
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. május  12. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
IV-99/22.542-4/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  A Városi Pedagógiai Intézetnek a Miskolci Nevelési, Logopédiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe történő beolvadása, a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Diósgyőri Gimnázium és 
Városi Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ”Javaslat a Városi Pedagógiai 
Intézetnek  a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe történő 
beolvadására, a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a 
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet alapító okiratának módosítására” szóló 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 

 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Diósgyőri Gimnázium szakmai 
szolgáltató intézményegységének, a Városi Pedagógiai Intézetnek 2011. augusztus 31. 
napjával történő kiválását a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézetbe történő beolvadásával, a szak- és szakmai szolgáltatás keretében ellátandó 
feladatok egymásra épülése és összehangolt végzése érdekében. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
 

2.) A Közgyűlés engedélyezi a Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet névváltozását 2011. augusztus 31. napjával Miskolci Nevelési, Logopédiai, 
Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet névre. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
 

3.) A Közgyűlés engedélyezi a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 
névváltozását 2011. augusztus 31. napjával Diósgyőri Gimnázium  névre. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
 

4.) A Közgyűlés a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai 
Intézet Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával - név, telephely, 
alaptevékenység, intézmény típusa, szakágazat megnevezése és besorolása tekintetében - 
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 



Az Alapító Okiratból törli:  
 
- Az I.. fejezet „Az intézmény telephelyei” részből decentrum: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 7. 
- Az I. fejezet „Az intézmény típusa” részből az összetett szakszolgálati intézmény szöveget, 
- valamennyi lábjegyzetet. 

 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- Az I. fejezet „Az intézmény neve”: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 

Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
- Az I. fejezet „Az intézmény telephelyei” részt szakmai szolgáltatás: 3527 Miskolc, Éder 

Gy. u. 1. 
- Az I. fejezet „Az intézmény típusa” szövegrészt a többcélú, közös igazgatású közoktatási 

intézmény, 
- Az I. fejezet „Az intézményegységei” részt a szakmai szolgáltató, 
- A II. fejezet „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti   

besorolásában az 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység” részt  a - 856020 Pedagógiai 
szakmai   szolgáltatások”szöveggel, 

- A III. fejezet „Az intézmény alaptevékenysége” részt a 
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 

A pedagógiai értékelés ellátása 
A szaktanácsadás szervezése 
A pedagógiai tájékoztatás 
Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása 
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése 
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása 
Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat 

- Ifjúságvédelem és bűnmegelőzés 
- Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás 
- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenysége 

 Környezeti Nevelési Központ 
 Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum 
 Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” szöveggel. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
 

5.)  A Közgyűlés a Diósgyőri Gimnázium  Alapító Okiratának módosítását név, telephely, 
intézménytípus, alap- és kiegészítő tevékenység, feladatellátást szolgáló vagyon tekinte-
tében az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli:  
 
-  Az intézmény nevéből az „és Városi Pedagógiai Intézet”, 
-  Az intézmény székhelye, telephelyei részből a „3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1.”, 
-  Az intézmény típusa részből a „többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, 

amelynek intézményegységei”, továbbá az „és pedagógiai szakmai szolgáltató 
intézmény” szövegrészt, 

- Alaptevékenységéből a 



„856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
• A pedagógiai értékelés ellátása 
• A szaktanácsadás szervezése 
• A pedagógiai tájékoztatás 
• Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása 
• Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése 
• Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása 
• Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat” 
 
- az Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységéből a 
• „Környezeti Nevelési Központ 
• Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum 
• Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” , 

 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „2555/1. hrsz.-on lévő 242 m2 

területű épület” szöveget. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
6.)  A Közgyűlés döntése alapján az érintett intézmények vezetője köteles intézménye alapító 

okirata módosítását – adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően – a Közoktatási 
Információs Rendszer számára bejelenteni. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Közreműködik :  az érintett intézmény vezetője 
Határid ő: a közgyűlési döntést követő 15 napon belül 

 
7.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Diósgyőri Gimnázium, valamint a Miskolci 

Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet átalakító okiratának 
aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
 Gazdálkodási Főosztály 
Határid ő:  Közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
K. m. f. 

 
  Jegyző távollétében:  
 
 Méhész Katalin sk.      Dr. Kriza Ákos sk. 
          aljegyző             polgármester 

A kiadmány hiteléül: 
 

kiadó 



 
Átalakító okirat  

 
 

A költségvetési szerv neve: Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai 
Intézet 

Székhelye: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 

Irányító szerv neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc Városház tér 8. 

Átalakító szerv neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc Városház tér 8. 

Átalakító jogszabály, határozat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-
99/22.542-4/2011. számú határozata 

Az átalakítás módja: Az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján szervezeti 
egység (Városi Pedagógiai Intézet) kiválása 

Az átalakítás oka: a Városi Pedagógiai Intézet szervezeti egység 
szakmai feladatai összehangoltabban, magasabb 
színvonalon láthatók el a részben hasonló 
feladatokat ellátó Miskolci Nevelési, Logopédiai, 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben. 

Közfeladatok jövőbeni ellátása: 

közfeladat jövőbeni ellátásának módja, illetve 
szervezeti formájának meghatározása: 

a kiváló szervezeti egység (Városi Pedagógiai 
Intézet) feladatait a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és 
Pedagógiai Intézet látja el 

közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges 
köztulajdon: 

a kiváló szervezeti egység telephelyeként 
működő 3527 Miskolc Éder Gy. u. 1. sz. alatti 
kialakított helyiség a Miskolci Nevelési, 
Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és 
Pedagógiai Intézet használatába adásával 
megoldott. 

költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

a kiváló szervezeti egységnél foglalkoztatottak 
esetében a munkáltatói jogok jogutódja a 
Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 

Rendelkezési jogok és kötelezettségek tekintetében: 

kötelezettségvállalás rendje: az átalakítás nem érinti 

jogutódlás rendje: az átalakítás nem érinti 

rendelkezés a tartozásokról: az átalakítás nem érinti 

 
 
 

 
 



Záradék: 
 
A Diósgyőri Gimnázium átalakító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
IV-99/22.542-4/2011.számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 
Jegyző távollétében: 
 
 
 
 
 Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 
 aljegyző polgármester 
 



Átalakító okirat  
 

A költségvetési szerv neve: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet 

Székhelye: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84. 

Irányító szerv neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc Városház tér 8. 

Átalakító szerv neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc Városház tér 8. 

Átalakító jogszabály, határozat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-
99/22.542-4/2011. számú határozata 

Az átalakítás módja: Az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján szervezeti 
egység beolvadása 

Az átalakítás oka: a Városi Pedagógiai Intézet szervezeti egység 
szakmai feladatai összehangoltabban, magasabb 
színvonalon láthatók el a részben hasonló 
feladatokat ellátó intézményben. 

Közfeladatok jövőbeni ellátása: 

közfeladat jövőbeni ellátásának módja, illetve 
szervezeti formájának meghatározása: 

a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet jelenlegi 
közfeladatain túl a beolvadó közös igazgatású 
egység feladatait is ellátja 

közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges 
köztulajdon: 

a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet jelenlegi 
feladatellátását szolgáló vagyonon túl  a 3527 
Miskolc Éder Gy. u. 1. sz. alatti telephelyen 
kialakított helyiségben, a pedagógiai szervezeti 
egység jelenlegi helyén megoldott 

költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

a munkáltatói jogok tekintetében a jogutód a 
Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 

Rendelkezési jogok és kötelezettségek tekintetében: 

kötelezettségvállalás rendje: a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzata 
szerint 

jogutódlás rendje: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézetet a szervezeti 
egység kötelezettségei és követelései 2011. 
szeptember 1. napjától (átadás-átvételi 
jegyzőkönyv és leltár alapján) terhelik és illetik. 

rendelkezés a tartozásokról: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási 
Tanácsadó és Pedagógiai Intézetet a szervezeti 
egység kötelezettségei és követelései 2011. 
szeptember 1. napjától (átadás-átvételi 
jegyzőkönyv és leltár alapján) terhelik és illetik. 



 
Záradék: 
 
A Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet átalakító okiratát 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése IV-99/22.542-4/2011. számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 
 
Jegyző távollétében: 
 
 
 
 
 Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 
 aljegyző polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 
 

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. 
 
I. 
Az intézmény neve: Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó  
 és Pedagógiai Intézet 
 
Az intézmény OM azonosítója:  101816 
 
Az intézmény törzsszáma:   473556 
 
Az intézmény székhelye:  Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási  
  Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
Címe:   3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84. 
  
Az intézmény telephelyei:  logopédiai tagozat: 
  3530 Miskolc, Serház u. 1. 
  3525 Miskolc, Mátyás király u. 17. 
  3526 Miskolc, Katowice u. 33. 
  3529 Miskolc, Szilvás u. 37. 
  3524 Miskolc, Leszih A. u. 6. 
  3533 Miskolc, Andrássy u. 53/a. 
  3529 Miskolc, Középszer u. 5. 
  3531 Miskolc, József u. 2. 
  3530 Miskolc, Vörösmarty M. u. 64. 
  3508 Miskolc, Mész u. 3. 
  3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.  
  3534 Miskolc, Hunfalvy P. u. 1.  
 
  szakmai szolgáltatás: 
  3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1.   
   
Az intézmény alapító szerve:   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Címe:       3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Az alapítás éve:    1971 

 
Az intézmény fenntartója és    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
irányító szerve:    (mint jogutód) 
Címe:      3525 Miskolc, Városház tér 8.  

 
Az intézmény közfeladata:   közoktatási feladat ellátása  
 
 
Az intézmény típusa:    közintézmény, 
  többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
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Intézményegységei:  nevelési tanácsadó 
  logopédiai intézet 
  pályaválasztási tanácsadó 

  szakmai szolgáltató 
 
Tagozat megnevezése:   nappali tagozat 
 
 
II. 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása: 
-  856000 – Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 - 910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 - 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 
- 89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 
 
 
III. 
Az intézmény alaptevékenysége:  

-  A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehéz- 
ségekkel, magatartási rendellenességekkel 
küzdő gyermekek problémáinak feltárása,  
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú 
foglalkoztatás a pedagógusok és a szülők 
bevonásával. 
- Pályaválasztási tanácsadás 
- A logopédiai szolgáltatás feladata a beszéd- 
indítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommu- 
nikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, 
gyógyítása. 
- Tehetségdiagnosztizálás, tehetségazonosítás, 
tehetséggondozás. 
- Iskolapszichológusi szolgáltatás.   
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- Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 
A pedagógiai értékelés ellátása   
A szaktanácsadás szervezése 
A pedagógiai tájékoztatás 
Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
ellátása 
Pedagógusok képzésének, 
továbbképzésének segítése, szervezése 
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 
szervezése és összehangolása 
Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat” 

- Ifjúságvédelem és bűnmegelőzés 
- Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás  
- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenysége a 

Környezeti Nevelési Központ 
Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum 
Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása    
        

 
Az intézmény működési körzete:   Miskolc város 

   Miskolc kistérséghez tartozó települések  
 
Az intézmény gazdálkodási jogköre:        Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, előirányzataival teljes 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati 
költségvetési intézmény 

 
Az intézmény vezetője:   Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
   nyilvános pályázat útján határozott időre meg- 
   bízott igazgató 
 
Az intézményvezetőre vonatkozó                1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak 
foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza:     jogállásáról 
               1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
               1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:  
  1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
  1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
 
A feladatellátást szolgáló  
ingatlan vagyon:   A 30.436 hrsz-on 1.570 m2 területű ingatlanon lévő 
   (Kiss tábornok u. 84.) épület. 
  
A vagyon feletti rendelkező:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  
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Záradék: A Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet  
alapító okiratának módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a IV-
99/22.542-4/2011. sz. határozatával 2011. augusztus 31. napi hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 

 
 

Jegyző távollétében: 
 
 
 
 
  Méhész Katalin     Dr. Kriza Ákos  
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

 

Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény neve: Diósgyőri Gimnázium  
Az intézmény OM azonosító száma: 029 262 
Az intézmény törzsszáma: 472922 
Az intézmény székhelye: telephelyei: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.  

3534 Miskolc, Dorottya u. 1.  
Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  

(mint jogutód) 
Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Az alapítás éve: 1917. 
Az intézmény fenntartója és irányító 
szerve: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 
Az intézmény típusa:  közintézmény  

6 évfolyamos  
5 évfolyamos  
4 évfolyamos gimnáziummal működő nevelési-
oktatási intézmény  

Tagozat megnevezése: nappali tagozat esti-levelező tagozat 
Felvehető maximális tanulólétszám: nappali tagozaton : 630 fő 
 
Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): 

8531 Általános középfokú oktatás 
8520 Alapfokú oktatás 

 
Alaptevékenysége:  

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése 

oktatása (5-8. évfolyam) 
 Érvényes 2011. augusztus 31-ig: 

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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 
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fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 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) 
  Érvényes 2011. augusztus 31-ig: 

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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 súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

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

• Hat, öt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a hetedik és kilencedik 
évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be 

• Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozás 
• Integrációs felkészítés, nevelés, oktatás 
• Magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés és oktatás (6 osztályos) 
• Testnevelés emelt szintű oktatás 
• Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése (angol, német emelt szintű oktatás) 
• A képzési időben továbbá felkészít kétszintű érettségi vizsgára, valamint felsőfokú 

továbbtanulásra, illetve munkába állásra  
• Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása 
• A tanuló érdeklődése és igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés tehetséggondozás, speciális ismeretek átadása céljából a 
Kt.-ben meghatározott időkeretben 

• Bejáró tanulók ellátása 
• Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés (körzeti feladat) 
• Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13. évfolyam 
  
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 
931204 Diáksport 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
• Tanfolyamok szervezése 
• Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 
• Helyiségek, eszközök bérbeadása 
• Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló működtetése 
• Szolgálati lakások fenntartása          
Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az intézmény működési területe: Regionális 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre:  

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Gazdálkodással összefüggő 
jogosítványok: 

előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv 

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

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 

A feladatellátást szolgáló 
ingatlan vagyon: 

A 30.121 hrsz.-on 15.942 m2 területű ingatlanon lévő 
(Kiss tábornok u. 42.) iskolaépület és tornaterem, 
valamint Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló (Miskolc, 
Dorottya u. 1.) 108 m2, hrsz.: 30.122/25/A/67. 

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. 

 
Záradék: A Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítását Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Közgyűlése a IV-99/22.542-4/2011. sz. határozatával 
2011. augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá. 

 
Miskolc, 2011. május 12.  
 

Jegyző távollétében:  
 
 
 Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Egységes szerkezetben) 

 

Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény neve: Diósgyőri Gimnázium  
Az intézmény OM azonosító száma: 029 262 
Az intézmény törzsszáma: 472922 
Az intézmény székhelye: telephelyei: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.  

3534 Miskolc, Dorottya u. 1.  
Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  

(mint jogutód) 
Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Az alapítás éve: 1917. 
Az intézmény fenntartója és irányító 
szerve: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 
Az intézmény típusa:  közintézmény  

6 évfolyamos  
5 évfolyamos  
4 évfolyamos gimnáziummal működő nevelési-
oktatási intézmény  

Tagozat megnevezése: nappali tagozat esti-levelező tagozat 
Felvehető maximális tanulólétszám: nappali tagozaton : 630 fő 
 
Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): 

853100 Általános középfokú oktatás 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Alaptevékenysége:  

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése 

oktatása (5-8. évfolyam) 
 Érvényes 2011. augusztus 31-ig: 

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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 
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fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 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) 
  Érvényes 2011. augusztus 31-ig: 

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 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 súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

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

• Hat, öt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a hetedik és kilencedik 
évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be 

• Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozás 
• Integrációs felkészítés, nevelés, oktatás 
• Magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi nevelés és oktatás (6 osztályos) 
• Testnevelés emelt szintű oktatás 
• Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése (angol, német emelt szintű oktatás) 
• A képzési időben továbbá felkészít kétszintű érettségi vizsgára, valamint felsőfokú 

továbbtanulásra, illetve munkába állásra  
• Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása 
• A tanuló érdeklődése és igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés tehetséggondozás, speciális ismeretek átadása céljából a 
Kt.-ben meghatározott időkeretben 

• Bejáró tanulók ellátása 
• Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés (körzeti feladat) 
• Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13. évfolyam 
  
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 
931204 Diáksport 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
• Tanfolyamok szervezése 
• Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 
• Helyiségek, eszközök bérbeadása 
• Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló működtetése 
• Szolgálati lakások fenntartása          
Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az intézmény működési területe: Regionális 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre:  

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Gazdálkodással összefüggő 
jogosítványok: 

előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv 

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

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 

A feladatellátást szolgáló 
ingatlan vagyon: 

A 30.121 hrsz.-on 15.942 m2 területű ingatlanon lévő 
(Kiss tábornok u. 42.) iskolaépület és tornaterem, 
valamint Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló (Miskolc, 
Dorottya u. 1.) 108 m2, hrsz.: 30.122/25/A/67. 

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. 

 
Záradék: A Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítását Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Közgyűlése a IV-99/22.542-4/2011. sz. határozatával 
2011. augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá. 

 
Miskolc, 2011. május 12.  
 

Jegyző távollétében:  
 
 
 Méhész Katalin Dr. Kriza Ákos 


