
 
 
 
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. szeptember 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
VIII-131/4597-2/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
 
Tárgy: Középfokú oktatási intézmények képzési jellegének módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Közgyűlés nem járul hozzá, hogy a Szemere Bertalan Gimnázium, 
Szakközépiskola  és Szakmunkásképzö Intézet szakmunkások 
szakközépiskola nappali tagozatos oktatást szervezzen. 
 
2.      Hozzájárulását adja, hogy az 1996/97-es tanévtől a Baross Gábor 
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolában a negyedik 
évfolyamon a filozófia tantárgy helyett a "polgári ismeretek" tantárgy 
tanítását bevezessék. 
 
3.   Engedélyezi, hogy az 1997/98-as tanévtől a Kossuth Lajos 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában 2 éves gyógypedagógiai 
asszisztens és 1 éves gyermek és ifjúsági felügyelő képzést vezessen 
be, a pedagógiai asszisztens képzés helyett. 
 
4. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban 1997/98-ban újabb 4 évfolyamos osztály 
indítását nem engedélyezi, de hozzájárul, hogy a meglévő osztályai 
egyikében, annak terhére irodalmi-drámai tagozatot vezessen be. 
 
5. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban nem engedélyezi a 8 osztályos 
gimnáziumi képzés újraindítását. 
 
6.   A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolának 
az 1997/98-as tanévben engedélyt ad - plusz 1 osztályban - 2 éves 
közlekedésüzemviteli-vasútüzemi technikus képzés bevezetésére. 
 
7. A Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolának engedélyezi az 1997/98-as tanévtől plusz 1-1 
osztályban kereskedelmi technikus és vendéglátóipari technikus képzés 
bevezetését. 
 
 
 
 



 
 
8. Hozzájárul ahhoz, hogy az 1997/98-as tanévtől a Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakközépiskolában 1 osztályban elektrotechnikai 
technikus képzést vezessenek be, a villamosenergiaipari technikus szak 
terhére. 
 
9.   A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola számára engedélyezi 
az 1997/98-as tanévtől az érettségire épülő 2 éves felsőfokú ügyintéző-
titkár, valamint a gyorsíró és idegen nyelvi gépíró szakok bevezetését, a 
megszűnő gépíró és gyorsíró szakiskolai képzés terhére. 
 
10. A Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola részére 1997/98-
tól engedélyezi, hogy a világbanki képzési program alapján, követő 
iskolaként folytasson képzést 1 osztályban, 1 szakközépiskolai osztálya 
helyett. 

 
11.A Diósgyöri-Vasgyári Szakmunkásképzö és Szakközépiskola 
számára engedélyezi 1997/98-tól a határrendész fakultáció beindítását, 
melynek többletóráit a Miskolci Határőr Igazgatóság vállalja. 
 
12.Hozzájárulását adja, hogy 1997/98-tól a Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakmunkásképzö és Szakközépiskola 1 osztályban 
pék-cukrász szakképzést vezessen be, 1 sütő osztálya terhére. 
 
13.A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzö és 
Szakközépiskolának 1997/98-tól engedélyt ad a kereskedelmi technikus 
képzés bevezetésére, egy szakmunkásképzös osztály helyett. 
 
14. Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskolának engedélyt ad 1997/98-
tól az automatizálási technikus, hegesztötechnikus, mechatronikai 
technikus, valamint az oktatástechnikus, számítástechnikai programozó, 
számítógép rendszerprogramozó képzés bevezetésére, az öt 
technikusképzös osztálya terhére. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1996. szeptember 1, illetve 
                  1997. szeptember 1.  
 

 15.A középfokú iskolák képzési jellegének módosításából eredő 
többletfeladat fedezetét az intézmények saját költségvetésük terhére 
oldhatják meg. 

 
 
 
 
 
 
 



 
16. A fentiek változásokkal módosított alapító okiratokat a mellékletek 
szerint jóváhagyja, és szervezeti és működési szabályzatban történő 
megjelenítését előírja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
                             Közoktatási és Közművelődési Osztály 
Határidő:  1996. szeptember 1. 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                  Kobold Tamás sk. 
         jegyző                                                     polgármester 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


