
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-153/22.794-21/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy: a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú M űvészetoktatási 

Intézményben a képző és iparművészeti ágon belül a festészet tanszak 
működésének engedélyezése, 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 Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy 

Mihály Alapfokú M űvészetoktatási Intézményben a képző és iparművészeti ágon belül 
a festészet tanszak működését engedélyezi. 

 

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

 

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy 
Mihály Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (22. sz. melléklet): 

 
Az Alapító Okiratból törli: 

 
- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény” szöveget, 
- az intézmény típusa szövegrészből a „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget, 
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-1 ill. 

-2 jelű) technikai kódot, 
- az „Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot. 
 

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, 
 

- az alaptevékenységen belül „A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása” szövegrészt 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:” 
„Érvényes 2011. szeptember 1-től: 

a.) az integráltan oktatható testi, 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 

c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveggel, 

 
- az Alaptevékenysége szövegrészt a „Mintaadó intézmény, referenciahely, jó 

gyakorlatok átadása, terjesztése” szöveggel, 
 
- az intézmény alaptevékenysége, ill. az alaptevékenysége alapfokú művészetoktatás 

tekintetében szövegrészt a „festészet és képzőművészet”, 
- alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 

Képző- és iparművészet szövegrészt a „festészet és képzőművészet tanszak” szöveggel, 
valamint a felvehető maximális tanulólétszám Képző- és iparművészet tekintetében 40 
főről 100 főre, zeneművészet tekintetében 40 főről 60 főre módosítja, 

 
- az Alaptevékenysége címet 
- „Iskolarendszeren kívüli oktatás, 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása, 
- Vendégétkeztetés, 
–  Tanfolyamok szervezése” szöveggel. 
 
Az Alapító Okiratot módosítja:  

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

 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
címben: 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül: 

- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 910121-re 
módosul. 

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

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

 
 

3.) 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 

 
 

4.) 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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          22. sz. melléklet 
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: Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy 
Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

 
Az intézmény OM azonosítója:  028983 
Az intézmény törzsszáma:   472780 
 
Az intézmény székhelye:                 Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy 

Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Címe:      3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25.   

 
Az intézmény tagintézménye:  Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú  

Művészetoktatási Intézmény 
Címe:      3529 Miskolc, Szilvás u. 38. 
 
Az intézmény alapító szerve:                        Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése 
Címe:       3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Az alapítás éve:                               Gesztenyés u.: 1978 

      Szilvás u.: 1979 
 

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 

összetett iskola  
 
Intézményegységei:              8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
                                                                      intézmény,  

           8 évfolyammal működő alapfokú művészet- 
                                                                      oktatási intézmény  
Tagozat megnevezése:   nappali tagozat 
      levelező tagozat 
      esti tagozat 
 
Az intézménybe felvehető maximális  Gesztenyés u.:    478 fő 
tanulólétszám:     Szilvás u.:          464 fő 

 
  Alapfokú művészetoktatás tekintetében az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  
  - Táncművészet (néptánc): 180 fő 
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  - Képző- és iparművészet (képzőművészet, textilműves, festészet tanszak): 100 fő 
  - Zeneművészet (népzene: citera, népi furulya, népi ének): 60 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.) 
- 852014 Általános iskolai felnőttoktatása (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.)  
- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
                nevelése, oktatása (5-8. évf.) 
- 852024 Általános iskolai felnőttoktatása (5-8. évf.) 
- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és  
                bábművészeti ágban 
 
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 
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
9312 Sporttevékenység és támogatása 
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- 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, valamint alapfokú 
művészetoktatás keretében táncművészet (néptánc), 
képző- és iparművészet (képzőművészet, 
textilműves festészet tanszak), zeneművészet 
(népzene: citera, népi furulya, népi ének) oktatása 
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint  nem 
kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, 
konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek 
átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben 
- 1. évfolyamtól matematika, informatika emelt 
szintű oktatása 
- 1. évfolyamtól testnevelés emelt szintű oktatása 
- 1. évfolyamtól emelt szintű művészeti képzés 
(vizuális kultúra) 
- 3. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása 
(angol, német) 
- A tanulók részére napközi otthonos, 
iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása 

- 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. 

c.) a szegregáltan oktatható a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása. 

Érvényes 2011. szeptember 1-től: 
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, 

enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő 



 

4 

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. 

c.) a szegregáltan oktatható a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
- Pedagógiai szakszolgálati feladat: 
iskolapszichológusi feladatok területi ellátása 
- 1-8. évfolyamon általános műveltséget megalapozó 
iskolarendszerű felnőttoktatás a nem tanköteles 
tanulók részére kifutó rendszerben levelező, felmenő 
rendszerben esti tagozaton 
- 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 egészségfejlesztési 
feladatok ellátása 
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 
- Bejáró tanulók ellátása 
- Mintaadó intézmény, referenciahely 
jó gyakorlatok átadása, terjesztése 
- Szervezett intézményi étkeztetés 
- Iskolarendszeren kívüli oktatás 
- Helyiségek, eszközök bérbeadása 
- Tanfolyamok szervezése 
- Vendégétkeztetés 

 
Alaptevékenysége alapfokú művészetoktatás tekintetében:  
oktatott művészeti ágak: 

- zeneművészet (népzene: citera, népi furulya, népi 
ének) 
- táncművészet (néptánc) 
- képző- és iparművészet (képzőművészet tanszak 
textilműves tanszak, festészet tanszak)                                                                      
 

Az intézmény működési körzete székhely 
tekintetében:  

Áfonyás u., Gesztenyés u., Szentgyörgy u. páratlan, 
Ifjúság u., Nyíri Dániel u., Mandulás                    
sétány a Szentgyörgy útig, Szőlőskert-sétány a 
Szentgyörgy útig  

 
Az intézmény működési körzete telephely 
tekintetében: 

Szilvás u., Szentgyörgy u. páros oldal, Sályi I. u., 
Korrach M. u., Felsőruzsin u., Felsőruzsin körút, 
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Szőlőskert sétány (a Szentgyörgy úttól), Mandulás 
sétány (a Szentgyörgy úttól), Fényi Gy. tér 

 
Az intézmény működési körzete felnőttoktatás 
tekintetében:       Miskolc város 

 
Az intézmény működési körzete sajátos nevelési  
igényű tanulók szegregált ellátása tekintetében: Miskolc város 

         
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                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 Törvénykönyvérő 

 
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:  

A 14.087 hrsz.-on 14.551 m2 területű ingatlanon 
lévő (Gesztenyés u. 25.) iskolaépület.                                   
A 14.278 hrsz.-on 9.697 m2 területű ingatlanon lévő 
(Szilvás u. 38.) iskolaépület. 

 
 
A vagyon feletti rendelkező:            Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
Záradék: A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. 
június 16. napján tartott ülésén a V-153/22.794-21/2011. sz. határozatával 2011. augusztus 
31. napi hatállyal jóváhagyta. 
 
Miskolc, 2011. június 16. 

 
 
 
   Dr. Csiszár Miklós                       Dr. Kriza Ákos 


