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

IV-94/2682/2012. sz. határozat

Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Nyitott  Ajtó  Baptista  -
Gyülekezet  között  Közoktatási  Megállapodás  megkötése,  a  Batsányi  János 
Óvoda  Vasgyári  Tagóvoda  átadása,  a  Batsányi  János  Óvoda  és  a  Belváros-
Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása

             
Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  Nyitott  Ajtó  Baptista  Gyülekezet  között  Közoktatási 
Megállapodás megkötésére, a Batsányi János Óvoda Vasgyári Tagóvoda átadására, a Batsányi 
János  Óvoda  és  a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság  Alapító  Okiratának 
módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Batsányi  János  Óvoda (3534 Miskolc, 
Batsányi J u. 2. sz.) Vasgyári Tagóvodájának (3533 Miskolc, Kabar u. 1. sz.), mint 
közoktatási  intézménynek önkormányzati  fenntartói jogát,  a  gyermekek nevelését, 
mint közoktatási feladatot, valamint a feladat ellátásához szükséges ingatlan és ingó 
vagyon térítésmentes használatát  2012. augusztus 31. napjával - határozatlan időre - 
átadja a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetnek.
A Közgyűlés 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  felkéri a  Polgármestert,  gondoskodjon  a  Batsányi  János  Óvoda 
Tagóvodájaként  működő Vasgyári  Tagóvoda 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: 212. augusztus 31.

5)  A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  Batsányi  János Óvoda tagóvodájaként 
működő Vasgyári  Tagóvoda  – egyházi  kötelezettséget nem vállaló – gyermekeinek 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 

            Határidő:           2012. június 30.

6)  A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  Batsányi  János Óvoda tagóvodájaként 
működő  Vasgyári  Tagóvoda   önkormányzati  fenntartói  jogának  átadása  miatt  a 
normatív  állami  hozzájárulás  és  a  normatív  kötött  felhasználású 
támogatáslemondásáról 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 a Batsányi János Óvoda  alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

-  a  bevezető  részből:  "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 tagintézményei, címe részből a „Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc,     
Kabar u. 1.” szöveg,

- Az intézmény alapítás éve szövegrészből a „Kabar u.  1897” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Kabar u.  88 

fő, Fő u.  30 fő, Könyves K. u.  125 fő, Szeder u. 108 fő, Batsányi u.  240 fő” 
szöveg,

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a:                „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 

       nevelés ellátása
                        8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85992 Egyéb oktatást kiegészítő 
tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid 
időtartamú
közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:



      a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értel
fogyatékos,      a megismerő             funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása

      b.) integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a 
viselkedés rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű  
gyermekek ellátása”  szöveg,       

    - Az intézmény körzete szövegből „Vasgyári Óvoda 
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva u., 
Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u.,  Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai M. 
u.,  Jedlik  Á.  u.,  Kabar  u.,  Kerpely  A.  u.,  Kismagashegy,  Kokilla  u.,  Kórház  u., 
Középruzsin  u.,   Kristály  u.,  Krókusz  u.,  Lónyai  M.  u.,  Magashegy,  Magyar u., 
Mányoki Á. u., Martinász u., Máv 77-es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester u., 
Nádastó  u,  Nagymagashegy  u,  Nagymagashegy  070658/0002,  Ó  u.,  Ógyár  tér, 
Örömhegy u.,  Örös u., Pléh S. u., Puskin u., Sándor u.,  Sétány u., Tavasz u., Técsey 
Ferenc u.,  Téglagyár u., Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” szöveg 

 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből:
„23443/13 hrsz.-ú, 2394 m2 területű ingatlanon lévő (Kabar u.1.) óvodaépület” 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 intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Fő u. 25 fő, 
Könyves K. u.  120 fő, Szeder u. 100 fő, Batsányi u. 200 fő” szöveggel.

- Az intézmény körzete szövegrészt: „Szeder u. Óvoda  
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva 
u., Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u.,  Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai 
M. u., Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u.,  
Középruzsin u.,  Kristály u., Krókusz u., Lónyai M. u., Magashegy, Magyar u.,  
Mányoki Á. u., Martinász u., Máv 77-es őrház, Máv Vasgyári 6-os őrház, Mester 
u., Nádastó u, Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, 
Örömhegy u.,   Örös u.,  Pléh S. u.,  Puskin u., Sándor u.,  Sétány u.,  Tavasz u., 
Técsey Ferenc u.,  Téglagyár u., Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” 
szöveggel            

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” szöveggel

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.

8) A Közgyűlés a  Belváros-Diósgyőri  Óvodai Gazdasági Igazgatóság 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 szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:

„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú     

közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés” szöveg 

- Gazdálkodási jogköre a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészből "Vasgyári u. Tagóvoda" 
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.)  Kormányrendeletre  vonatkozó  rendelkezései  alapján 
adja ki.” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
 „6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

  692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység



  890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
  közfoglalkoztatása

           680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
           680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveggel 

 
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  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Batsányi  János  Óvoda  és  a  Belváros-
Diósgyőri  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság 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: Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

10)  A Közgyűlése  döntése  alapján  az  intézmény  vezetője,  köteles  az  alapító  okiratban 
bekövetkezett változásokat  a Közoktatási Információs Rendszer számára jelenteni.

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


