
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. május  12. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
IV-122/22.675/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között 

Közoktatási Megállapodás megkötése, a Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó 
Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és az Avas és környéke 
Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító okiratának módosítása 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között Közoktatási Megállapodás megkötésére, a 
Szinva-Népkerti Óvoda, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és az 
Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító okiratának módosítására” című 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a  Szabó Lőrinc Általános és Német Két 

Tanítási Nyelvű Iskola Vörösmarty Mihály tagiskoláját (3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.) és a 
Szinva-Népkerti Óvoda Weöres Sándor tagóvodáját (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 26.), mint 
közoktatási intézményeknek az önkormányzati fenntartói jogát határozatlan időre átadja 
az Egri Főegyházmegyének 2011. augusztus 31. napjával és az erről szóló „Közoktatási 
Megállapodás”-t jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Közoktatási 
Megállapodás aláírására. 

A jóváhagyott Közoktatási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik:  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 

 
2. A Közgyűlés döntése alapján az intézmények vezetői, mint a munkáltatói jogkör gyakorlói 

a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozzák meg a szükséges munkáltatói döntéseket. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: az intézmények vezetői 
Végrehajtást felügyelő főosztály:Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 

 
3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által biztosított munkáltatói 

kölcsönszerződést kötött dolgozók visszafizetési kötelezettségüknek az eredeti szerződés 
feltételei szerint tesznek eleget. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Közreműködik : Gazdálkodási Főosztály 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 

 



 
4. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, gondoskodjon a Szabó Lőrinc Általános és Német 

Két Tanítási Nyelvű Iskola tagiskolájaként működő Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
és a Szinva-Népkerti Óvoda Weöres Sándor tagóvodája önkormányzati fenntartói jogának 
átadása miatt - 2011. augusztus 31. napjával a szükségessé váló költségvetési előirányzatok 
átcsoportosításáról. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik : Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
5.   A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a Weöres Sándor tagóvoda és a Vörösmarty 

Mihály tagiskola 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 Közoktatási Osztály 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 

 
6.   A Közgyűlés felkéri  a Polgármestert, hogy a  Weöres Sándor tagóvoda és a Vörösmarty 

Mihály tagiskola  – egyházi kötelezettséget nem vállaló – gyerekeinek, tanulóinak 
elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő:  2011. június 30. 

 
7.   A Közgyűlés a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító 

Okiratának módosítását - tagintézmény, működési körzet, feladatellátását szolgáló vagyon 
tekintetében – 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 
 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény” szöveget, 
 
- „Az intézmény tagintézménye: Címe részből: „ Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
3530 Miskolc, Mádai L. u. 2.” szöveget, 
 
- Az intézmény típusa szövegrészből „ közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget, 
 
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám részből a „Mádai L. u. 2. 672 fő” 
szöveget, 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-
1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- Alaptevékenysége szövegrészből az „5. évfolyamtól idegen nyelv és matematika 



emelt szintű oktatása” szöveget, 
 
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti.” mondatot, 
 
- „Az intézmény működési körzete székhely tekintetében” címből a „székhely 
tekintetében” szöveget, 
 
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében” címet, 
 
- „A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon” címből az „A 3700/31 hrsz.-on 9.988 m2 
területű ingatlanon lévő (Mádai L. u. 2.) iskolaépület, a 3700/32 hrsz.-on 371 m2 
területű ingatlanon lévő faépület.” szöveget. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása” címet a 

- „89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)„ 
szöveggel. 

 
- „Alaptevékenysége” címet „– Iskolarendszeren kívüli oktatás, 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel 

 
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:” 
„Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 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.” szöveggel 
 
- „Az intézmény működési körzete” címet „Aulich L. u. 18-ig páros, páratlan, Benke 
J. u Dankó P. u. 1-27., Dessewffy  A. u.;Görgey u., Knézich K. u., Corvin O. u.; 
Lázár V. u., Mindszent tér, Mikes K. u.; Munkácsy  M.  u.,  Szemere  B.  u., Vasvári 
P. u., Arany J. u., Király u. páros oldala, Mártírok u., Kandia u., Szinva patak, 
Mádai L. u.; Vécsey  K. u. 10-től felfelé, 9-től felfelé, Szécheny u. 109-től felfelé 
páratlan, 28-tól felfelé páros, Uitz B. u., Vörösmarty M. u. 1-33., 2-62. Csabai sor, 
Csáti sor, Petőfi sor, Dankó P.u. 2-től végig páros oldal” szöveggel 
 
Az Alapító Okiratban „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény 
gazdálkodási jogköre” címre módosítja. 
 



 
8. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését követő 8 napon belül. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő:  azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 
 napon belül 

 
9. A Közgyűlés a Szinva Népkerti Óvoda  Alapító Okiratának módosítását  - tagintézmény, 

működési körzet, feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében – 2011. augusztus 31. 
hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okiratból törli: 

 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet” szöveget, 
 
- „Az intézmény tagintézménye: Címe részből: „ Weöres Sándor Tagóvoda 3530 
Miskolc, Vörösmarty u. 26.” szöveget, 
 
- „Az alapítás éve” részből: „ Vörösmarty u. 26. 1961.” szöveg, 
 
- Az intézmény típusa szövegrészből „ közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget, 
 
- „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám” részből: „ Vörösmarty u. 26. 
 96 fő” szöveget, 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-
1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- Az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 
 
- „Az intézmény körzete” részből a „Vörösmarty u. 26. Óvoda Arany J. u.,  Corvin u.,  
Földes F. u., Kálvin u., Kandia u., Mártírok u., Mindszent tér, Munkácsy u., Papszer 
u., Szemere u., Széchenyi u. 1-27. és páros oldal, Vörösmarty u. 1-30.” szöveget 
 
- „A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon” részből „ 3700/36 hrsz.-on 2.064 m2 
területű ingatlanon lévő (Vörösmarty u. 26.) óvodaépület” szöveg. 
 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- „Az intézmény 2010. január 1-től érvényes szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) 
és szakfeladat szerint besorolása” címet „Az intézmény szakágazati megnevezése, 
száma (TEÁOR) és szakfeladat szerint besorolása:” címre 
 
- „A feladatellátási funkciója” címet „Gazdálkodási jogköre:” címre 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 



- A bevezető részt „valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet”  szöveggel 
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása” címet a 

- „89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló 
juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)„ 
szöveggel. 

- „Alaptevékenysége” címet „– Óvodarendszeren kívüli oktatás, 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 
- Tanfolyamok szervezése” szöveggel 

 
- Az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:” 
-Speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés szakszolgálat 
körzeti feladat ellátása 
-Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
„Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
- a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, 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.” szöveggel 

 
10. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését követő 8 napon belül. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő:  azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 
napon  belül 

 
11. A Közgyűlés az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító okiratát 2011. 

augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

Az Alapító Okiratból törli: 
 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet” szöveget, 
 
- Az intézmény típusa szövegrészből: „ közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget, 
- „Az intézmény 2010. január 1-jétől érvényes szakágazati besorolása” mondatot, 
 
- „Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok száma és 
megnevezése” címet, 
 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok száma és 



megnevezése” címet, 
 
- Az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-
1 ill. -2 jelű) technikai kódot, 
 
- „Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója” részből a „Vörösmarty u. 
26.sz. alatti Tagóvoda” és a „Kistokaj Tagóvoda” szövegrészeket. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
 
- „Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése” címet „Az intézmény 
szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) szakfeladat szerinti besorolása” címre, 
 
- „Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója” címet „Gazdálkodási 
jogköre” címre. 
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 
- a bevezető részt: „valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Kormányrendelet” szöveggel, 
 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) szakfeladat szerinti 
besorolása” szövegrészt „851011Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 
84907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
841907 Technikai szakfeladat 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 közcélú foglalkoztatás( rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás) 
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)   
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
szöveggel 

 
12. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását és 

felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen a közgyűlés döntését követő 8 napon belül. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztály 
Határid ő:  azonnal, illetve a Közgyűlés döntését követő 8 

 napon belül 
 

13. A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmények (Szabó Lőrinc Általános és  Német Két 



Tanítási Nyelvű Iskola és a Szinva-Népkerti Óvoda, Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság) vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett változást a Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentse. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Közreműködik:   Az érintett intézmények vezetője 
Határid ő:  2011. augusztus 31. 

 
 

 
K. m. f. 

 
 

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

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



 

 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(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. 
 

Az intézmény neve: Szinva-Népkerti Óvoda 

Az intézmény OM azonosítója:  28604 

Az intézmény törzsszáma:  765989 

Az intézmény székhelye: 3530. Miskolc, Hadirokkantak u. 14. 

Címe:  3530. Miskolc, Hadirokkantak u. 14. 

Az intézmény tagintézményei: Zsolcai kapui Tagóvoda 

Címe: 3526. Miskolc, Zsolcai kapu 17. 

Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Az alapítás éve:  Hadirokkantak u.: 1982., Zsolcai kapu: 1960. 

Az intézmény fenntartója és irányító szerve:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat  
(mint jogutód) 

Címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. 

Az intézmény közfeladata:  közoktatási feladat ellátása 

Az intézmény típusa: közintézmény, óvoda 

Az intézménybe felvehető maximális 
gyermeklétszám: 

Hadirokkantak u.: 210 fő (1cs, tornaszoba), 
Zsolcai kapu: 90 fő 

 

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerint 
besorolása: 
8510  Iskolai előkészítő oktatás 
851011  Óvodai nevelés,ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
841907 Technikai szakfeladat 
89044  Közfoglalkoztatás 
890441  közcélú foglalkoztatás( rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
890442  közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
 közfoglalkoztatás) 
5629  Egyéb vendéglátás 
562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 



 

 

Az intézmény alaptevékenysége: - Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés 
országos Alapprogramjára épülő, jóváhagyott 
nevelési program szerint folyik 
- Az óvodai nevelés a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség Kt. 6§-ának (2) 
bekezdésében meghatározottak szerinti 
nevelő intézmény 
- Képesség kibontakoztató felkészítés, 
- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás 
- Biztosítja  a cigány kisebbségi nevelést 
magyar nyelven. 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: 
Érvényes. 2011. augusztus 31-ig 
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, 
enyhe értelmi 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  
- Bejáró gyermekek ellátása 
- Szervezett intézményi étkezés 
- Speciális egészségügyi célú testnevelés 
foglalkozás, gyógytestnevelés szakszolgálat 
körzeti feladat ellátása 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása 
Érvényes 2011. szeptember 1-től  
a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd  
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd;  
- Óvodarendszeren kívüli oktatás 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
– Vendégétkeztetés 
- Tanfolyamok szervezése   

Az intézmény körzete:  - Hadirokkantak u. Óvoda 
Állomás u., Belegrád u., Bem J. u., Besenyői 
u., Bethlen G. u., Bocskai u., Bors vezér u., 
Eperjesi u., Gizella u., Gombos P. u., 
Hadirokkantak útja, Hatvanötösök u., József 



 

 

A. u., József A. telep,  Kandó K. tér, Katalin 
u., Kinizsi P. u., Király u., páratlan oldal, 
Kont u., Kóris K. u., Lenke u., Martinovics 
u., Melinda u., Mikszáth K. u., Pfaff F. u., 
Sarolta u., Soltész N. K. u. 1-100-ig páros, 
páratlan, Szeles u., Szendrei J. u., Szondy Gy. 
telep, Vágóhíd u., Vörösmarty u. 35-70-ig 
páros, páratlan, Zrínyi I. u., Arany J. u.,  
Corvin u.,  Földes F. u., Kálvin u., Kandia u., 
Mártirok u., Mindszent tér, Munkácsy u., 
Papszer u., Szemere u., Széchenyi u. 1-27. és 
páros oldal, Vörösmarty u. 1-30. Arany J. u.,  
Corvin u.,  Földes F. u., Kálvin u., Kandia u., 
Mártirok u., Mindszent tér, Munkácsy u., 
Papszer u., Szemere u., Széchenyi u. 1-27. és 
páros oldal, Vörösmarty u. 1-30., 
- Zsolcai kapu 17. Óvoda 
Ady E. u., Battyán J. u.,Bajcsy Zs. E. u., 
Budai J. u., Búza tér, Csorba telep, Dugonics 
A. u., Eötvös L. u., Eszterházy A. u. Farkas J. 
u., Horváth L. u., Kruspér u., Pázsit u., 
Régiposta u., Soltész N. K. u. 10-ig (páros, 
páratlan), Szentpáli u., Sziget sor, Szigligeti 
E. u., Szűcs S. u. Vásártéri u., Vásárhelyi P. 
u., Vasvári P. u., Zamenhof u., Zsigmondy V. 
u., Zsolcai kapu, Zsolcai sor.  

 

Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv  

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő 
jogállás: 

A szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait 
Avas és környéke Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság (3530. Miskolc Hadirokkantak 
u.14.) látja el, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, a közöttük 
létrejött együttműködési megállapodás 
alapján. 

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

Az intézmény vezetőjére vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 

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

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza:  

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



 

 

Törvénykönyvéről 

A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A 6571/56 hrsz.-on 5776 m2  területű 
ingatlanon lévő (Hadirokkantak u. 14.) 
óvodaépület.  
A 4181/7 hrsz.-on 2373 m2 területű 
ingatlanon lévő (Zsolcai kapu 17.) 
óvodaépület. 

A vagyon felett rendelkező:  Az intézmény rendelkezési jogosultsága 
kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó 
vagyon rendeltetésszerű használatára, 
üzemeltetésére, továbbá helységeinek és 
eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. 
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
(elidegenítés, megterhelés) tekintetében a 
mindenkor hatályos közgyűlési rendelet 
szerint kell eljárni. 

 

Záradék: Az Szinva Népkerti Óvoda alapító okiratának módosítását Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzat  Közgyűlése a IV-122/22.675/2011.  sz. határozatával 2011. augusztus 
31-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 
 
A 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. 

 
 
Az intézmény neve:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 

Nyelvű Iskola  
 

Az intézmény OM azonosítója:  028953 
 
Az intézmény törzsszáma:  473303 
 
Az intézmény székhelye:  Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási 

Nyelvű Iskola  
Címe:  3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.  

 
Az intézmény alapító szerve:  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Címe:  3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Az alapítás éve:  1981 

 
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, 

8 évfolyammal működő nevelési-oktatási
 intézmény  

 
Tagozat megnevezése:  nappali tagozat 

 
Az intézménybe felvehető maximális  
tanulólétszám: Vörösmarty u. 76.: 672 fő 
 
 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása: 

- 852010 – Alapfokú oktatás 
 
8520 Alapfokú oktatás 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 
- 852012 Sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) 
- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  oktatása (1-4. évf.)
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 
- 852022 Sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.)  
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- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  oktatása (5-8. évf.)
 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
- 855912 Sajátos nev. igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
- 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
- 855915 Sajátos nev. igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
- 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
- 562100 Rendezvényi étkeztetés 
 
5629 Egyéb vendéglátás 
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
- 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
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 
 
9312 Sporttevékenység és támogatása 
 - 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
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) 
 
 
Alaptevékenysége: - Általános műveltséget megalapozó alapfokú 

nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók 
felkészítése az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzésére, a továbbtanulásra 
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem 
kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetség-
gondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő 
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ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott  
időkeretben  
- 1. évfolyamtól emelt szintű rajz művészeti 
oktatás 
- 1. évfolyamtól felmenő rendszerben német-   
magyar két tanítási nyelvű nevelés és oktatás                                                    
- A tanulók részére napközi otthonos,  
iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása 
- Speciális egészségügyi célú testnevelési  
  foglalkoztatás, gyógytestnevelés, szakszolgálati 
körzeti feladat ellátása  
- Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 
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: 
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe 
értelmi, beszédfogyatékos, 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. 
- Pedagógiai szakszolgálati feladat:   
iskolapszichológusi feladatok területi ellátása 
- Képességkibontakoztató felkészítés 
- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
- Tehetségkibontakoztató foglalkozás, valamint   
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi 
nappali rendszerű nevelés-oktatás  
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészség  
fejlesztési feladatok ellátása  
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása  
- Bejáró tanulók ellátása  
- Szervezett intézményi étkeztetés 
- Iskolarendszeren kívüli oktatás 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
- Vendégétkeztetés 
- Tanfolyamok szervezése 

 
Az intézmény működési körzete:  

Hadirokkantak u. végig, Katalin u. 2-5; Király u. 
páratlan o., Bajcsy-Zs 2-20.,  1-7., Vörösmarty u. 
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35-től végig, 66-tól végig, Bocskai u. 1-től 17-ig., 
Bocskai u. 2-től 22-ig, Telegdy u., Belegrád köz, 
Bihari J. u., Szabó L. sétány, Melinda u., Lenke u., 
Bors vezér u., Kont István u., Martinovits Ignác u., 
Bem József u. páratlan oldala és 16-tól páros, 
Soltész Nagy Kálmán u. 9-től 27-ig., 10-től 58-ig, 
Gizella u. végig, Katalin u. 7-től végig páratlan, 
Aulich L. u. 18-ig páros, páratlan, Benke J. u 
Dankó P. u. 1-27., Dessewffy  A. u.;                                   
Görgey u., Knézich k. u., Corvin O. u.; Lázár V. 
u., Mindszent tér, Mikes K. u.; Munkácsy  M.  
u.,  Szemere  B.  u., Vasvári P. u., Arany J. u., 
Király u. páros oldala, Mártírok u., Kandia u., 
Szinva patak, Mádai L. u.; Vécsey  K. u. 10-től 
felfelé, 9-től felfelé, Szécheny u. 109-től felfelé 
páratlan, 28-tól felfelé páros, Uitz B. u., 
Vörösmarty M. u. 1-33., 2-62. Csabai sor, Csáti 
sor, Petőfi sor, Dankó P.u. 2-től végig páros oldal 

 
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 
megbízott igazgató 

 
Az intézményvezetőre vonatkozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: XXXIII. törvény 
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
 törvény 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
 törvény 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó  
foglalkoztatási jogviszony:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény  
  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény  
 
A feladatellátását szolgáló ingatlan 
vagyon: A 6571/51. hrsz.-on 10.104 m2 területű 
 ingatlanon lévő (Vörösmarty u. 76.) iskolaépület. 

 
A vagyon feletti rendelkező:            Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése                                        
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Záradék: A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola alapító okiratának 
módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a IV-
122/22.675/2011. sz. határozatával 2011. augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 

 
Jegyző távollétében: 
 
 
 
 

Méhész Katalin        Dr. Kriza Ákos  
         aljegyző                             polgármester 
 

 
 

 



 
A L A P Í T Ó   O K I R A T 

(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. 
 
Az intézmény neve: Avas és környéke Óvodai Gazdasági  

Igazgatóság 

Az intézmény törzsszáma: 472395 

Az intézmény székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14. 

Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc, Városház tér 8.  

Az alapítás éve: 1983. 

Az intézmény irányító és fenntartó szerve, 
címe: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Az intézmény közfeladata: közoktatási feladatot ellátó költségvetési 
szervek gazdasági-pénzügyi 
tevékenységeinek ellátása 

Az intézmény típusa: gazdasági-pénzügyi ellátást végző 
közintézmény 

 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) szakfeladat szerinti besorolása  
8510 Iskolai előkészítő oktatás 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
84907  önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szervekkel 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
841907  Technikai szakfeladat 
89044  Közfoglalkoztatás 
890441  közcélú foglalkoztatás( rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
890442  közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
 közfoglalkoztatás) 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100  Rendezvényi étkeztetés 
682001  Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése: 
8510 Iskolai előkészítő oktatás  
 
Az intézmény alaptevékenysége: A hozzá rendelt óvodák gazdasági, pénzügyi 

és munkaügyi feladatainak ellátása 

Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv.  



A munkamegosztás, a felelősségvállalás 
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör 
gyakorlásának rendjét együttműködési 
megállapodás rögzíti a hozzá tartozó önállóan 
működő óvodákkal.  
- Avastető Óvoda (3524 Miskolc, Hajós u. 3.) 
Leszih u. Tagóvoda, Szilvás u. Tagóvoda 
- Áfonyáskert Óvoda (3529 Miskolc, 
Áfonyás u.16.)Napraforgó Tagóvoda, 
Középszer Tagóvoda, Petneházy u. Tagóvoda 
- Pitypang Óvoda (3528 Miskolc, Fövényszer 
u. 35.)Selyemrét u. Tagóvoda, Óvoda u. 
Tagóvoda 
- Szinva-Népkerti Óvoda (3530 Miskolc, 
Hadirokkantak u. 14.), Zsolcai kapui 
Tagóvoda, 
- Benedek Elek Óvoda (3516 Miskolc, 
Szolártsik tér 1.) Mész u. Tagóvoda, Várhegy 
u. Tagóvoda 
- Belvárosi Óvoda (3530 Miskolc, 
Vörösmarty u. 64.)Katowice u. Tagóvoda, 
Kassai u. 17. sz. alatti Tagóvoda,  

Az intézmény működési területe: Miskolc 

 
Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 

határozatlan időre kinevezett vezető 

 
Az intézmény vezetőjére vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony: 

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

A foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok: 

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

 
A feladatellátást szolgáló vagyon: A hozzá tartozó önállóan működő 

intézményeknél. 

A vagyon felett rendelkező:  A tulajdonosi jogokat a Közgyűlés 
gyakorolja.  
Az intézmény rendelkezési jogosultsága 
kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó 
vagyon rendeltetésszerű használatára, 
üzemeltetésére, továbbá helységeinek és 
eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. 
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
(elidegenítés, megterhelés) tekintetében a 



mindenkor hatályos közgyűlési rendelet 
szerint kell eljárni. 

 
 
Záradék: Az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának 
módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a IV-122/22.675/2011. 
számú határozatával 2011. augusztus 31-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Miskolc, 2011. május 12. 
 
 
 
Jegyző távollétében 
 
 
 
 Méhész Katalin  Dr. Kriza Ákos  
 aljegyző polgármester 
 


