
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-161/22.794-29/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 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 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja 
(30. 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, 
- a tevékenység típusának megkülönböztetésére szolgáló „- 1; - 2; (- 3; - 4)” technikai 

kódokat, 
- az intézmény tevékenységtípusainak megnevezése közül „Alaptevékenységet kiegészítő, 

végezhető tevékenysége:” kifejezést, 
- „Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot. 
 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- Telephely: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1. 

- „Érvényes 2011. augusztus 31-ig”: 

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

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 
931204 Diáksport 

 
- az Alaptevékenysége címet: 

 
„55931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

- Tanfolyamok szervezése 
- Tanfolyami oktatás 



 

 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása 
- Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési 
feladatok ellátása 
Helyiségek, eszközök bérbeadása.” szöveggel. 

 
Az Alapító Okiratot módosítja: 
–  a nappali tagozatra felvehető maximális tanulólétszámot 180 főről 160 főre, 
–  Az intézmény Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR) címben: 

- 8531  Általános középfokú oktatás -ról 
- 853100  Általános középfokú oktatás -ra módosul. 

- „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 



 

1 

30. 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, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény neve: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

Az intézmény OM azonosító 
száma: 

029 308 

Az intézmény törzsszáma:  473051 

Az intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Bartók tér 1. 

Telephelye: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1. 

Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (mint jogutód) 

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Az alapítás éve: 1967 

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 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 4 
éves szakképzési évfolyammal 

Tagozat megnevezése:  nappali tagozat 

Felvehető maximális tanulói 
létszám: 

160 fő 

 
Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): 
 
853100 Általános középfokú oktatás 
 
Alaptevékenysége: 
 

853121 -Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)   
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 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: 
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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 tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
  

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
– Humán szakterületen, művészet, közművelődés, kommunikációs szakmacsoportban – 

párhuzamos oktatás formájában szakközépiskolai nevelés és oktatás négy általános 
műveltséget megalapozó, valamint a központi program szerinti szakmai ismeretek 
átadásával, melynek keretében felkészít a kétszintű érettségi vizsgára, ezzel egyidejűleg 
a szakmai vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, 
továbbá előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra 

– Érettségi és szakmai vizsgák szervezése 
– A tanuló érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 

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

– Képesség-kibontakoztató felkészítés 
– Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű nevelés-

oktatás Bejáró tanulók ellátása 

  

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 

  

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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 tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

  

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

  

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás   
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
  

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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 
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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 tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

  

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
– A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) keretén belül 

küldő iskolaként a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései alapján 
előkészít a szakképzési évfolyamra való belépésre.  

– A Fazola Henrik TISZK keretén belül a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola, mint küldő iskola összehangolja pedagógiai programját a 
fogadó iskola (Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola) 
nevelőtestületével a tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása 
tekintetében. 

– Az intézmény tanulói az Alapító Okirat melléklete szerinti szakmákban a 
szakmai vizsgára felkészítő – fogadó – iskola (Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola) szakképzési évfolyamára az átvételre 
vonatkozó rendelkezések szerint ugyanazokkal a feltételekkel léphetnek át, 
mintha tanulmányaikat saját intézményükben folytatnák tovább. 

– A Fazola Henrik TISZK-ben együttműködő intézmények közös feladatellátás 
keretében a szakképzéssel összefüggő feladataikat a 2. sz mellékletben 
rögzítettek szerint végzik.  

– A Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központban zajló közös 
tananyagfejlesztésben – mint küldő iskola – részt vesz. 

– A szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint az 
utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött 
szakképesítések körében részben, vagy egészben felkészít szakmai vizsgára 

A szakképzési évfolyamon a Pedagógiai Programban meghatározott szakokon a 
meglévő részismeretek figyelembevételével (nem kötelező jelleggel) további 
szakképesítések megszerzésének biztosítása  

  

55931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás  
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

– Tanfolyamok szervezése 
– Tanfolyami oktatás 

 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

– Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 
Helyiségek, eszközök bérbeadása 

  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   
931204 Diáksport   
55931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
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- Tanfolyamok szervezése 
- Tanfolyami oktatás 

 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

    - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása 
Helyiségek, eszközök bérbeadása. 

 
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 

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

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

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

 A feladat ellátást szolgáló 
ingatlan vagyon: 

Az 1.802 hrsz.-on lévő 1.256 m2 területű ingatlan, 
melynek kezelője a Miskolci Egyetem 

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 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 2011. június 16. napján tarott ülésén a V-161/22.794-29/2011. sz. 
határozatával  2011. augusztus 31. napi hatállyal jóváhagyta. 

 
 
Miskolc, 2011. június 16. 
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos  
jegyző polgármester 


