
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

IV-93/2681/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között 
Közoktatási Megállapodás megkötése,  valamint a 21.  Sz.  Általános Iskola,  a Szilágyi 
Dezső  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  és  az  Egri  Főegyházmegye  között  Közoktatási  Megállapodás 
megkötésére és a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola, a Benedek Elek Óvoda, és az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. Sz. Általános Iskola (3535 Miskolc, Tóth 
Á. u. 12.) Móra Ferenc Tagiskolája (3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/a.), a Szilágyi Dezső 
Általános és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű Iskola (3529 Miskolc, Szilágyi D. u. 53.) 
Gárdonyi  Géza  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Tagiskolája  (3508 
Miskolc, Szeretet u. 5.) és a Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.) Mész úti 
Tagóvodája (3508 Miskolc, Mész u. 3.) mint közoktatási intézményeknek az önkormányzati 
fenntartói  jogát, a gyermekek és tanulók nevelését-  oktatását,  mint  közoktatási  feladatot, 
valamint  a  feladatellátásához  szükséges  ingatlan  és  ingó vagyon térítésmentes  használatát 
2012. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja az Egri Főegyházmegyének és az erről 
szóló  „Közoktatási  Megállapodás”-t  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja.

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

2.)  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  1.  sz.  mellékletében  található 
Közoktatási Megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. május 11.

3.) A Közgyűlés döntése alapján az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a közalkalmazottak nyilatkozata alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmény vezetője
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

4.)  A  Közgyűlés  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  által  biztosított  munkáltatói 
kölcsönszerződést  kötött  dolgozók  visszafizetési  kötelezettségüknek  az  eredeti  szerződés 
feltételei szerint tesznek eleget.



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

5.)  A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  gondoskodjon  a  21.  Sz.  Általános  Iskola  Móra 
Ferenc Tagiskolája, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Gárdonyi  Géza  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Tagiskolája  és  a 
Benedek Elek Óvoda Mész úti Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt - 
2012.  augusztus  31.  napjával  -  a  szükségessé  váló  költségvetési  előirányzatok 
átcsoportosításáról.

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

6.)  A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  21.  Sz.  Általános  Iskola  Móra  Ferenc 
Tagiskolája,  a  Szilágyi  Dezső  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek 
Elek Óvoda Mész úti Tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának átadása miatt a normatív 
állami hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású támogatás lemondásáról intézkedjen a 
Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 5.

7.)  A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  21.  Sz.  Általános  Iskola  Móra  Ferenc 
Tagiskolája,  a  Szilágyi  Dezső  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola 
Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája és a Benedek 
Elek  Óvoda  Mész  úti  Tagóvodája  egyházi  kötelezettséget  nem  vállaló 
gyermekeinek/tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                     az érintett intézmény vezetője
Határidő: 2012. június 30.

8.) A Közgyűlés a  21. Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (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,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Móra Ferenc Általános Iskola, 3535 
Miskolc, Móra F. u. 1/a.”szöveg,



- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Móra F. u.: 
448 fő” szöveg,

- az alaptevékenységen belül a
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visz-
szavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő-
désének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása.

c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő-
désének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg,

-  „Mintaadó  intézmény,  referenciahely,  jó  gyakorlatok  átadása, 
terjesztése” 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
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 

Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
 közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében:” cím,

- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „31.864. hrsz.-on 8.357 
m2 területű ingatlanon lévő (Móra F. u. 1/a.) iskolaépület, valamint” szöveg.
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- a bevezető részben: „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 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
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
-  a  szakfeladatok  megnevezése  szövegrészt: „Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,



- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.

Az Alapító Okiratban módosítja:

-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási 
besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„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. augusztus 31.

9.) A Közgyűlés a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: 
(3. 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,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Gárdonyi Géza Általános és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Szeretet u.:

254 fő” szöveg,
- az alaptevékenységen belül az:
- „1. évfolyamtól rajz emelt szintű oktatása”,
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható 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
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 



szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 

Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete a Gárdonyi Tagiskolában:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből „A 41.102 hrsz.-on 7.173 m2 
területű ingatlanon lévő (Szeretet u. 5.) iskolaépület.” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- a bevezető részt: „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 szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt: 
a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a  szakfeladatok  megnevezése  szövegrészt: „Foglalkoztatást  helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű nevelés és 
oktatás” alaptevékenységet  az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar 
két tanítási nyelvű nevelés és oktatás a Szilágyi Dezső Ált. és Magyar-Angol Két 
Tan. Nyelvű Isk-ban”,
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)”  
alaptevékenységet az „1. évfolyamtól angol nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi 
Dezső Ált. és Magyar-Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban és a Görömbölyi Általános 
Iskolában”,
„1. évfolyamtól német nyelv emelt szintű oktatása a Szilágyi Dezső Ált. és 
Magyar-Angol Két Tan. Nyelvű Isk-ban”,
- a „3. évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása” alaptevékenységet a „3. 
évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása a Görömbölyi Ált. Iskolában”
szövegre,
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási 
besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a 
Munka Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben a 
„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. augusztus 31.

10.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső 
Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  módosított  alapító  okiratának 
aláírására és elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldését.

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

 belül

11.) A Közgyűlés kötelezi a 21. Sz. Általános Iskola, a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-
Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban  bekövetkezett 
változást a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

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

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

 jegyző                                                               polgármester
 

 
A kiadmány hiteléül

kiadó


