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jegyző

Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének

H e l y b e n

Tisztelt Közgyűlés!

A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  a  X-196/3.623/2001.  sz.   határozatával 
módosította  a  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola   és  a  Korányi  Sándor 
Egészségügyi Szakiskola Alapító Okiratát.  A módosítás a két intézményt a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola néven integrálta. Az iskola oktatási tevékenységét 2001. július 
1-jétől az intézmény székhelyén (3529 Miskolc,  Szigethy M. u. 8.)  és  telephelyén (3526 
Miskolc, Szentpéteri kapu 76.) végezte.
Az iskola székhelyének bővítési és felújítási munkálatai következtében az intézmény oktatási 
tevékenységét már egy épületben is képes ellátni így oktatási célra nincs szüksége az Alapító 
Okiratban  jelzett  telephelyére,  a  Miskolc,  Szentpéteri  kapu  76.  sz.  alatti  3.086/9.  hrsz-ú 
ingatlanra. A telephely megszűntetése indokolttá vált, az épület visszadható tulajdonosának, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének.

I. Tartalmi összefoglaló

Az  előterjesztő  javaslatot  tesz  az  iskola  igazgatójának  kérelme  alapján  a  Ferenczi 
Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására.

II. Az önkormányzati stratégiához való viszonya

Az intézmény fenntartójának, Miskolc városnak érdeke, hogy feleslegessé vált épülete 
üzemeltetési költségei ne terheljék tovább amúgy is szűkös költségvetését.

III. Előzmény

A Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola  jelen  előterjesztésben  szereplő  épületét 
1979-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB. 1664/Tk.187/VB/1978 (VIII. 29.) sz. 
határozata alapján egészségügyi szakiskolai oktatás céljára kapta Miskolc Megyei Jogú Város. 
Mivel a város két egészségügyi szakképző intézményének integrációja a X-196/3.623/2001. 
sz.  közgyűlési  határozat  nyomán  megtörtént,   az  említett  épület   a  Ferenczi  Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola egyik telephelyeként szolgálta az oktatás céljait. Mivel 2005-
2007.  évben  az  iskola  Szigethy  M.  u.  8.  sz.  alatti  székhelyén  címzett  támogatás 
felhasználásával jelentős bővítési és felújítási munkálatokat hajtottak végre,. így az intézmény 
oktatási tevékenységét már a székhelyéül szolgáló épületben is képes ellátni.
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A Szigeti Mihály u. 8. sz. alatti kibővített és felújított épület műszaki átadása után, 2007. 
február 19–től került sor a Szentpéteri kapu 76. sz. alatti épületből való átköltözésre, így 
jelenleg a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola a Miskolc, Szigethy M. u. 8. sz. 
alatti épületben működik.
Az iskola tevékenységének ellátásához a továbbiakban nincs szükség az Alapító Okiratban 
Miskolc,  Szentpéteri  kapu  76.  sz.  alatti  3.086/9.  hrsz-ú  ingatlanra,  így  a  telephely 
megszűntetése indokolttá vált. Az épület visszadható korábbi tulajdonosának, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Közgyűlésének.

IV. Várható szakmai hatás

Az  Alapító Okirat módosításának és az épület visszaadásának pedagógiai szakmai 
hatása nincs. 

V. Várható gazdasági hatás 

A szükségtelenné vált  ingatlan felújítása és további fenntartása az iskolát,  illetve Miskolc 
Megyei  Jogú  Várost  jelentős  többletkiadással  terhelné.  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei 
Közgyűlés számára való mielőbbi visszaadása ezért is indokolt.

VI. Kapcsolódások

Az épület visszaadása ügyében Káli Sándor, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 
és Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke egyeztetett.

VII. Fennmaradó vitás kérdések

Vitás kérdés nem merült fel.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására 

A közgyűlés döntése után szükséges a sajtó tájékoztatása

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A Közgyűlés a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratát az 1. sz. 
melléklet szerint módosítja.
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Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatás Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya
Határidő: azonnal

2. A közgyűlés megbízza a polgármestert, az épület Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Közgyűlése részére történő átadásának lebonyolításával.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Közoktatás Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya
Határidő: azonnal

Miskolc, 2007. május 10.  

Fedor Vilmos
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12. sz. melléklet
ALAPÍTÓ      OKIRAT  

Az intézmény neve: Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

Az intézmény székhelye: 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.

Tagozatok megnevezése: Nappali tagozat
Esti-levelező tagozat

Az intézmény típusa: 4  évfolyamos  szakközépiskola 
2-3 éves szakképzési évfolyammal

Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mint jogutód)

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Az alapítás éve: 1957

Az intézmény fenntartója és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
 felügyeleti szerve:

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Az intézmény OM azonosító száma: 038 016

Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: 
- 80.21 – általános középfokú oktatás
- 80.22 – szakmai középfokú oktatás 
- 80.40 – felnőtt és egyéb oktatás
- 80.42 – máshová nem sorolható felnőtt és egyéb oktatás 
- 74.87 – oktatási szakmai tervezés, szakértés, szaktanácsadás (továbbképzések, tanfolyamok)

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:
- 80.220      – szakmai középfokú oktatás

  - 80.224-1   – nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
  - 80.123-6   – általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás
  - 80.223-3   – szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
  - 80.121-4   – nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
  - 80.217-7   – nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás 
  - 80.219-9   – szakközépiskolai felnőttoktatás   
  - 75.176-8   – intézményi vagyon működtetése
  - 75.195-2    – közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenységek
  - 75.195-3    – közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek

- 74.8716.4  – oktatási szakmai tervezés, szakértés szaktanácsadás 
                       (továbbképzések, tanfolyamok)
 - 74.8715.0 – pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és 
                       tehetséggondozó versenyek

   - 55.232-3   – iskolai intézményi étkeztetés
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Alaptevékenysége: - Humán szakterületen egészségügyi és pedagógiai 
  szakmacsoportban, műszaki szakterületen  
  informatika szakmacsoportban szakközépiskolai   
  nevelés és oktatás -négy általános műveltséget 
  megalapozó évfolyammal - szakmai alapozói

  ismeretek átadásával, melynek keretében biztosítja  
  az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá   
  felkészít   a kétszintű érettségi vizsgára, valamint a   
  felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra és 
  előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra

- A szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fej-
  lesztési tervben meghatározottak szerint az utol-
  só középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve
  középiskolai végzettséghez kötött szakképesí-
  tések körében felkészít szakmai vizsgára

 - A szakképzési évfolyamon a Pedagógiai Programban 
meghatározott szakokon a meglévő részismeretek 
figyelembe vételével (nem kötelező jelleggel) további 
szakképesítések megszerzésének biztosítása

- Érettségi és szakmai vizsgák szervezése

- A tanuló érdeklődése, igénye szerint nem köte-
  lező (választható) tanórai foglalkozásokat szer-
  vez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetség-gondo-
  zás, speciális kiegészítő ismeretek átadása cél-
  jából a Kt.-ben meghatározott időkeretben

- Szervezett intézményi étkeztetés

- Bejáró tanulók ellátása

- Felnőttoktatás

- Képességkibontakoztató felkészítés 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási  
              feladatainak ellátása 

- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás 

- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebb- 
  ségi nappali rendszerű nevelés-oktatás

- Helyiségek bérbeadása

- Kulturális, egyéb szabadidős és egészség-
  fejlesztési feladatok ellátása

  Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 1176 fő
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Az intézmény gazdasági jogállása: Önállóan gazdálkodó, előirányzataival teljes 
jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati 
költségvetési intézmény

Az intézmény működési területe: Regionális

Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által
nyilvános  pályázat  útján  határozott  időre 
megbízott igazgató

Alaptevékenységet kiegészítő,
végezhető tevékenysége: - Iskolarendszeren kívüli oktatás

- Helyiségek, eszközök bérbeadása
- Tanfolyamok szervezése
- Szaktanácsadói, szakértői feladatok
- Továbbképzés
- Vizsgáztatás
- Nemzetközi programban való részvétel 
- Szolgálati lakás fenntartása

Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladatellátást szolgáló ingatlan 
vagyon: A 40.026/23 hrsz.-on 18.302 m2 területű in-

gatlanon lévő (Szigethy M. u. 8.) iskolaépü-
let és tornaterem. 

A vagyon feletti rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a 
kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű 
használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és 
eszközeinek tartós és eseti bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, 
megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési 
rendelet szerint kell eljárni 

Hatályba lépés ideje: 2007. május 10.

Záradék:   Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
a                        sz.  határozatával elfogadta.

Miskolc, 2007. május 10.

Dr. Mészáros Miklós s.k.   Káli Sándor s.k.
               jegyző                polgármester
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Másolat hiteléül:

Kiadó

Melléklet 
a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola alapító okiratához

Az Országos  Képzési  Jegyzékről  (OKJ)  szóló,  többször  módosított  7/1993.  (XII.30.)  MüM  rendelet, 
valamint az intézmény pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam,  szakmai – programja alapján az 
iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerű szakmai vizsgára: 

Nappali képzés keretében meghirdetett szakok 

Sor-
szám

Megnevezés Azonosító száma Évfolyamok 
száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 

Ápoló
Csecsemő- és gyermekápoló
Fizioterápiás asszisztens 
Mentőápoló
Szociális asszisztens
Egészségügyi operátor 
Csecsemő- és kisgyermekgondozó
Klinikai fogászati higiénikus 
Szülésznő 
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
Pedagógiai asszisztens 

54 5012 01
54 5012 02
52 5008 01
52 5012 01
54 8933 02
52 4641 01
54 5070 01
54 5046 02
55 5015 01 
55 5030 01
52 1499 03

3
3
2
2
2
2
3
2
3

2,5
1

Felnőtt levelező tagozatos képzés keretében meghirdetett szakok 

Sor-
szám

Megnevezés Azonosító száma Képzési
idő

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ápoló
Ápoló-felzárkóztató
Csecsemő- és gyermekápoló
Csecsemő- és gyermekápoló-felzárkóztató
Csecsemő- és kisgyermekgondozó
Csecsemő- és kisgyermekgondozó felzárkóztató 

54 5012 01
54 5012 01
54 5012 02
54 5012 02
54 5070 01
54 5070 01

2
1
2
1
2
1

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja 04-004102 szám alatt nyilvántartásba  
vett: 

Sor-
szám

Megnevezés Azonosító száma Képzési
idő

1. Műtőssegéd 31 5002 03 950 óra 
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2. Ápolási asszisztens 31 5012 01 1,5
3. Szociális gondozó és ápoló 33 8933 02 1,5
4. Fizioterápiás asszisztens 52 5008 01 2
5. Fogászati asszisztens 52 5046 01 1
6. Klinikai szakápoló

(a tevékenység megjelölésével)
54 5012 03 1

7. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 54 5012 04 1
8. Egészségügyi szakasszisztens

(a tevékenység megjelölésével)
54 5018 01 1

9. Képi diagnosztikai asszisztens 54 5018 03 1
10. Klinikai fogászati higiénikus 54 5046 02 2
11. Szociális asszisztens 54 8933 02 1,5
12. Röntgen asszisztens 52 5018 06 2

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítható szakmák és évfolyamszámok meghatározásáról a 
fenntartó a tanév szervezésének időszakában dönt.

Hatályba lépés ideje: 2007. május 10.

Záradék:   Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
a                              sz.  határozatával elfogadta.

Miskolc, 2007. május 10.

Dr. Mészáros Miklós s.k.   Káli Sándor s.k.
               jegyző                polgármester

Másolat hiteléül:

kiadó
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