szent János tér 19/A
Hrsz.: 628/1

5920 m2
4308 m2
5,8677 m2
3493 m2
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78,4780 m2
1,8203 m2
22,9436 m2
51,2520 m2
2200 m2
46,6004 m2
5326 m2

Ingó vagyon:
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

13. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Makó Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá Makó várossal kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja, hasznosíthatja.
14. A költségvetési szerv jogelõdje:
Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
6900 Makó, Posta u. 4–6.
Galamb József Szakképzõ Iskola
6900 Makó, Szép u. 2–4.

Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg
a Makói Oktatási Központ – a Csongrád Megyei Közgyûlés 123/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatának mellékleteként
kiadott – 2011. május 27. napján kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/196/2012.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Gyõr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények alapító okiratai

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium
és Különleges Gyermekotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges
Gyermekotthon módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) OM azonosítója: 038506
b) Neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges
Gyermekotthon
Rövidített neve: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
c) Székhelye: 9023 Gyõr, Bárczi Gusztáv u. 2.
d) Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye
e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetõleg az e törvény közoktatási intézményekben való
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetõje gyakorolja.
5. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben (24., 25., 26., 27., 30/A., 32. §), a szakképzésrõl szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényben meghatározott szakmai képzés és vizsgáztatás [8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés], valamint a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látja
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el: óvodai, általános iskolai, szakiskolai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, kollégiumi, otthont nyújtó ellátást
biztosít.
6. A költségvetési szerv tevékenységei:
a) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai, nappali rendszerû általános iskolai nevelése,
oktatása:
– azon értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai és iskolai nevelése-oktatása,
akiknél a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége diagnosztizálható;
– értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nappali rendszerû általános mûveltséget
megalapozó iskolai oktatása, nevelése;
– autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása szorgalmi idõben, napi
bejárással;
– fejlesztõ iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére, napi bejárással;
Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni, általános-, közép- és szakiskolai tanulószobai nevelése, illetve
kollégiumi és externátusi nevelése: azon sajátos nevelési igényû tanulók részére – akik a szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján – testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének
tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
Szakiskolai oktatás keretében: Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása, illetve
szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti és gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon:
– azon értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók készségfejlesztõ speciális szakiskolai
nevelése-oktatása, akiknél a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége
diagnosztizálható;
– az alapoktatásból kikerülõ értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók részére biztosítja
az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állítást lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok
elsajátítását;
Pedagógiai szakszolgáltatásként biztosítja: az intézmény tanulóinak logopédiai ellátását, gyógytestnevelési,
gyógytornai, konduktív pedagógiai ellátását.
b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562917 Munkahelyi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855100 Sport, szabadidõs képzés
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
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855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9. Az intézmény típusa: többcélú intézmény.
10. Évfolyamok:
– óvoda
– általános iskola (1–8. évfolyam)
– Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola elõkészítõ (9–10. évfolyam)
– Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola szakképzés (11–12. évfolyam)
Osztályok száma: maximum 21
11. Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
Felvehetõ maximális gyermeklétszám:
196 fõ
ebbõl:
Óvoda:
24 fõ
Általános iskola:
80 fõ
Fejlesztõ iskola:
12 fõ
Szakiskola:
80 fõ
Kollégium:
90 fõ
Gyermekotthon:
16 fõ
12. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:
Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola szakképzési területei (szakképzési részmodulok):
– kézi rongyszõnyeg és lábtörlõ szövõ
– zöldségtermelõ és palántanevelõ
– árufeltöltõ
– konyhai munka, konyhai kisegítõ munka
– mosodai kisegítõ munka
– takarítói munka, takarítói kisegítõ munka
– udvaros
– munkavállalói ismeretek a gyakorlatban, Munkahelyi Gyakorlat Program (MHGY)
– számítástechnikai alapismeretek
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon: 9023 Gyõr, Bárczi Gusztáv utca 2.
Hrsz: 5189/1, 5189/2, 5186 – 69 m2, 405 m2, 5186 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
14. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a
Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ mint
fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
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Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január
1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon, a Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyûlése
228/2011. (XI. 18.) számú közgyûlési határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/198/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdése d) pontjára, az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) OM azonosítója: 038499
b) Neve: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó
Rövidített neve: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó
c) Székhelye: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.
Telephelye: 9300 Csorna, Arany János u. 19.
d) Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye
e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
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illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetõleg az e törvény közoktatási intézményekben való
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetõje gyakorolja.
5. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (30. §), a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben
meghatározott szakmai képzés és vizsgáztatás [8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés], valamint a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott feladatokat látja el: óvodai, általános iskolai, szakiskolai ellátás,
pedagógiai szakszolgáltatás, nevelési tanácsadás.
6. A költségvetési szerv tevékenységei:
a) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai, nappali rendszerû általános iskolai és szakiskolai
ellátása, nevelése, oktatása, valamint napközi otthoni és tanulószobai nevelése:
– testi, érzékszervi (hallás), értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége
miatt SNI gyermekek óvodai és iskolai nevelés-oktatása;
– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek óvodai és iskolai nevelése-oktatása.
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti és
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon:
– a megismerõ funkció vagy viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI tanulók nappali
rendszerû, szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai oktatása tanulásban akadályozott tanulók részére;
– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek iskolai nevelés-oktatása.
Pedagógiai szakszolgáltatásként biztosítja: Logopédiai ellátást; gyógytestnevelést, gyógytornát; SNI
gyógypedagógiai ellátást, tanácsadást a megismerõ funkció vagy viselkedés fejlõdésének SNI „B” gyermekek
részére; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek vizsgálatát. Korai fejlesztésgondozást, fejlesztõ felkészítést, fejlesztõ iskolai oktatást súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére,
iskola pszichológusi hálózat mûködtetését, pályaválasztási tanácsadást.
Nevelési tanácsadás keretében biztosítja: Pszichológiai vizsgálatokat, terápiát; logopédiai terápiát; nyelv- és
beszédfejlesztést, „diszes” gyermekek ellátását; alapozó terápiát; drámapedagógiát; pszichodrámát; mentálhigiénés
foglalkozást; képzõmûvészeti terápiát; mozgásnevelést, részképesség zavaros gyermekek fejlesztését.
Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében biztosítja: Szaktanácsadást, amelynek feladata, oktatási, pedagógiai
módszerek megismerése és terjesztése; pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének
segítését és szervezését; a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, amelynek feladata a tanulók,
tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéshez szükséges ismeretek nyújtásával,
tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével; az otthoni ellátás keretében biztosított
különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozást.
b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
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Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztõ felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

9. Az intézmény típusa: közoktatási intézmény
10. Évfolyamok:
– óvoda
– elõkészítõ csoport
– általános iskola (1–8. évfolyam)
– pályaorientáció szakmai elõkészítõ osztályok (9–10. évfolyam)
– szakképzés (11–12. évfolyam)
Osztályok száma: maximum 23
11. Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
Felvehetõ maximális gyermeklétszám:
250 fõ
ebbõl:
Óvoda:
30 fõ
Általános iskola:
130 fõ
Szakiskola:
90 fõ
12. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:
Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat
Szakiskolai szakképzési területek:
OKJ-s képzések tanulásban akadályozottak és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek
részére.
33 542 05 0100 2104 Textiltermék összeállító
33 541 05 0100 2103 Sütõipari munkás
54 622 01 0100 2101 Parkgondozó
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola értelmükben akadályozottak számára:
– szõnyegszövõ szakma alapjainak megismerése
– parkápoló szakma alapjainak megismerése
– árufeltöltõ szakma alapjainak megismerése
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon:
9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64. – Hrsz: 2431 – 2882 m2
9300 Csorna, Arany János u. 19. – Hrsz: 2300 – 1204 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
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14. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a
Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ mint
fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1.
napján lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzatának Közgyûlése 230/2011. (XI. 18.) számú közgyûlési határozatával elfogadott egységes szerkezetû
alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/200/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) OM azonosítója: 201323
b) Neve: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ
c) Székhelye: 9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2.
d) Illetékességi területe: országos beiskolázás
e) Jogelõd megnevezése:
– Porpáczy Aladár Általános Mûvelõdési Központ, 9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2.
– Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Iskola és Kollégium, 9371 Vitnyéd, Csermajor
f) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
g) Középirányító szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
h) Fenntartó szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
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2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetõleg az e törvény közoktatási intézményekben való
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetõje gyakorolja.
5. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben [27. §, 28. §, 29. §, 32. §, 78. § (1) bekezdés] meghatározott
feladatokat, valamint a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározott szakmai képzés és
vizsgáztatás [8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés] feladatait látja el: középiskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, felnõttoktatás.
6. A költségvetési szerv tevékenységei:
a) Alaptevékenysége:
– Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás, gimnáziumi felnõttoktatás, szakközépiskolai oktatás, szakközépiskolai
felnõttoktatás, szakiskolai oktatás, szakiskolai felnõttoktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon és felnõttoktatás;
– Azon sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai, szakképesítés megszerzésére
felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti és gyakorlati oktatása, akik szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek illetve a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdenek.
– Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése, akik szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos,
a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdenek.
Kulturális területen: Múzeumi gyûjteményi, kiállítási, közmûvelõdési tevékenység, tájházak mûködtetése,
bemutatása, megóvása.
b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
100000 Élelmiszergyártás
110000 Italgyártás
460000 Nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
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522009
552001
559011
559012
559099
561000
562100
562913
562914
562917
562919
581100
581400
581900
620000
680002
721131
721133
853111
853114
853121
853122
853124
853131
853134
853135
853211
853212

853214
853221
853222

853224
853231
853234
854211
854212
854213
855100
855917
855921
855922

855931
855932
855933
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Szállítást kiegészítõ egyéb szolgáltatás
Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Könyvkiadás
Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Információ-technológiai szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás
Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás a (9–12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
(Felvehetõ létszám: 9–12. évfolyamokon az összes tanulóból: 100 fõ.)
Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
(Felvehetõ létszám a szakképzõ évfolyamokon az összes tanulóból: 60 fõ)
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
(Felvehetõ létszám a szakképzõ évfolyamokon az összes tanulóból: 60 fõ)
Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés
Felsõfokú szakképzés
Szakirányú továbbképzés
Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Sport, szabadidõs képzés
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
(Felvehetõ létszám az összes tanulóból: 120 fõ)
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
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Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése
Szakmai továbbképzések
Kötelezõ felkészítõ képzések
M.n.s. egyéb felnõttoktatás
Iskola rendszeren kívüli ISCED 2. szintû OKJ-képzés
Iskola rendszeren kívüli ISCED 3. szintû OKJ-képzés
Iskola rendszeren kívüli ISCED 4. szintû OKJ-képzés
Oktatás kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Múzeumi gyûjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk
Közmûvelõdési intézmények, közösségi szintterek mûködtetése
Mindenféle m.n.s. szabadidõs szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

9. Az intézmény típusa: többcélú intézmény
10. A költségvetési szerv tagintézményei, telephelyei, intézményegységei:
a) Tagintézmények megnevezése:
Porpáczy Aladár Kertészeti, Környezetvédelmi és Közgazdasági-Ügyviteli Középiskola, a Gyõr Moson-Sopron
Megyei Általános Mûvelõdési Központ Tagintézménye.
A tagintézmény címe: 9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2.
Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ
Tagintézménye.
A tagintézmény címe: 9371 Vitnyéd, Csermajor
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ Kollégiuma
A tagintézmény címe: 9435 Sarród, Kossuth u. 58.
Fertõszéplaki Tájházak
A tagintézmény címe: 9436 Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 31–39.
b) Az intézmény telephelyei:
Fiúkollégium – 9431 Fertõd, Fõ út 3.
Kollégium – 9371 Vitnyéd, Csermajor
c) Gyakorlati oktatás helyszínei:
9431 Fertõd, Pálmajor: gyakorlókert
9431 Fertõd, Ipartelep: Gépmûhely
9435 Sarród, Kossuth u.: bemutató gyümölcsös ültetvény és szõlõ
9435 Sarród, Nyárliget: szántóföldi zöldségtermesztés
9442 Fertõendréd-hegy: szõlõültetvény
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ Kollégiuma: 9435 Sarród, Kossuth u. 58.
Fertõszéplaki Tájházak 9436 Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 31–39.
Tanüzem: 9371 Csermajor, up. Vitnyéd.
11. Évfolyamok:
Gimnázium:
4 (9–12. évfolyam)
5 (9–13. évfolyam nyelvi elõkészítõ évfolyammal)
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Szakközépiskola:
4 (9–12. évfolyam), (melyet a magyar-osztrák közös képzésben nyelvi elõkészítõ évfolyam elõz meg) és szakképzési
évfolyamok OKJ szerint.
4 (9–12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint.
Szakiskola:
2 (9–10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint.
Érettségire épülõ szakképzésben: OKJ szerint.
A növénytermesztési, kertészet és növényvédelmi, agrárkörnyezet-gazda valamint rész-szakképesítéseik,
szakközépiskolai képzés 6 éves, a 9–12. általános és 13–14. a technikus évfolyamokon folyhat a képzés.
A magyar-osztrák vállalkozó ügyintézõ, illetve az idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézõ képzés 6 (szakképzés
13–14. évfolyam) éves, melyet nulladik évfolyam elõz meg, a képzés a 9. évfolyamon kezdõdik.
Környezetvédelmi technikus képzés: a 13–14. évfolyamon,
Települési környezetvédelmi technikus képzés: a 13–14. évfolyamon,
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser képzés a 13–14. évfolyamon,
Agrármenedzser-asszisztens: a 13–14. évfolyamon
Agrártechnológus képzés a 13–14. évfolyamon
Agrárkörnyezet-gazda és rész-szakképesítései 13–14. évfolyamokon
Parképítõ és fenntartó technikus képzés a 13–15. évfolyamokon,
Gimnáziumi képzés a 9–12. évfolyamokon folyhat.
Virágkötõ, – berendezõ, virágkereskedõ képzés: a 11. és 12. illetve 13. és 14. évfolyamon
Élelmiszeripari szakközépiskolai képzés: a 9–12. évfolyamon, 4 évfolyam
Élelmiszer-ipari technikus képzés: 13–14 évfolyamon, 2 évfolyam
Laboratóriumi technikus képzés: 13–14. évfolyamokon
Panziós, falusi vendéglátó: szakképzési évfolyamok száma 2
marketing- és reklámügyintézõ (érettségire épülõ) 13. évfolyamon, 1 évfolyam
felsõfokú élelmiszer-ipari képzés (érettségire épülõ) 13–14. évfolyamon, 2 évfolyam
tejtermékgyártó szakmunkás a 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Gazda és rész-szakképesítései 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Kertész szakképzési évfolyamok száma 2
Borász 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Édesipari termékgyártó 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Húsipari termékgyártó szakképzési évfolyamok száma 2
Tejtermékgyártó 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Tartósítóipari termékgyártó 9–12. évfolyamon, 2+2 évfolyam
Az intézményben a magyar-osztrák vállalkozási ügyintézõ képzés a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Helyettes
Államtitkár 213366/93.IX. számú engedélye alapján az általánostól eltérõ program alapján folyik. A magyar–osztrák
vállalkozó ügyintézõ és az idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézõ képzés 6 (szakképzés 13–14. évfolyam) éves,
melyet 0. nyelvi elõkészítõ évfolyam elõz meg, a képzés a 9. évfolyamon kezdõdik és a két tanítási nyelvû iskolai oktatás
irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének
kiadásáról szóló rendelet szerint szervezõdik.
A fertõdi, Porpáczy Aladár Kertészeti és Közgazdasági-Ügyviteli Középiskola, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános
Mûvelõdési Központ Tagintézménye az intézményi szintû közismereti képzés bázisa.
A csermajori, Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ
Tagintézménye az intézményi szintû szakképzés bázisa.
12. Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
Az intézménybe összesen felvehetõ tanulólétszám:
Az iskolában, nappali tagozaton összesen
670 fõ
Levelezõ munkarendben összesen
280 fõ
Esti munkarendben összesen
70 fõ
A kollégiumokba felvehetõ maximális tanulólétszám
320 fõ
Minden munkarendben és képzési típusban a felvehetõ maximális tanulólétszám évfolyamonként 35 fõ.
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Porpáczy Aladár Kertészeti és Közgazdasági–Ügyviteli Középiskola, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános
Mûvelõdési Központ Tagintézménye:
A felvehetõ maximális tanulólétszám
nappali munkarendben
430 fõ,
levelezõ munkarendben
200 fõ,
esti munkarendben
70 fõ.
Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ
Tagintézménye:
A felvehetõ maximális tanulólétszám nappali
munkarendben
240 fõ,
levelezõ munkarendben
80 fõ.
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Általános Mûvelõdési Központ Kollégiuma (Sarród)
A kollégiumba felvehetõ maximális tanulólétszám: 155 fõ
Fiúkollégium (Fertõd)
A kollégiumba felvehetõ maximális tanulólétszám 35 fõ
Kollégium (Csermajor)
A kollégiumba felvehetõ maximális tanulólétszám 130 fõ

13. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:
Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali, esti, levelezõ tagozat
Szakiskolai szakképzési területek:
OKJ-s képzések szakmai középfokú oktatás terén:
54 621 04

Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus rész-szakképesítései és
elágazásai nappali és levelezõ munkarend

52 344 02

Magyar-osztrák vállalkozó ügyintézõ

54 347 01

Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézõ és elágazásai

54 851 01

Települési környezetvédelmi technikus és rész-szakképesítései nappali és levelezõ
munkarend

54 622 01

Parképítõ és fenntartó technikus és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

55 812 01

Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser és elágazásai nappali és levelezõ
munkarend

33 215 02

Virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ és rész-szakképesítései nappali és levelezõ
munkarend

54 541 01

Élelmiszer-ipari technikus és elágazásai nappali és levelezõ munkarend

52 342 01

Marketing- és reklámügyintézõ és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

31 812 01

Panziós, Falusi vendéglátó, és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

33 541 07 1000 00 00

Tejtermékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

54 481 03 0000 00 00

Informatikai rendszergazda és rész-szakképesítése nappali és levelezõ munkarend

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezet-gazda és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

33 621 02 1000 00 00

Gazda és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

31 622 01 0000 00 00

Kertész elágazásai és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

54 524 01 0000 00 00

Laboratóriumi technikus elágazásai és rész-szakképesítései nappali és levelezõ
munkarend

33 621 01 0000 00 00

Borász és rész-szakképesítése és ráépülései nappali és levelezõ munkarend nappali és
levelezõ munkarend

33 541 01 0000 00 00

Édesipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

33 541 02 0000 00 00

Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelezõ
munkarend

31 541 01 1000 00 00

Húsipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend

33 541 06

Tartósítóipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelezõ munkarend
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54 861 01

Biztonságszervezõ és rész-szakképesítése a 13. évfolyamon nappali és levelezõ
munkarend

OKJ-s képzések a felsõfokú szakképzés területén:
Felsõfokú szakképesítést nyújtó képzés (Gyöngyös, Károly Róbert Fõiskolával közösen)
55 621 01

Agrármenedzser-asszisztens és elágazásai, nappali és levelezõ munkarend

55 621 02

Agrártechnológus és elágazásai, nappali és levelezõ munkarend

Felsõfokú szakképesítést nyújtó képzés (a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával közösen)
55 621 01

Élelmiszer-ipari menedzser

14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon:
9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2. – Hrsz: 141 – 2057 m2
9371 Csermajor, up. Vitnyéd – Hrsz: 0325/1 – 6248 m2
9435 Sarród, Kossuth u. 58. – Hrsz: 283/2/A – 1760 m2
9436 Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 31–39. – Hrsz: 8/1, 11/1, 11/2, 16/1 – 259 m2, 741 m2, 5795 m2, 168 m2
9431 Fertõd, Fõ út 3. – Hrsz: 225 – 399 m2
9431 Fertõd, Pálmajor – Hrsz: 336 – 13 029 m2
9431 Fertõd, Ipartelep – Hrsz: 346/2 – 200 m2
9435 Sarród, Kossuth u. – Hrsz: 09/7 – 71 714 m2
9435 Sarród, Nyárliget – Hrsz: 0315/4 – 29 078 m2
9442 Fertõendréd-hegy – Hrsz: 074/149, 150, 074/78 – 3285 m2, 3320 m2, 3196 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a
Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ mint
fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január
1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési
Központja Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyûlése 234/2011. (XI. 18.) számú közgyûlési
határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/202/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) OM azonosítója: 038504
b) Neve: Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
Rövidített neve: Tóth Antal Nevelési- Oktatási és Módszertani Központ
c) Székhelye: 9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
d) Illetékességi területe:
– hallássérült gyermekek oktatása esetén: Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala
megye;
– beszédfogyatékos gyermekek oktatása esetén: Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas, Zala
megye;
– hallássérült gyermekek speciális szakiskolai oktatása esetén: országos beiskolázású;
e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
vezetõje gyakorolja.
4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetõleg az e törvény közoktatási intézményekben való
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetõje gyakorolja.
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5. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvényben (30. §), a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben
meghatározott szakmai képzés és vizsgáztatás (8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés), valamint a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott feladatokat látja el: óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
kollégiumi ellátás, pedagógiai szakszolgáltatás.
6. A költségvetési szerv tevékenységei:
a) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai, nappali rendszerû általános iskolai és szakiskolai
ellátása, nevelése, oktatása, valamint napközi otthoni és tanulószobai nevelése: azon gyermekek részére, akik a
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján – testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén – halmozottan fogyatékosak, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, valamint akik a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdenek.
Sajátos nevelési igényû tanulók – a megismerõ funkciók vagy viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenessége esetén – nappali rendszerû szakiskolai nevelése, oktatása, valamint sajátos nevelési igényû
tanulók nappali rendszerû, szakképesítés megszerzésére felkészítõ elméleti és gyakorlati iskolai oktatása
szakképzési évfolyamokon. Kárpitos és asztalos szakmára 9–10. évfolyamon közismereti tantárgyak oktatása.
Korai fejlesztés keretében biztosítja: Otthoni ellátás útján különleges (gyógypedagógiai) gondozást; hallássérült
gyermekek korai gondozását helyben és utazótanárral; befogadó iskolákba integrált hallássérült és
beszédfogyatékos tanulók utazótanári ellátását; területi, városi logopédiai ellátást, tanácsadást és pedagógiai
szakmai szolgáltatást.
b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
890114 A hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok részére
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása
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9. Az intézmény típusa: közoktatási intézmény
10. Évfolyamok:
– hallássérült óvodai csoport, beszédfogyatékos óvodai csoport
– nyújtott elsõ osztály (beszédfogyatékosok esetében)
– elõkészítõ osztály (2 év siket tanulók és 1 év nagyothalló és tanulók esetében)
– általános iskola (1–8. évfolyam)
– középfokú szakmai képzés (9–12. évfolyam)
Osztályok száma: maximum 25
11. Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
Felvehetõ maximális gyermeklétszám:
175 fõ
ebbõl:
Óvoda:
20 fõ
Általános iskola:
115 fõ
Szakiskola:
40 fõ
Kollégium:
100 fõ
12. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:
Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat
Szakiskolai szakképzési területek:
33 54204 Kárpitos
33 54301 Asztalos
Szakiskolai képzés hallássérült, beszédfogyatékos dyslexiás, dysgráfiás tanulók részére 11–12. évfolyamon:
– kárpitos szakmára, melynek gyakorlati képzése az iskolai tanmûhelyben történik.
– asztalos szakmára, melynek gyakorlati képzése együttmûködési megállapodás szerint a Handler Nándor Szakképzõ
iskolában folytatódik.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon: 9400 Sopron, Tóth Antal u. 1. – Hrsz: 8678/1 – 2658 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
14. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl
szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló
ingatlanok a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a
költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január
1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzatának Közgyûlése 226/2011. (XI. 18.) számú közgyûlési határozatával elfogadott, egységes szerkezetû
alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/204/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztõ Iskola,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium
és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztõ Iskola, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) OM azonosítója: 038503
b) Neve: Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztõ Iskola, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
Rövidített neve: Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ
c) Székhelye: 9400 Sopron, Brennbergi út 82.
d) Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye
e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.
f) Középirányító szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és
feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
g) Fenntartó szerv neve, székhelye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ
9021 Gyõr, Árpád út 32.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetõje által a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltak szerint elõkészített pályázat útján, az oktatásért felelõs miniszter 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje gyakorolja.
4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetõleg az e törvény közoktatási intézményekben való
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetõje gyakorolja.
5. A költségvetési szerv közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben [20. § (1) a) f); 20-22. §, 23. § (2)–(3); 27. §, 30–32. §, 34. § (1) e), g), h);
35. § (7)–(8) bekezdés], a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározott szakmai képzés és
vizsgáztatás [8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés], a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben
meghatározott feladatokat látja el: óvodai, általános iskolai, fejlesztõ iskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, pedagógiai
szakszolgáltatás.
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6. A költségvetési szerv tevékenységei:
a) Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai, nappali rendszerû általános iskolai, szakiskolai
nevelése, oktatása:
– azon testi, érzékszervi, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, vagy több
fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai,
általános és szakiskolai nevelése, akik esetében a – szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján – a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és/vagy súlyos rendellenessége diagnosztizálható;
– nappali rendszerû, fejlesztõ iskolára felkészítõ oktatás, a legalább 5. életévét már betöltött, súlyosan és
halmozottan fogyatékos gyermekek részére napi bejárással;
– nappali rendszerû fejlesztõ iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére napi bejárással;
– sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû, rész-szakképesítés megszerzésére felkészítõ iskolai oktatása;
Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni, általános-, közép- és szakiskolai tanulószobai nevelése, illetve
kollégiumi és externátusi nevelése: azon sajátos nevelési igényû tanulók részére – akik a szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján – testi, érzékszervi, enyhe vagy középsúlyos értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és/vagy súlyos rendellenességével küzdenek.
Speciális szakiskolai oktatás keretében: Sajátos nevelési igényû, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók nappali
rendszerû, (rész-)szakképesítés megszerzésére irányuló felzárkóztató speciális szakiskolai illetve speciális
szakiskolai nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése:
– azon testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, vagy több fogyatékosság együttes
elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek speciális felzárkóztató
szakiskolai és speciális szakiskolai nevelése, akik esetében a – szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján – a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és/vagy súlyos rendellenessége
diagnosztizálható; (9–10. évfolyam + OKJ rész-szakképesítés megszerzése 2 vagy 4 évfolyamon)
Készségfejlesztõ speciális szakiskolai oktatás keretében: Sajátos nevelési igényû, középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók nappali rendszerû, rész-szakképesítés megszerzésére irányuló készségfejlesztõ speciális szakiskolai
nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése: – azon testi, érzékszervi, középsúlyos fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista, vagy több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényû gyermekek speciális szakiskolai nevelése, akik esetében a – szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján – a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és/vagy súlyos
rendellenessége diagnosztizálható; (9–10. évfolyam, + OKJ rész-szakképesítés megszerzése 2 vagy 4 évfolyamon);
– az alapoktatásból kikerülõ értelmileg középsúlyos fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való
felkészülést, a munkába állást lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok elsajátítását;
Pedagógiai szakszolgáltatás keretében biztosítja: – gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást;
– az intézmény beszédfogyatékos tanulóinak logopédiai ellátását, mozgásfogyatékos tanulóinak konduktív
pedagógiai ellátását, tanulóinak gyógytestnevelését, gyógytornáztatását;
– utazó gyógypedagógiai szakember hálózat mûködtetését;
Pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében biztosítja: az intézmény alaptevékenységével összefüggõ
pedagógiai szakmai szolgáltatásokat;
– szaktanácsadást, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;
– pedagógusok képzését, továbbképzését és önképzését;
– a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, a diákönkormányzatok
segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb.
információk közvetítésével.
b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
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562912
562913
562914
562917
851012
852012
852022
853132
853134
853212
853222
855100
855912
855915
855918
855922
856011
856020
890505
910121
931203
931205
931301
931302
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Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Sport, szabadidõs képzés
Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Fogyatékossággal élõk versenysport tevékenysége és támogatása
Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

9. Az intézmény típusa: közoktatási intézmény
10. Évfolyamok:
– óvoda
– fejlesztõ iskolára felkészítés
– fejlesztõ iskola
– iskolai életmódra felkészítés
– általános iskola (1–8. évfolyam)
– Speciális Szakiskola elõkészítõ (9–10. évfolyam + 2, illetve. 4 évfolyamos képzés)
– Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola szakképzése (9–10. évfolyam + 2, illetve 4 évfolyamos elméleti oktatás és
gyakorlati képzés)
Osztályok száma: maximum 20
11. Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
Felvehetõ maximális gyermeklétszám:
185 fõ
ebbõl:
Óvoda:
6 fõ
Általános iskola:
94 fõ
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola:
85 fõ
Kollégium:
44 fõ (3 csoport)
12. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:
Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat
Szakiskolai szakképzési területek:
OKJ-s képzések sajátos nevelési igényû gyermekek részére.
31 215 02 0010 3108 Szõnyegszövõ (régi OKJ szám: 21 5293 01)
54 622 01 0100 2101 Parkgondozó (régi OKJ szám: 21 6207 05)
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33 543 01 0100 3101 Fa- és bútoripari gépkezelõ
33 543 01 0100 2101 Asztalosipari szerelõ
33 582 04 0100 3101 Szobafestõ
33 811 03 0100 3101 Gyorséttermi- és ételeladó
33 811 04 0100 3301 Gyorséttermi- és ételeladó
31 812 01 0100 2101 Szállodai szobaasszony
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola szakképzési területei (szakképzési részmodulok):
– árufeltöltõ szakma alapjainak megismerése
– zöldségtermelõ- és palántanevelõ szakma alapjainak megismerése
– konyhai munka, konyhai kisegítõ munka szakma alapjainak megismerése
– mosodai kisegítõ munka szakma alapjainak megismerése
– takarítói munka, takarítói kisegítõ munka szakma alapjainak megismerése
– udvaros szakma alapjainak megismerése
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlanvagyon: 9400 Sopron, Brennbergi út 82. – Hrsz: 10001 – 4585 m2
b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
14. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a
Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ, mint
fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.

Jelen egységes szerkezetû alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január
1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Fejlesztõ Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyûlése 145/2011. (VI. 24.) számú
közgyûlési határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 2.
Okiratszám: IX-09/30/206/2012.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Vas megyei közoktatási intézmények alapító okiratai

A Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola
b) Székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi prof. u. 13.
2. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatási feladatok
3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam).
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényû
tanulók, valamint a
– a testi, érzékszervi, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdõ,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók nevelését-oktatását,
szakmai elméleti, szakmai gyakorlati képzését.
Egyéb oktatási tevékenység (iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.)
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853231 Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon.
853232 Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a
szakképzési évfolyamokon
854211 Felsõfokú szakképzés
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
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Államháztartási szakágazati besorolása: 853100 általános középfokú oktatás
A költségvetési szerv OM azonosítója: 036740

4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas és Zala megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V. Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa: nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola.
13. A költségvetési szerv munkarendje: nappali és esti.
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: a vasvári 271 hrsz., a 331. tulajdoni lapon felvett 1 ha 2992 m2 területû, a természetben Vasvár, Járdányi
prof. u. 13. szám alatti házas ingatlan
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A fent megnevezett ingatlan Vasvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, melyre a korábban Vas
Megye Önkormányzat részére biztosított ingyenes használati jogot.
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Vasvár Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá Vasvár Város Önkormányzatával a kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
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16. Felvehetõ maximális gyermek- tanulólétszám:
a) szakközépiskola: 350 fõ
b) felnõttek középiskolája: 280 fõ
17. Évfolyamainak száma: szakközépiskola: négy + egy, négy + kettõ, négy+ másfél felnõttek középiskolája: négy
18. Szakképzés, szakmacsoportok
Egészségügy szakmacsoport:
– ápoló
54 723 01 1000 00 00
– ápolási asszisztens
33 723 01 1000 00 00
Közlekedés szakmacsoport:
– közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
52 841 01 0010 52 01
– légi közlekedésüzemvitel-ellátó
52 841 01 0010 52 02
– szállítmányozási ügyintézõ
52 841 01 0010 52 03
Közgazdaság szakmacsoport:
–banki szakügyintézõ
55 343 01 0010 55 01
– vállalkozási ügyintézõ
52 344 02 0000 00 00
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
– postai ügyintézõ
52 841 02 0000 00 00
– logisztikai ügyintézõ
54 345 02 0000 00 00
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Béri Balogh
Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése
154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.) számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát
veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/226/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
b) Rövidített neve: Dr. Nagy László EGYMI
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Intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése:
Dr. Nagy László EGYMI Általános Iskola
Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola
Dr. Nagy László EGYMI Speciális Szakiskola
Dr. Nagy László EGYMI Kollégium
Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthon
Dr. Nagy László EGYMI Fiú Gyermekotthon
Székhelye: 9730 Kõszeg, Kiss János u. 31.
Telephelye: 9730 Kõszeg, Ûrhajósok u. 19/A, IV/12.

2. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatási feladatok és gyermekvédelmi szakellátás.
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényû
tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása.
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
– az enyhe értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos gyermekek, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek nevelését.
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
– az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a beszédfogyatékos tanulók, a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók
nevelését-oktatását 1–4. és 5–8. évfolyamon, szakiskolai nevelését-oktatását 9–10. évfolyamon.
Az intézmény ellátja ezen tanulók napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi, externátusi nevelését.
Gyermekotthoni, speciális és különleges gyermekotthoni ellátás.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében
– szaktanácsadás,
– pedagógiai tájékoztatás,
– pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése,
– tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás,
– utazó gyógypedagógusi hálózat mûködtetése (az integrált oktatásban résztvevõk szakmai segítése).
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5. évfolyam)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenyég
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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853222 Sajátos nevelési igényû szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás gyermekotthoni ellátás keretében
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
932911 Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás
960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása
Államháztartási szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat
A költségvetési szerv OM azonosítója: 038562

4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
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11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási, egységes gyógypedagógiai módszertani és gyermekvédelmi intézmény.
13. A költségvetési szerv munkarendje: nappali és esti.
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: 1991 hrsz. Kõszeg, Kiss János u. 31., valamint a 3378/7/A/12 Kõszeg, Ûrhajósok u. 19/A IV/12. házas
ingatlan.
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A fent megnevezett ingatlan Kõszeg Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, melyre a korábban Vas
Megye Önkormányzat részére biztosított ingyenes használati jogot.
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Kõszeg Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá Kõszeg Város Önkormányzatával a kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
16. Felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
a) általános iskola:
– alsó tagozat: 52 fõ
– felsõ tagozat: 60 fõ
b) beszédjavító általános iskola:
– alsó tagozat: 104 fõ
– felsõ tagozat: 120 fõ
c) speciális szakiskola: 180 fõ
d) kollégium: 250 fõ
17. Évfolyamainak száma:
a) iskolai életmódra felkészítés: egy
b) általános iskola: nyolc
c) speciális szakiskola: kettõ+ kettõ (vagy három)
18. Szakképzés, szakmacsoportok
Építészet szakmacsoport:
– festõ, díszítõ, mázoló-tapétázó 33 582 04 1000 00 00
– kõmûves 31 582 15 1000 00 00
Könnyûipari szakmacsoport:
– textiltermék összeállító 33 542 05 0100 21 04
Faipar szakmacsoport:
– asztalosipari szerelõ 33 543 01 0100 21 01
Mezõgazdasági szakmacsoport:
– parkgondozó 54 622 01 0100 21 01
Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport:
– konyhai kisegítõ 33 811 03 0100 21 01
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Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1)
bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Dr. Nagy László
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése
154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.) számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát
veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/228/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Kölcsey Ferenc Gimnázium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdése d) pontjára, a Kölcsey Ferenc Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Kölcsey Ferenc Gimnázium
b) Székhelye: 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 3.
2. A költségvetési szerv közfeladata:
Közoktatási feladatok.
3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam).
Érettségi vizsgára, felsõfokú továbbtanulásra felkészítõ nevelés és oktatás gimnáziumi képzéssel.
Nyelvi elõkészítõ osztály 9. évfolyamon.
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók gimnáziumi
nevelését-oktatását.
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
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890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Államháztartási szakágazati besorolása: 853100 általános középfokú oktatás.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv OM azonosítója: 036724

4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas és Zala megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza
meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje
gyakorolja.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
12. A költségvetési szerv típusa: nevelési-oktatási intézmény: gimnázium.
13. A költségvetési szerv munkarendje: nappali és esti.
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban a körmendi 15. hrsz., 114. tulajdoni lap szám alatt felvett 1 ha 634 m2
területû, a természetben Körmend, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 3. szám alatti házas ingatlan.
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
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15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A fent megnevezett ingatlan Körmend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, melyre a korábban Vas
Megye Önkormányzat részére biztosított ingyenes használati jogot.
A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló
jogszabályokban, valamint a fenntartó és Körmend Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban,
továbbá Körmend Város Önkormányzatával a kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja,
hasznosíthatja.
16. Felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:
a) nappali munkarend: 315 fõ
b) felnõttoktatás: 140 fõ
17. Évfolyamainak száma: gimnázium: négy
nyelvi elõkészítõ évfolyam: négy + egy
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Kölcsey Ferenc
Gimnázium 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése 154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.)
számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/230/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium.
b) Székhelye: 9735 Csepreg, Rákóczi u. 13–15.
2. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatási feladatok.
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3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam).
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
– az érzékszervi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ,
– a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók
nevelését-oktatását, valamint a sajátos nevelési igényû tanulók szakmai elméleti, szakmai gyakorlati oktatását.
Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése.
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzés évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a
szakképzési évfolyamokon
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
c) Államháztartási szakágazati besorolása: 853100 általános középfokú oktatás
d) A költségvetési szerv OM azonosítója: 036735
4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
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8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa:
Közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola és kollégium.
13. A költségvetési szerv munkarendje: nappali.
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: a 426 hrsz. Csepreg, Rákóczi u. 13–15. alatti házas ingatlan.
b) Ingó: az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló
ingatlanok a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv
használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
16. Felvehetõ maximális gyermek- tanulólétszám:
a) 9–12 évfolyamokon: 260 fõ
13–14 évfolyamokon: 50 fõ
b) kollégium: 140 fõ
17. Évfolyamainak száma: szakközépiskola: négy + kettõ
18. Szakképzés, szakmacsoportok
Közgazdaság szakmacsoport:
– pénzügyi-számviteli ügyintézõ
– vállalkozási ügyintézõ
Kereskedelem-marketing szakmacsoport:
– logisztikai ügyintézõ
– marketing- és reklámügyintézõ
Informatika szakmacsoport:
– informatikus / gazdasági informatikus
– informatikai alkalmazásfejlesztõ / szoftverfejlesztõ
– informatikai alkalmazásfejlesztõ/internetes alkalmazásfejlesztõ

52 344 01 0000 00 00
52 344 02 0000 00 00
54 345 02 0000 00 00
52 342 01 0000 00 00
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 02 0010 54 03
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19. Fenntartói felhatalmazás: Az intézmény iskolaszövetkezet tagja lehet.
Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat
Közgyûlése 154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.) számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító
okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/232/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdése d) pontjára, a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
– az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola
b) Székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
c) Telephelye: Tanmûhely: 9900 Körmend, Sport u. 2.
Tanterület: a 8-as fõút mellett Körmend és Magyarszecsõd község közötti területen – Hrsz.: Körmend 0296/7
Tanterület: a 8-as fõút mellett Körmend és Magyarszecsõd község közötti területen – Hrsz.: Körmend 0296/8
2. A költségvetési szerv közfeladata:
Közoktatási feladatok – szakközép-iskolai, szakiskolai oktatás – felnõttképzés keretében is. Vas Megye területén a
tankötelezettség teljesítésének biztosítására kijelölt szakiskola.
3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
– Nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatás (9–12/13. évfolyam).
– Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam).
– Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam).
– Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam).
– Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
= az érzékszervi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ,
= a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ tanulók
nevelését-oktatását.
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– Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakmai elméleti és szakmai, gyakorlati oktatása.
– Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás.
Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841352 Mezõgazdasági támogatások
853121 Nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Államháztartási szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
A költségvetési szerv OM azonosítója: 036745

4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
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8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa:
Közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola és szakiskola.
13. A költségvetési szerv munkarendje:
Nappali, illetve sajátos munkarend szerinti oktatás: beszámoltató oktatás
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan:
aa) a körmendi 682/2 hrsz., valamint 686/1 hrsz., a 718. tulajdoni lapon felvett 2 ha 5.225 m2 területû, a
természetben Körmend, Rákóczi u. 2. szám alatti tanügyi épületet, a technológiát, a lakatos-, az erõgép-, a
munkagép- és a jármûdiagnosztikai tanmûhelyeket magában foglaló házas ingatlan;
ab) a körmendi 5. hrsz., 105. tulajdoni lapon felvett 5.891 m2 területû, a természetben Körmend, Sport u. 2. szám
alatti házas ingatlan (tanmûhely);
ac) a körmendi 0296/7. és 0296/8. hrsz., 19. tulajdoni lapon felvett 48 ha 7.022 m2 alapterületû 1.257 AK értékû, a
természetben a 8-as számú fõút mellett Körmend és Magyarszecsõd község közötti területen fekvõ tanterület.
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A fenti aa) pontban megnevezett ingatlan Körmend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, melyre a
korábban Vas Megye Önkormányzat részére biztosított ingyenes használati jogot. Az intézmény feladatainak
ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és Körmend Város
Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, továbbá Körmend Város Önkormányzatával a kötött
megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használhatja, hasznosíthatja.
Az ab) és ac) pontokban megjelölt ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam. Az ab) pontban megjelölt ingatlan kezelõje
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., az ac) pontban megjelölt ingatlan kezelõje a Szombathelyi Állami Tangazdaság.
Mindkét állami tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a használati jog közvetlenül a szakképzõ iskola javára lett
bejegyezve.
A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett mint rábízott vagyonnal az intézmény nem rendelkezik, annak
csupán használója.
16. Felvehetõ maximális gyermek-tanulólétszám:
a) szakközépiskola: 420 fõ
b) szakiskola: 280 fõ
c) felnõttek középiskolája: 140 fõ
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17. Évfolyamainak száma:
szakközépiskola: négy+kettõ , v. másfél, v. egy
szakiskola: kettõ+három v. kettõ v. egy
felnõttek középiskolája: kettõ
18. Szakképzés, szakmacsoportok:
Gépészet szakmacsoport:
– mezõgazdasági gépésztechnikus
– szerkezetlakatos
– géplakatos
– hegesztõ
– autógyártó
– CNC-forgácsoló
– gépi forgácsoló
– szerszámkészítõ
– bevont elektródás hegesztõ
– egyéb eljárás szerinti hegesztõ
– fogyóelektródás hegesztõ
– gázhegesztõ
– hegesztõ-vágó gép kezelõje
Informatika szakmacsoport:
– informatikus
– informatikai rendszergazda
– számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
Vegyipari szakmacsoport:
– vegyipari technikus
– gyógyszer-készítménygyártó
Építészet szakmacsoport:
– építõ- és anyagmozgató gép kezelõje (targoncavezetõ)
Könnyûipari szakmacsoport:
– szabó
Faipari szakmacsoport:
– bútorasztalos
– épületasztalos
– kárpitos
Közlekedési szakmacsoport:
– autószerelõ
– karosszérialakatos
– autótechnikus
– közlekedésüzemvitel-ellátó (szállítmányozási ügyintézõ)
Közgazdaság szakmacsoport:
– vállalkozási ügyintézõ
– pénzügyi-számviteli ügyintézõ
Ügyvitel:
– irodai asszisztens
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
– élelmiszer- és vegyiáru-eladó
– logisztikai ügyintézõ
– mûszakicikk-kereskedõ
– mûszaki eladó
– kereskedelmi ügyintézõ
Mezõgazdasági szakmacsoport:
– mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító

54 525 02 0010 54 02
31 521 24 1000 00 00
31 521 10 1000 00 00
31 521 11 1000 00 00
31 521 08 0010 31 01
31 521 02 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
31 521 08 1000 00 00
31 521 11 0100 31 01
31 521 11 0100 31 02
31 521 11 0100 31 03
31 521 11 0100 31 04
31 521 11 0100 31 05
54 481 04 0000 00 00
54 481 03 0000 00 00
54 481 03 0100 52 01
54 524 02 1000 00 00
54 524 02 0100 33 01
31 582 06 0100 31 05
33 542 05 0000 00 00
33 543 01 1000 00 00
31 582 08 1000 00 00
33 542 04 1000 00 00
51 525 01 1000 00 00
31 525 05 0010 31 04
51 525 01 0001 54 01
52 841 01 0000 00 00
52 344 02 0000 00 00
52 344 01 0000 00 00
33 346 01 1000 00 00
31 341 01 0010 31 02
54 345 02 0000 00 00
51 341 01 0000 00 00
31 341 01 0010 31 03
52 341 04 1000 00 00
31 521 01 0010 31 03
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Jelen alapító okirat – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §
(1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Rázsó Imre
Szakközépiskola és Szakiskola 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése 154/2011. (IX. 23.) és
192/2011. (X. 13.) számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/234/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Gyermekés Diákotthon alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az
alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon
b) Rövidített neve: Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény
c) Székhelye: 9766 Rum, Kastély park 1.
2. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatási feladatok és gyermekvédelmi szakellátás.
3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, valamint általános iskolai tanulók nappali rendszerû
nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása.
Az intézmény ellátja a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
– a középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista gyermekek nevelését, nappali rendszerû fejlesztõ iskolai
nevelését-oktatását 1–4., 5–8. évfolyamokon, nappali rendszerû oktatását 9–10. évfolyamon készségfejlesztõ
speciális szakiskolai keretben.
Ellátja ugyanezen gyermekek tanulószobai, napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi, externátusi nevelését.
Különleges gyermekotthoni ellátást, utógondozó ellátást nyújt 3–18 év közötti gyermekek, valamint 18–24 év
közötti fiatalok számára
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
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680001
680002
851012
852012
852022
853132
853212

c)
d)

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4 évfolyam)
Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamon
853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon.
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai diáksport tevékenysége és támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Államháztartási szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével)
A költségvetési szerv OM azonosítója: 038566

4. Szakképzés, szakmacsoportok
Szõnyegszövõ: 21529301
Munkába állást lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok elsajátítása: 21999999
Szakmai modulok:
Kézi rongyszõnyeg és lábtörlõszövõ: OM 24112/2001. sz. hagyta jóvá
Papírtermék-készítés: OM 24112/2001. sz. hagyta jóvá
Udvaros: 19068-4/2009. (11. 04.)
Parkápoló OM 11049/22/2004. sz. hagyta jóvá
Takarítói munka, takarítói kisegítõ munka: OM 2846/18/2004. sz. hagyta jóvá
5. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas megye
6. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
8. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
9. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
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10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
11. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa:
Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelését-oktatását ellátó többcélú, közös igazgatású gyógypedagógiai
és gyermekvédelmi intézmény: iskolai életmódra történõ felkészítés, általános iskola, készségfejlesztõ speciális
szakiskola, diákotthon és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény.
13. A költségvetési szerv munkarendje: nappali
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: a a 043, 035, 044/1 hrsz. házas ingatlan, valamint a 038/1, 038/2 hrsz. ingatlan (Rum, Kastély park 1.).
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a Magyar
Állam tulajdonában álló ingatlanok a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében,
illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
16. Felvehetõ maximális gyermek-tanulólétszám:
a) óvoda: 10 fõ
b) általános iskola:
– alsó tagozat: 40 fõ
– felsõ tagozat: 48 fõ
ált. isk. összesen: 88 fõ
c) speciális szakiskola közismereti (9–10 évf.) 16 fõ
speciális szakiskola szakképzõ (11–12. évf.) 48 fõ
d) kollégium: 90 fõ
e) gyermekotthon: 8 fõ
f) lakásotthonok: (2×8 fõ) 16 fõ
17. Évfolyamainak száma:
a) iskolai életmódra felkészítés: egy
b) általános iskola: nyolc
c) fejlesztõ iskola: egy
d) készségfejlesztõ speciális szakiskola: kettõ+kettõ
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Jelen alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Gyermek- és
Diákotthon 2011. október 13-án kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése 154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.)
számú határozatával elfogadott, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/236/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdés d) pontjára, a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
b) Székhelye: 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
2. A költségvetési szerv közfeladata:
Közoktatási feladatok, pedagógiai szakszolgáltatótevékenység.
3. A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége:
– a fogyatékosság szûrése, vizsgálata alapján javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében
történõ ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra,
– szakvéleményt ad a tanulmányok alóli felmentéshez, vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges
feltételek meglétét,
– a gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, gondozással együtt járó feladatok teljesítése a családi
(otthoni) ellátás keretében korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ gyermekek után,
– fejlesztõ felkészítés szervezése azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igény miatt
nem tudják teljesíteni; a szülõ bevonásával, a szülõ részére tanácsadás nyújtásával ellátja a jogszabályok által rá
rótt feladatokat.
b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés

5730

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

c)
d)

•

2012. évi 33. szám

890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Államháztartási szakágazati besorolása: 856000 oktatást kiegészítõ tevékenység
A költségvetési szerv OM azonosítója: 200869

4. A költségvetési szerv illetékessége, mûködési köre: Vas megye
5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 2–4.
7. A költségvetési szerv középirányító szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A középirányító szerv vezetõje a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait
a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
8. A költségvetési szerv fenntartó szerve, neve és székhelye:
Vas Megyei Intézményfenntartó Központ
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ költségvetési szerv.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait 2012. január 1-jétõl a Korm. rendelet értelmében a Vas Megyei
Intézményfenntartó Központ látja el.
10. A költségvetési szerv vezetõjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje által a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
szerint elõkészített pályázat útján az oktatásért felelõs miniszter legfeljebb 5 év határozott idõtartamra bízza meg,
illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje gyakorolja.
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A költségvetési szerv típusa:
Pedagógiai szakszolgálati intézmény: tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság.
14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
a) Ingatlan: a 2484. hrsz.-on nyilvántartott Szombathely, Sugár út 9. sz. alatti – ingatlanvagyon.
b) Ingó: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a Magyar
Állam tulajdonában álló ingatlanok a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében,
illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
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A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerzõdésben, illetve a hasznosítási
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
Jelen alapító okirat – a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2012. január 1. napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság 2011. október 13-án
kelt, Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése 154/2011. (IX. 23.) és 192/2011. (X. 13.) számú határozatával elfogadott,
egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. június 29.
Okiratszám: IX-09/30/238/2012.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Közlemények

A külügyminiszter 38/2012. (VIII. 3.) KüM közleménye
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági
együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról
és kihirdetésérõl szóló 124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. április 21-i, 58. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás
7. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez mindkét országban szükséges belsõ jogrendi eljárások teljesítésérõl szóló
késõbbi, diplomáciai úton eljuttatott jegyzék kézhezvételét követõen lép hatályba.”
A késõbbi jegyzék kézhezvételének napja: 2012. június 22.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2012. június 22.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló
megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló 124/2010. (IV. 21.)
Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2012. június 22-én, azaz kettõezer-tizenkettõ, június huszonkettedikén hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi
elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
425805C
599065C
887595J
008702A
008703D
011988I
012455J
013647E
016935C
021892A
023900K
029441I
036678I
042585H
049173K
051476G
065712I
067377K
078790H
080736I
086907K
093757K
096400H
098136G
101080D
102933C
103096H
107728E
112632J
113598I
113907A
115044J
116193G
116567K
117025I
119823J
123794G
125568A
131833K
138158K
138553I
140499J
141636K
142175E
142215J
144077H
147337H
154583C
157838B
157872C
158765G
161283J
161326J
164545J
164631G
164738G
165850I
176148G
176393A

184747H
188146I
189149C
193003D
193281J
193612I
205718E
206394J
207076D
208477B
208870H
213556K
219590K
219742D
225116G
225986J
230448G
241089K
245275C
254310J
256197I
256329C
257365K
267446D
267591F
271664F
274290J
277360A
279652A
279996F
285223J
292942H
293561J
293849I
295842J
300054F
300974G
303982F
311095H
312318E
318517J
319024D
320893I
321006E
331214I
331395E
331939J
351112I
352664I
352931D
355487A
355505J
357159C
362632B
365875K
366975E
368091F
380606D
387163I

393306E
393979J
400192K
401619K
417860E
418941I
421570J
422226K
428799F
433297B
436816K
439556A
443074D
452033J
453537C
455872E
457116K
457847G
463702I
473075D
474921G
477329H
478176F
479944J
479958I
481374J
484047G
490923B
496997K
499797E
510150E
513644J
516045I
522151J
522853H
524074J
526089J
527585I
528697I
533535G
534692K
536081J
538804F
540462G
543248K
544222I
545837J
549185B
555096I
558338C
560788C
562684F
563993D
565213I
571020I
571842F
572767E
573192H
573966D

577637H
579666B
581057I
593295J
597408K
599724F
614426I
622017E
625093J
635951E
636353J
636678J
639558F
643044K
643114E
644138G
647772H
654242D
655844D
659606I
665730E
666032H
667267C
668596F
672327J
673820J
681050E
681956H
684385H
698141H
698419A
704445I
711786D
723923J
726830J
728068A
734361G
740422J
742964B
743084J
746297F
750578B
751759B
755185B
759190H
760357B
760635F
762562D
765342J
768370A
775570I
775601I
778774F
794875G
795199J
797128I
805429F
813683J
813879I

818508J
820709I
825295I
828602G
829595J
830004G
838463C
852005B
852303J
860249H
865851F
867174G
869238B
870479C
870781E
871250F
877699A
883611I
886787J
890569A
891710I
897007C
897076I
908532D
910450J
912676F
914567F
915148J
921324F
928175J
929612B
931160E
931772C
935201G
939522I
942411J
955194B
957480G
958849H
962481F
964133H
966872I
967602A
967890F
968064G
971480H
971874A
973070J
973608D
976464G
977674C
989056F
993310F
993838I
996443G

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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Hirdetmények

Tájékoztatás a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által közzétett
„Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerzõdés keretében
történõ ellátása” címû pályázati felhívás módosításáról
A pályázati felhívás tárgya:
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Veszprém város
vonatkozásában közszolgáltatási szerzõdés keretében.
A szerzõdés módosított idõtartama:
Kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra 2013. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedõ idõszakra,
10 évre köti.
A pályázók köre:
A pályázat nyílt, a pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyû szolgáltatók, melyek
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
A pályázati eljárás fontosabb módosítottdátumai:
A pályázat benyújtásának a határideje: 2012. október 10.
Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2012. október 26.
A közszolgáltatási szerzõdés megkötésének legkésõbbi idõpontja: 2012. november 5.
A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és a beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft + áfa.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 1174800715430001számú bankszámlájára.
A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át 2012. augusztus 1. és 2012. október 10. között 9–11 óráig
a következõ címen:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport (Józsa Tamás, csoportvezetõ)
8200 Veszprém, Óváros tér 9., 3. emelet, 316. szoba [tel.: (88) 549-224]
Elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében a
legjobb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor szerzõdéskötésre.

A Hivatalos Értesítõt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Hivatalos Értesítõ hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el.
Felelõs kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítõ oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

