
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
 

VI-175/3026//2012. sz. határozat

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:

A határozat tárgya:  a  Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

1.) A Közgyűlés  a  Földes  Ferenc Gimnázium  Alapító  Okiratának módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (12. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
 1992. évi XXXVIII. törvény,
 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
 közintézmény

Az intézmény telephelyei: 3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. 
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 
3780 Edelény, Borsodi út 34. 
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7 
3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. 
3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az integráltan oktatható testi,  érzékszervi,  a  megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
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853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 
évfolyam)

682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

•Az Alapító Okiratot kiegészíti:

• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. 

(XII.31.)  Kormányrendelet

Az intézmény telephelyei
a digitális középiskolai képzésben:
(esti tagozatos felnőttképzés)

3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 20/a.
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3780 Edelény, Bányász út 23. 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és 
elrendeli   a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  kötelezi  az  érintett  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okiratban 
bekövetkezett  változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a 
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

K.m.f.
Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül

kiadó
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