
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. május 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
 
V-131/2834/2012. sz. határozat

Tárgy: A kollégiumi intézményhálózat átszervezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a kollégiumi intézményhálózat 
átszervezésére ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Közgyűlés  a Központi Leánykollégiumot jogutód nélkül megszünteti, a megszüntető okiratot 
(1. sz. melléklet) jóváhagyja.

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.

 2.) A  Közgyűlés a Miskolc 2667 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után kialakuló Miskolc 2667/2 
hrsz.-ú  ingatlan  alábbi  épületrészeit,  valamint  az  üzemeltetéshez  szükséges  ingó 
vagyontárgyakat a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 
továbbiakban is konyha üzemeltetésére rábízott vagyonként átadja:
Pince  -  Zöldség  raktár,  göngyöleg  raktár,  gázmérő  helyiség  és  raktár,  szellőző  gépház  - 
összesen: 160,36 m2 .
Földszint  -  Előcsarnok,  kézmosó,  wc,  étterem  -  kultúrterem,  színpad,  öltözők,  raktár,  2 
közlekedő, fehér mosogató, fekete mosogató, 2 kézi kamra, előtér, konyha, száraz-áru raktár, 
zöldség  előkészítő,  közlekedő,  hús  előkészítő,   hűtő  helyiségek,  hűtő  gépház,  ,  irodák, 
takarítószer raktár, cukrászhelyiség, női öltözők, férfi öltöző  -  összesen: 893,3 m2.

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.

3.)  A Közgyűlés  módosítja  a   Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint: (2. sz. melléklet):

 
 Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,

      - Alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:  
           - az Alapfokú művészetoktatás keretében szövegből a: „színművészet” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az 
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
  a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 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:” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
  besorolása szövegrészből:
  a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
  nevelése, oktatása (1-4. évf.),
  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
  nevelése, oktatása (5-8. évf.),
  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése, valamint a
  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése”  
  szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a:  „6820- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan  
  bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, valamint a 682001 és a 682002 szakfeladat számot,
- szakfeladatok megnevezései közül:
  a „közcélú foglalkoztatás, 

Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú   
  közfoglalkoztatás)” szöveg.

Az Alapító Okirat kiegészül:
- A bevezető részben: a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,

-  „Az intézmény telephelyei:   3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
                                                    3525 Miskolc, Dayka G. u. 6.”  szöveggel.
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegrészben   
  a  zeneművészet szöveget a: 
  „Zeneművészeti ág tekintetében:
   - 2026/2027. tanévig érvényes tanszak elnevezések:
     zongora, hegedű, gordonka, fuvola, blockflöte, gitár, trombita, klarinét, szaxofon, ütő, 
kamarazene, zenekar,

  - 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben érvényes új tanszak elnevezések:
     Fafúvós tanszak:          furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
     Rézfúvós tanszak:        trombita, tuba
     Akkordikus tanszak:   gitár, ütő
     Billentyűs tanszak:      zongora
     Vonós tanszak:             hegedű, gordonka   
     Zeneismeret tanszak:  szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom
     Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus” szöveggel,

- a Táncművészet szöveget a: „(Néptánc, Moderntánc, Társastánc, Balett tanszak)” 
szöveggel,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
   szövegrészt: 

 - a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.),

- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.),



    - a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése, és
    - a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
    - a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
        jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,

- az intézmény szakágazati számait a: 
- „68-Ingatlanügyletek”  szöveggel, valamint a „680001”  és a „680002”  szakfeladat 

számokkal.
 -  Az alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:

- Alapfokú művészetoktatás keretében szöveget: a „furulya”, „színjáték”  és a 
„grafika”   

       szöveggel, a   
- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és számítástechnika oktatása szövegrészt: 
       „francia” szöveggel. 

 - A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szöveget a: „valamint a 2.667. hrsz-ú ingatlanon 
lévő (Palóczy u. 1.) épület konyhája, előtere és kiszolgáló helyiségei a pince szinten 
összesen 160,36 m2 alapterülettel, a földszinten összesen 893,3 m2 alapterülettel” 
szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
        - Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
           szövegben: a Színjáték szöveget „Szín- és bábművészet (Színjáték tanszak)” szövegre, 
           a Festészet, Képzőművészet szöveget „Képző- és iparművészet (Képzőművészet, Grafika
           és Festészet tanszak)” szövegre,
        - Az alaptevékenysége: „- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és  
           számítástechnika oktatása” szövegrészben a számítástechnika szöveget informatika 
           szövegre,
     - „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása”  

címre, az „1992.  évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a  
munka törvénykönyvéről” szövegre,

        -  Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. 
         évi  XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a munka            

törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.

3.)  Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert  a  megszüntető és 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

4.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  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

5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a kollégiumokban a 2012/2013. tanévben indítható 
csoportok számát  2012. július 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezi:

Intézmény 
2012.  január  1-
jétől  eng.  csop. 
száma

Csökkenés/
emelkedés 

2012/2013. 
tanévben 
indítható  csop. 
száma 

Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző Iskola és 
Kollégium 

8 0 8

Szemere  Bertalan  Szakközép-iskola, 
Szakiskola és Kollégium

14 0 14

Karacs  Teréz  Középiskolai 
Leánykollégium

8 8 16

Központi Leánykollégium 8 -8 0
Petőfi  Sándor  Középiskolai 
Fiúkollégium

9 0 9

Összesen 47 0 47

Felelős:              Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:                          2012. július 1.

6.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önálló  kollégiumok  alkalmazotti  létszámát  az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Intézmény

Megállapított
álláshelyek
2012. 01.01.

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013.  tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Karacs  T.  Középisk. 
Leánykollégium 13 32 45 +9 +10 19 22 42 64

Központi 
Leánykollégium 12 47 59 -12 -47 -59 0 0 0

Petőfi  S. 
Középiskolai 
Fiúkollégium

15 31 46 -1 -2 -3 14 29 43

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály



Határidő: 2012. július 1.

7.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény

a IV-114/2789/2012. sz. 
közgyűlési határozatban 
engedélyezett 
álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Fazekas U. Ált. Isk. 71 19 90 0 19 19 71 38 109

8.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert  a változások következtében 
szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. III. negyedévi korrekció

9.)  Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Miskolc  2667  hrsz.-ú  ingatlan  megosztása  után 
kialakuló  Miskolc  2667/2  hrsz.-ú  ingatlan  jelen  határozat  2.  pontjában  nem rögzített  és  a 
Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  részére  rábízott 
vagyonként át nem adott ingatlanrészeit a MIK Zrt. kezelésébe adja azzal, hogy a MIK Zrt. 
köteles a  Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére a 
konyha  és  a  kiszolgáló  helyiségek  üzemeltetéséhez  a  személyzet  és  a  vendégek számára  a 
megközelítést biztosítani.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: 2012.  július 1.

10.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  MIK  Zrt.-t  a  Miskolc  2667  hrsz.-ú 
ingatlanból  kialakuló  Miskolc  2667/2  hrsz.-ú  ingatlan  társasházasításának  elvégzésére,  a 
Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  által  rábízott 
vagyonként használt, valamint a MIK Zrt. kezelésébe adott ingatlanrészek elkülönítése céljából.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: 2012.  július 1.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül
kiadó


