
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-135/22.794-3/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgya: József  úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a József úti Óvoda Alapító Okiratának módosítását 

2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (4. sz. melléklet): 
 

Az Alapító Okiratból törli: 
 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény” szöveget, 

- az intézmény típusa részből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget, 
- „az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása és megnevezés 851020 óvodai 

nevelés” szövegrészt és a 2010. január 1-től érvényességet, 
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó (-1 ill.-

2 jelű) technikai kódot, 
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenység” címet, 
- az intézmény alaptevékenysége részből ”enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált 

nevelése (Aba u.)” szöveget. 
                 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
         

- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
címet 

-  „89044 Közfoglalkoztatás 
-  890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 

    - 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szövegrésszel, 

- 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 gyermekek ellátása. 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 
c.) szegregáltan nevelhető testi  fogyatékos gyermekek ellátása.” szöveggel. 

- az Alaptevékenysége címet 
- „Óvodarendszeren kívüli oktatás, 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 



 

- Tanfolyamok szervezése” szöveggel. 
 

Az Alapító Okiratot módosítja:  
 

- „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény gazdálkodási jogköre” 
címre. 

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határid ő:    2011. augusztus 31. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldésére. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
                                                 Gazdálkodási Főosztály 
Határid ő:    a közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az 

alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse. 

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

 
 

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

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
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4. sz. melléklet 
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:        József   úti  Óvoda   
Az intézmény OM azonosítója:     028571 
Az intézmény törzsszáma:                        766030 

 
Az intézmény székhelye:               3531. Miskolc, József u. 2.  
Az intézmény tagintézménye:    Dózsa Gy. úti Tagóvoda  
Címe:                              3525. Miskolc, Dózsa Gy. u. 36. 

                                                             Szent L. úti Tagóvoda  
             3525. Miskolc, Szent L. u. 7.  

                                                               Brigád úti Tagóvoda  
             3532. Miskolc, Brigád u. 2/a.  

                                                                   Brunszvik Teréz Tagóvoda   
                                                              3525 Miskolc,Mátyás király u.17. 

Az intézmény alapító szerve:         Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése                                                   
Címe:                                          3525. Miskolc, Városház tér 8.  
Az alapítás éve:                         József u.:  1976 

             Brigád u.:  1955 
                                                                  Mátyás k. u.: 1979 

             Dózsa Gy. u.: 1983 
             Szent L. u.:  1982  
 

Az intézmény fenntartója és irányító 
szerve:                                              Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Címe:            3525. Miskolc, Városház tér 8.  
Az intézmény közfeladata:                       közoktatási feladat ellátása  

Az intézmény típusa:                           közintézmény, óvoda 
Az intézménybe felvehető   
maximális gyermeklétszám:        József u.:  210fő  + 10 fő 
                 Brigád u.:  120 fő  
                                                                  Mátyás k. u.:  150 fő(1cs.tornaszoba) 
                                                          Dózsa Gy. u.:  120 fő  
                                                              Szent L. u.:   120 fő  
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és 
szakfeladat szerint besorolása:   
851020 Óvoda nevelés                            
8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       851011Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
        8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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8559 M.n.s.egyéb oktatás  
         855937  Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás 
          841907 Technikai szakfeladat 
5629 Egyéb vendéglátás  
        562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

    562917 Munkahelyi étkeztetés 
5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
         561000 Éttermi mozgó vendéglátás 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441  közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 
 
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 
- 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. 

c.)integráltan és szegregáltan  fejleszthető testi,      
érzékszervi, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása. 
- Mozgássérült és speciális szükségletű gyermekek 

                    rész- és integrált nevelése  
              - Bejáró gyermekek ellátása 

     - Szervezett intézményi étkezés 
     - Jó gyakorlat átadása, terjesztése 

-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  fejlő-
 désének súlyos rendellenességével küzd;  

      c) szegregáltan nevelhető testi fogyatékosok      
        ellátása 

                                            - Óvodarendszeren kívüli oktatás 
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- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
- Vendégétkeztetés 

              - Tanfolyamok szervezése   
 
Az intézmény  működés körzete:              József u.  Óvoda 

Andor u. 4-től 110-ig, Báthory u., Béla u., Bodó sor, 
Ferenc u., Győri kapu 2-től 256-ig, Győri sor, Gyula 
u. 1-től 15-ig, Jánosi F. u., József u., Kőporos u., 
Nyírfa u., Zoltán u. 1-től 18-ig páros. 

                                                              Brunszvik Teréz  Óvoda  
Akó u., Anna u., Bábonyibérc telep, Bábonyibérc 
hegy, Bábonyibérc sor, Bábonyibérc újtelep, 
Bandzsalgó dűlő, Bedegvölgy u., Bedegvolgy dűlő, 
Bércalja utca, Bodótető, Borostyán u., Bruchner Gy. 
u., Bunda dűlő,  Búzavirág u., Csattos hegy Cserhát 
u., Dóczy J. u., Dombalja, Estike u., Feszty Á. u. 
101-től, Galagonyás sor, Kakas-hegy, Kis-Hunyad 
u., Kiskőbánya dűlő, Kiskőbányaszőlő dűlő, 
Közdomb, Major u., Margittai dűlő, Margittai u., 
Marjalaki Kiss L. u., Mátyás k. u., Napfény u., 
Napfürdő u., Napsugár u., Nimród u., Pacsirta u., 
Sellő u., Százszorszép u., Szegfű u., Szent Anna u., 
Szent L. 11-től 52/a-ig, Szepesi P. u., Szivárvány u., 
Tinódi u., Vologda u. 

                                                      Dózsa Gy. u. Óvoda 
Battyhány u., Deák F. tér, Dr. Antall J. park, Deák F.  
tér, Déryné u., Dózsa Gy. u., Fazekas u., Fábián u., 
Hősök tere, Jókai u., Kazinczy u., Kossuth L. u., 
Laborfalvy R. u., Pallos u., Palóczy u., Patak u., 
Petőfi sor, Petőfi S. u., Serbu A. u., Tárkányi u., 
Temetősor u., Teleki sor.                                             
Szent L. u. Óvoda 
Alsó Bábonyibérc, Árok u., Attila u., Bábonyibérc 
felső sor, Balázsdiák u., Barca telep, Bércalja u., 
Börzsöny u., Csermely u., Eszter u., Fábián kapu, 
Felmező u., Feszty Á. u. 1-100-ig, Forrásvölgy u., 
Mátyás kir. u. 1-26-ig. Mecsek u., Nagy F. u., 
Napraforgó u., Pilis u., Pintes u., Sólyom u., Szent 
László u. 48-ig páros, 9-ig páratlan, Tag u., Toldi u. 

                                                        Brigád u. Óvoda                                             
Acél u. 52-től 110-ig, Andor u. 13-tól 45-ig, Avar u., 
Bíró u., Böngér u., Brigád u., Előd u., Fadrusz u., 
Fém u., Gergely köz, Gépész u., Gyula u. 15-től 44-
ig, Herceghajtás dűlő, Kabók u., Kalapács u., Károly 
u., Kavics u., Kishajtás dűlő, Kiskirályhegy, Kohász 
u., Kohó u., Liszt F. u., Méhész u., Miklós u., Nagy 
kerekhegy dűlő, Nagy király dűlő, Őrs u., Pál u., 
Pocem dűlő, Rácz Á. u., Réz u., Szent Imre tér, 
Újítók u., Vas u., Zoltán u. 15-től 44-ig,  

Az intézmény gazdálkodási jogköre:     Önállóan működő költségvetési szerv  
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Az intézmény gazdálkodásával                A szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait 
összefüggő jogállás:                            Belvárosi–Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság 

(3530. Miskolc, Serház u. 1.) 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 20395 hrsz.-on  6370 m2 területű ingatlanon lévő 

                                                        (József u. 2.) óvodaépület. 
                                                        3494 m2 területű ingatlanon lévő (Brigád u. 2/a.) 
                     óvodaépület 

                                                                 A 91/22 hrsz.-on  4819 m2 területű ingatlanon lévő 
                                                   (Mátyás kir. u. 17.) óvodaépület. 

A 2677/29 hrsz.-on  6249 m2 területű ingatlanon 
lévő (Dózsa Gy. u. 36.) óvodaépület. 

                                                   A 451/25 hrsz.-on  3793 m2 területű ingatlanon lévő 
                                                      (Szent László u. 7.) 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: A József úti Óvoda alapító okiratát  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. 
június 16. napján tartott ülésén a V-135/22.794-3/2011. sz. határozatával 2011. augusztus 31. 
napi hatállyal jóváhagyta. 

 
Miskolc, 2011. június 16. 
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós 
jegyző 

Dr. Kriza Ákos 
polgármester 


