Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
102/2011. (V. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alá
tartozó nevelési-oktatási intézmények átszervezése és alapító okirataiknak módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a fenntartói irányítása alá
tartozó nevelési-oktatási intézmények átszervezésére és alapító okirataiknak
módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

I. A Közgyűlés rögzíti, hogy részletes előterjesztés alapján áttekintette a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a közoktatásról szóló 1993.
évi
LXXIX.
törvényben
meghatározott
feladatai
ellátását
szolgáló
intézményrendszerét, amelynek alapján a
feladatok
magas színvonalú,
hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátása, az egységes szakmai irányítás
érdekében – figyelemmel a közoktatási szolgáltatásokat igénybe vevő
gyermeklétszám csökkenésére és a finanszírozás rendszerére –, indokoltnak és
szükségesnek tartja a fenntartói irányítása alá tartozó nevelési-oktatási intézmények
átszervezését.
A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva – az érdekelt szervezetek véleményének
kikérését követően –, a nevelési-oktatási intézmények átszervezetését a következők
szerint valósítja meg:

II.

A Közgyűlés

1.) az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24.),
2.) a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3910
Tokaj, Tarcali u. 52.),
3.) a Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
(székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.),

4.) a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26.),
helyi önkormányzati költségvetési szervek szakmai gyakorlati oktatást végző
tangazdaságait, és a II.4.) pontban megjelölt intézmény ún. tanpanzióját
(szálláshelyszolgáltatást; a továbbiakban együtt: közfeladat) 2011. augusztus 1jétől gazdasági társasági formában szervezi meg, mely gazdasági társaság
létrehozásáról külön határozatban dönt. A közfeladat ellátás átadása a
létrehozásra kerülő Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
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Korlátolt Felelősségű Társaság (utódszervezet; továbbiakban: Tangazdaság Kft.)
részére közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel történik,
melyre való tekintettel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 25/A. § (8) bekezdésében foglaltak szerint – a szakmai gyakorlati
oktatást, a tangazdaságok és a tanpanzió működtetését végző álláshelyen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a törvény erejénél fogva
munkaviszonnyá alakul át. A közfeladat ellátás tekintetében a II.4.) pontban
megjelölt intézmények jogutódja a Tangazdaság Kft.
III. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. és 96. §-aiban
foglalt rendelkezések alapján, 2011. július 31-ei hatállyal:

1.)

a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola (székhelye: 3770
Sajószentpéter, Kálvin tér 2.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
határozat a) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint a Surányi
Endre Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J.
u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,

2.) a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet
a határozat b) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint a Surányi
Endre Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J.
u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
3.) az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1.) mint helyi önkormányzati költségvetési
szervet a határozat c) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint a
Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika,
Irinyi J. u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
4.) a Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3.) mint helyi önkormányzati költségvetési
szervet a határozat d) mellékletét képező okiratban foglaltak szerint
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
5.) a Teleki Tehetséggondozó Kollégium (székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u.
1.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a határozat e) mellékletét
képező átalakító okiratban foglaltak szerint a Surányi Endre Szakképző Iskola
és Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.) helyi
önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító
okiratát hatályon kívül helyezi,
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6.) a Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
(székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.) mint helyi
önkormányzati költségvetési szervet a határozat f) mellékletét képező átalakító
okiratban foglaltak szerint a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3600 Ózd,
Bem út 14.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
7.) a Bolyai Farkas Szakképző Iskola (székhelye: 3600 Ózd, Petőfi u. 20.) mint
helyi önkormányzati költségvetési szervet a határozat g) mellékletét képező
átalakító okiratban foglaltak szerint a József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(székhelye: 3600 Ózd, Bem út 14.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe
történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
8.) a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26.) mint helyi önkormányzati
költségvetési szervet a határozat h) mellékletét képező átalakító okiratban
foglaltak szerint a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák
u. 10.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
9.) a Trefort Ágoston Szakképző Iskola (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Fejes
István út 14.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a határozat i)
mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint a Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.) helyi önkormányzati
költségvetési szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát
hatályon kívül helyezi,
10.) az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24.) mint helyi önkormányzati
költségvetési szervet a határozat j) mellékletét képező átalakító okiratban
foglaltak szerint a Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(székhelye: 3860 Encs, Petőfi S. út 60.) helyi önkormányzati költségvetési
szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül
helyezi,
11.) a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3910
Tokaj, Tarcali u. 52.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
határozat k) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint a Szerencsi
Szakképző Iskola (székhelye: 3900 Szerencs, Ondi u. 8.) helyi önkormányzati
költségvetési szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát
hatályon kívül helyezi,
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12.) az Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon (székhelye: 3732
Kurityán, Kossuth L. u. 130.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
határozat l) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint az Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon
(székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési
szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül
helyezi,
13.) az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 26) mint helyi
önkormányzati költségvetési szervet a határozat m) mellékletét képező átalakító
okiratban foglaltak szerint az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Diákotthon (székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.)
helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással megszűnteti,
alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
14.) a Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon
(székhelye: 3425 Sály, Gárdonyi G. u. 18.) mint helyi önkormányzati
költségvetési szervet a határozat n) mellékletét képező átalakító okiratban
foglaltak szerint az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Diákotthon (székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) helyi
önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító
okiratát hatályon kívül helyezi,
15.) az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium (székhelye: 3950
Sárospatak, Nagy Lajos u. 10.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet
a határozat o) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint az Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon
(székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési
szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül
helyezi,
16.) a Deák úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31.) mint
helyi önkormányzati költségvetési szervet a határozat p) mellékletét képező
átalakító okiratban foglaltak szerint az Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon (székhelye: 3578 Girincs,
Rákóczi u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással
megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül helyezi,
17.) az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (székhelye: 3767
Tornanádaska, Kossuth L. u. 1.) mint helyi önkormányzati költségvetési szervet
a határozat q) mellékletét képező átalakító okiratban foglaltak szerint az Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon
(székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) helyi önkormányzati költségvetési
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szervbe történő beolvadással megszűnteti, alapító okiratát hatályon kívül
helyezi,
18.) a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3600 Ózd, Bem út 14.) alapfokú
művészetoktatási feladatait és a feladatot ellátó Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (3600 Ózd, Gyár u. 2. sz.) tagintézményét a
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1/B.) helyi önkormányzati költségvetési
szervbe integrálja,
19.) a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.)
alapfokú művészetoktatási feladatait és a feladatot ellátó Lavotta János
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás út
12. sz.) tagintézményét a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1/B.) helyi önkormányzati
költségvetési szervbe integrálja.
IV. A Közgyűlés a megszűntetésre kerülő és a beolvadó, III.1-17.) pontban
megnevezett intézmények vezetőinek vezetői megbízását 2011. július 31-ei
hatállyal visszavonja.

V.

A Közgyűlés a III. pontban megnevezett valamennyi helyi önkormányzati
költségvetési szerv gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatainak
ellátását, a feladat végzéséhez szükséges 137 álláshelyet, a kapcsolódó
tárgyi eszközöket 2011. augusztus 1-jei hatállyal a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetéhez (székhelye: 3525 Miskolc, Városház
tér 1.; a továbbiakban: Ellátó Szervezet) helyezi át. A gazdálkodási,
könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok, és az e feladatokat ellátó
közalkalmazottak vonatkozásában jogutód az Ellátó Szervezet.

VI. A Közgyűlés

1.) a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.) alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a
következők szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
1.2. A költségvetési szerv rövid neve: B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre
Gimnázium és Szakképző Iskola
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1.3. A költségvetési szerv rövidített neve: BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz.I.”
b) Az alapító okirat 2. pontja a következő alpontokkal egészül ki:
3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1.
„2. 1.Telephelyei:
3701 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.”
„2.2. Tagintézményei:

- B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és
Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai
Tagiskolája
- B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és
Szakképző Iskola Deák Ferenc Szakképző és
Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája
- B-A-Z M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és
Szakképző Iskola Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképző Tagiskolája
Telephelyei:
3770 Sajószentpéter, Kassai u. 2.
Napköziotthonos Óvoda és Általános Iskola
3751 Szendrőlád, Völgy út 3.
- B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és
Szakképző
Iskola
Teleki
Tehetséggondozó
Kollégium Tagintézménye”

c) Az alapító okirat 3. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
d) Az alapító okirat 4. pontja az „Alaptevékenységi szakágazat” címnél kiegészül
a következő szakágazatszámmal
„853100 Általános középfokú oktatás”,
illetve a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címet követő első bekezdés
helyébe a következő szövegrész lép:
„a jóváhagyott pedagógiai – szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi (4.
évfolyamos), a szakközépiskolai és szakiskolai – általános műveltséget
megalapozó – nevelés és oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre előírt
előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés
megszerzésére irányuló oktatását.”,
ezt követően kiegészül a következő szövegrésszel:
„8531 általános középfokú oktatás
85311 gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)
853111 nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
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− 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon
kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be;
− a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra,
illetve munkába állásra;
− a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással
kapcsolatos feladatokat;
− a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetség-gondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;

−
−
−
−
−
−

853112 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon
kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be;
a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra,
illetve munkába állásra;
a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással
kapcsolatos feladatokat;
a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetség-gondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
integrált nevelése és oktatása” –

valamint a
„853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
szövegrészt követően az első francia bekezdés a következők szerint módosul:
„gépészet, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, elektrotechnikaelektronika, informatika, közgazdaság, könnyűipar és gépészet, az egészségügy,
oktatás, építészet és szociális szolgáltatások, művészet, közművelődés,
kommunikáció, vegyipar, közlekedés szakmacsoportokban, szakközépiskolai
nevelés és oktatás – négy, öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal,
szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi
vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül
a szakképzésbe való bekapcsolódásra;”
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továbbá a 2. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia
bekezdéssel:
„ - művészeti szakközépiskolai képzés, párhuzamos oktatás keretében
iparművészeti szakon”
„853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia bekezdés a
következők szerint módosul:
„gépészet, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, elektrotechnikaelektronika, informatika, közgazdaság, könnyűipar és gépészet, az egészségügy,
oktatás, építészet és szociális szolgáltatások, művészet, közművelődés,
kommunikáció, vegyipar, közlekedés szakmacsoportokban, szakközépiskolai
nevelés és oktatás – négy, öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal,
szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi
vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül
a szakképzésbe való bekapcsolódásra;”
továbbá ezt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- művészeti szakközépiskolai képzés, párhuzamos oktatás keretében iparművészeti
szakon;”
továbbá kiegészül a következő 11. francia bekezdéssel:
„- biztosítja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók oktatását”
„853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)” szövegrészt
követően az első francia bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész
lép:
„kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, gépészet, közlekedés,
elektrotechnika-elektronika, építészet és szociális szolgáltatások, könnyűipar,
ügyvitel, és egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban szakiskolai nevelés és
oktatás.”
továbbá ezt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„ - 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások
szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be;”
továbbá kiegészül a következő 7. francia bekezdéssel
„ - a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
HEFOP 3.1.3 kompetencia-alapú oktatás szerint;”
„853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (910. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia bekezdés első mondata
helyébe a következő szövegrész lép:
„kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, gépészet, közlekedés,
élelmiszeripar, elektrotechnika-elektronika, szolgáltatások, könnyűipar, ügyvitel,
építészet, szociális- és egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban szakiskolai
nevelés és oktatás.”

9

továbbá ezt követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások
szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be;
- enyhe fokban értelmi és pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált
nevelése és oktatása;”
továbbá kiegészül a következő 13. francia bekezdéssel:
„- a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
HEFOP 3.1.3 kompetencia-alapú oktatás szerint;”
„853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdéssel:
„ - a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat
mellékletében meghatározott, szakképesítések körében szakmai vizsgára;”
„853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„ - a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat
mellékletében meghatározott, szakképesítések körében szakmai vizsgára;”
„855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdéssel:
„- elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai tanulók,
és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésben résztvevő
(évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi ellátása;”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„8901 esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó, általános, komplex tevékenységek és
programok
– elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai
tanulók, és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésében
résztvevő (évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi
ellátása:
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére
– elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai
tanulók, és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésében
résztvevő (évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi
ellátása;”
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„559011 kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára”
szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„ - pályaválasztásához, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek,
képességek megszerzésének elősegítése;
- a kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülőjével, iskolájával;
- gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„559099 egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás „
„562913 iskolai intézményi étkeztetés” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdéssel:
„- biztosítja az iskolai oktatásban részesülők, illetve az ott dolgozók étkezését.”
„562914 tanulók kollégiumi étkeztetése” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdéssel:
„ - biztosítja az iskolai oktatásban részesülők, illetve az ott dolgozók étkezését.”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„562917 munkahelyi étkeztetés
kollégiumban szervezett közétkeztetés.
562920 egyéb vendéglátás”
„855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” szövegrészt követően kiegészül
a következő francia bekezdéssel:
” - intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.” szövegű franciabekezdéssel.
továbbá a 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás” szövegrészt követően az alábbi
szövegrésszel egészül is:
„8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856011 Pedagógiai szolgáltató tevékenység
- igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat;”
továbbá a 856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szövegrészt követően
kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
− „biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintű érettségi vizsgák
lebonyolításához;”
− „iskolai szünetekben a férőhelyek turisztikai célú hasznosítása,
− képzéseknek, továbbképzéseknek, versenyeknek helyet és eszközt biztosít,
− a szabad konyhai kapacitás terhére vendégétkeztetést végez.”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
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„5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
- tanműhelyi szabadkapacitás terhére ipari termelő (fém, építő és könnyűipar),
építőipari és kereskedelmi szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek
értékesítése;
- iskolai helységek, tornaterem, udvar, eszközök bérbeadása a szabad kapacitás
kihasználása érdekében;
- egyetemi előkészítők, verseny-előkészítők, szakköri foglalkozások.”

e) Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)
8531

A költségvetési szerv alaptevékenységei:

8532

szakmai középfokú oktatás;

8559
8560
5590
4711
4752

m.n.s. egyéb oktatás
oktatást kiegészítő tevékenység
egyéb szálláshely-szolgáltatás;
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem;
Vasárú-, festék- üveg-kiskereskedelem;

4778
4520
4532
1629
2431

egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme;
Gépjárműjavítás-, karbantartás;
gépjármű alkatrész-kiskereskedelem,
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása;
Hidegen húzott acélrúd gyártása;

3311
4321
8299
9602

Fémfeldolgozási termék javítása;
villanyszerelés;
m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás;
fodrászat, szépségápolás.

általános középfokú oktatás;

f) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A költségvetési szerv
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gazdálkodási jogkör szerinti
besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.”

g) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A költségvetési szerv típusa

többcélú - közös igazgatású - középfokú közoktatási
intézmény, melyben szakiskola, szakközépiskola
gimnázium és kollégium működik. „

h) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. A költségvetési szervbe Összesen:
felvehető maximális gyermek és - nappali tagozat: 4380 fő
- felnőttképzés:
150 fő
tanulólétszám:
- kollégium:
685 fő
19.1.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Surányi − nappali tagozat 2100 fő
Endre Gimnázium, Szakképző − felnőttképzés
50 fő
Iskola és Kollégium (székhely)
− kollégium
190 fő
19.2. B-A-Z. M. Önk. Surányi
Endre Gimnázium és Szakképző
Iskola Irinyi János
Szakközépiskolai Tagiskolája

− nappali tagozat
− felnőttképzés
- kollégium

19.3. B-A-Z. M. Önk. Surányi
Endre Gimnázium és Szakképző − nappali tagozat
Iskola Deák Ferenc Szakképző és
Művészeti Szakközépiskola
Tagiskolája
19.4. B-A-Z. M. Önk. Surányi
Endre Gimnázium és Szakképző − nappali tagozat
Iskola Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképző Tagiskolája
19.5. B-A-Z. M. Önk. Surányi
Endre Gimnázium és Szakképző
Iskola Teleki Tehetséggondozó

1020 fő
100 fő
160 fő

840 fő

420 fő

- kollégiumi férőhely 335 fő
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Kollégium Tagintézménye”

i) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"20. Az iskolai évfolyamok
száma:

−
−
−
−

a szakiskolában 9-10. osztály: 2 év,
4 évfolyamos gimnázium,
5 évfolyamos művészeti szakközépiskola,
öt évfolyamos nyelvi előkészítéssel induló
szakközépiskolai képzés,
− 4-5 évfolyamos szakközépiskola, szakképző
évfolyamokon,
szakiskolában
és
szakközépiskolában egyaránt a hatályos
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
évfolyamok szerint;
− a jóváhagyott pedagógiai, szakmai program
szerint
a
szakiskolában
és
a
szakközépiskolában – az évfolyamok száma a
szakképző évfolyamokon az alapító okirat
melléklete szerint: 1-2-3 év.”

j) Az alapító okirat 1. számú és 2. számú „Mellékletében” a ”Surányi Endre Szakképző
Iskola és Kollégium” elnevezés helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium” elnevezés
kerül, továbbá a 2. számú „Melléklet” kiegészül az alábbiakkal:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
Sorszám
6.

Megnevezés
Szakközépiskola
Ápoló
Gyermekgondozó nevelő
Szociális segítő
Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
Gyermekgondozó-, nevelő
Megnevezés
Szakiskola
Ápolási asszisztens

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)
54 723 01 1000
3
54 761 02 0000
2
54 762 01 0000
2
54 762 01 0010 54 03
2
54 761 02 0010

2

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)
33 723 01 0100 33 01
2

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszám

Megnevezés

Azonosító száma

Képzési idő
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Szakiskola
Jelenleg iskolarendszeren kívüli
képzést nem végez.

B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János
Szakközépiskolai Tagiskolája
(3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1. sz.) alapító okiratához
Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

1.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

52 344 01 0000 00
00

2.

Vállalkozási ügyintéző

3.

Internetes alkalmazásfejlesztő

4.

Elektronikai technikus

5.

Vegyipari technikus

6.
7.

Általános vegyipari laboratóriumi
technikus
Gazdasági informatikus

8.

Automatikai műszerész

52 344 02 0000 00
00
54 481 02 0010 54
03
54 523 01 0000 00
00
54 524 02 1000 00
00
54 524 01 0010 54
01
52 481 04 0010 54
01
52 523 01 0000 00
00
54 481 04 0010 54
03
54 481 02 0010 54
04
54 345 02 0000 00
00
54 481 03 0010 54
01

9.

Ipari informatikai technikus

10.

Szoftverfejlesztő

11.

Logisztikai ügyintéző

12.

Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető

Évfolyam
ok száma
(év)
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja:
Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

Képzési
idő

1.

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

500 óra

2.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3.

Vállalkozási ügyintéző

4.

Gépíró

5.

Gépíró, szövegszerkesztő

6.

Ipari informatikus technikus

7.

Gazdasági informatikus

8.

Szoftverfejlesztő

9.
10.

Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
Logisztikai ügyintéző

11.

Informatikai műszerész

12.

Számítógép-szerelő-, karbantartó

13.

Internetes alkalmazásfejlesztő

14.

Vegyipari technikus

15.

PLC programozó

16.

Automatikai műszerész

17.

Automatikai technikus

54 481 03 0100 52
01
52 344 01 0000 00
00
52 344 02 0000 00
00
33 346 01 0100 31
01
33 346 01 0100 31
02
54 481 04 0010 54
03
54 481 04 0010 54
01
54 481 02 0010 54
04
54 481 03 0010 54
01
54 481 02 0010 54
04
54 481 03 0010 54
02
33 523 01 1000 00
00
54 481 02 0010 54
03
54 524 02 1000 00
00
52 523 01 0100 52
01
52 523 01 0000 00
00
52 523 01 001 54 01

1000 óra
1000 óra
500 óra
500 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
600 óra
1000 óra
1000 óra
500 óra
1000 óra
1000 óra

Iskolarendszeren kívüli nem OKJ-s regisztrált képzések:
Sorszá
Megnevezés
m
1.
Számítástechnikai képesítések –
CISCO Hálózati akadémia (CCNA)

Azonosító száma
46 0020

Képzési
idő
500 óra
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2.

3.
4.

kurzus
Számítástechnikai képesítések
(ECDL START oktatás és
vizsgáztatás)
Számítástechnikai képesítések
(ECDL oktatás és vizsgáztatás)
Számítástechnikai képesítések
(ECDL START), informatikai
írástudás (látás- és hallássérülteknek
is)

46 0010

120 óra

46 0010

150 óra

46 0010

120 óra

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások:
1.)
előzetes tudásszint felmérés
:
2).
pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás:
3).
képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás:
4).
elhelyezkedési tanácsadás:
5).
álláskereséséi technikák:

91;
92;
93;
94;
95.

A 2009/2010. tanévben kifutó rendszerben a régi OKJ alapján iskolarendszerű
szakképesítések az alábbiak:
Megnevezés

Sorszám
1.

Azonosító száma

54 4641 04
Számítástechnikai
programozó
Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.

Képzési
idő
2

I.

és

létszámok

B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Deák Ferenc
Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája
(3701 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9. sz.) alapító okiratához

Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszá
m

Megnevezés
II.

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)

33 542 05 0010 33
03
33 582 01 1000

3

Szakiskola

1.

Női szabó

2.

Ács-állványozó

3
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3.
4.
5.
6.

Burkoló
Festő, mázoló- és tapétázó
Kőműves
Központifűtés- és csőhálózat szerelő

7.

Vízvezeték- és vízkészülék szerelő

8.
9.
10.

Szerkezetlakatos
Hegesztő
Irodai asszisztens
Szakközépiskola

11.
12.

13.
14.

33 582 03 1000
33 582 04 1000
31 582 15 1000
31 582 09 0010 31
03
31 582 09 0010 31
04
31 521 24 1000
31 521 11 1000
33 346 01 1000

3
3
3
3

Épületgépész technikus
Alkalmazott grafikus

54 582 01 0000
54 211 09 0010 54
01

Textilrajzoló és modelltervező
asszisztens
Zománcműves

54 211 16 0010 54
04
54 211 18 0000

2
párhuzamos
oktatás
(4+1)
párhuzamos
oktatás
(4+1)

3
3
2
2

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszá
m
1.
Női szabó

Megnevezés

2.
3.
4.
5.
6.

Ács-állványozó
Burkoló
Festő, mázoló-és tapétázó
Kőműves
Központifűtés-és csőhálózat szerelő

7.
8.

Szerkezetlakatos
Hegesztő

Azonosító száma

Képzési idő

33 542 05 0010 33
03
33 582 01 1000
33 582 03 1000
33 582 04 1000
31 582 15 1000
31 582 09 0010 31
03
31 521 24 1000
31 521 11 0000

3
3
3
3
3
3
3
2

A 2008/2009. tanévtől kifutó rendszerben folytatható képzések:

Sorszá
Megnevezés
m
Szakiskola
1.
Nőiruha-készítő
2.
Vízvezeték-és központifűtés-szerelő
3.
Hegesztő
4.
Kőműves

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)

33 5276 05
31 5216 20
31 5233 06
31 5216 14

3
3
2
3
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5.
6.
7.

Szobafestő-mázoló és tapétázó
Ács-állványozó
Gépíró és szövegszerkesztő
Megnevezés

Sorszá
m

31 5216 17
335216 01
33 3404 02

3
3
2

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)
2
párhuzamos
oktatás (4+1)
párhuzamos
oktatás (4+1)
párhuzamos
oktatás (4+1)
párhuzamos
oktatás (4+1)

8.
9.

Szakközépiskola
Épületgépész technikus
Elektronikus grafikus

52 5443 03
52 1811 02

10.

Textilműves

52 1812 12

11.

Tűzzománcozott-dísztárgy készítő I.

52 1812 14

12.

Textilrajzoló és modelltervező
asszisztens

52 1812 13

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.

és

létszámok

B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Pattantyús-Ábrahám
Géza Szakképző Tagiskolája
(3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2. sz.) alapító okiratához
Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszám

Megnevezés

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Azonosító száma

Évfolyam
ok száma
(év)

31 5216 14
31 582 15 1000
33 582 04 1000
31 5216 17
33 582 03 1000
31 582 13 0000
33 762 01 0010

3
3
3
3
3
2
2

Szakiskola

Kőműves
Kőműves
Festő-mázoló és tapétázó
Szobafestő-mázoló és tapétázó

Burkoló
Kályhás
Szociális gondozó
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8.
9.

Szociális gondozó és ápoló
Ápolási asszisztens

33 8933 02
33 723 01 1000

2
2

54 762 02 0010 54 02
54 762 02 0010 54 01

2
2

Szakközépiskola

10.
11.

Szociális asszisztens
Gerontológiai gondozó

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés

Kőműves
Festő-mázoló és tapétázó
Burkoló
Kályhás
Szárazépítő
Épület és építménybádogos
Hő- és hangszigetelő
Szociális gondozó
Ápolási asszisztens
Szociális asszisztens
Gerontológiai gondozó

Azonosító száma

Képzési
idő

31 582 15 1000
33 582 04 1000
33 582 03 1000
31 582 13 0000
33 582 02 0000 21 01
31 582 07 1000
31 582 04 0100 31 01
33 762 01 0010
33 723 01 1000
54 762 02 0010 54 02
54 762 02 0010 54 01

11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap
11 hónap

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.

és

létszámok

k) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.

2.) a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3600 Ózd, Bem út 14.) alapító okiratát
2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium

1.2. A költségvetési szerv rövid neve:
B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola
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B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző
Tagiskolája
B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium,
Szakképző Tagiskolája
1.3.A költségvetési szerv rövidített neve: BAZ.M.Ö. József A. Gim.Sz.”

b) Az alapító okirat 3., 22. és 24. pontjai törlésre kerülnek, és ennek figyelembe
vételével a számozás módosul.

c) Az alapító okirat 4. pontjában a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címnél
törlésre kerül a következő szövegrész:
„85203 alapfokú művészetoktatás
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
− az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megalapozza a művészi kifejező
készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra;
− biztosítja a művészeti képességek fejlesztését (hallás, ritmusérzék, intonációs
érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei
memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti
érzékenység kialakítása);
− felkészít művészeti alapvizsgára és a művészeti záróvizsgára;
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
− az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megalapozza a művészi kifejező
készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra;
− a képző- és iparművészeti ág terén biztosítja az esztétikai érzékenység
(nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcs, fogékonyság) mellett a látás kiművelését
és tudatosítását, bővítve a képi műveltséget, -emlékezetet és -képzeletet; a
tervező, konstruáló eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenység gyakorlata során a kézügyesség, technikai érzékenység fejlesztését;
a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való
megjelenítése képességének kialakítását;
− a táncművészeti ág terén biztosítja a mozgásműveltség és mozgáskultúra
fejlesztését; a fizikai állóképesség, ügyesség, ritmusérzék, hallás, tér- és
formaérzék fejlesztését, gazdagítását; a kreativitás és improvizációs képesség,
készség kibontakoztatását;
a színművészet-bábművészeti ág terén biztosítja a minél változatosabb
dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés
törvényszerűségeinek megismerését, az alapvető színpadtechnikai eljárások
megismerését, a színjáték kulturális tradícióinak megismerését, a tanulók
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drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének
bővítését, az önkifejezést, a közös alkotómunka adta örömteli együttlétet, a
színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint
művészi kommunikációs formának megtapasztalását;
− felkészít művészeti alapvizsgára és a művészeti záróvizsgára;”
illetve a „853112 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt követően kiegészül a következő francia
bekezdésekkel:
„ - a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók oktatása;
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása;”
valamint a „853121 nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.
évfolyamokon)” szövegrészt követően az első francia bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
- „4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, mezőgazdaság,
valamint vendéglátás- idegenforgalom szolgáltatás és gépészet, informatika és
elektrotechnika- elektronika szakmacsoportban szakközépiskolai nevelés és oktatás –
négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal, - szakmai előkészítő ismeretek
átadásával.”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- a jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakközépiskolai és
szakiskolai általános műveltséget megalapozó - nevelés és oktatás feladatait, valamint
a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók
szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását.”
- szakmunkások szakközépiskolai képzése, két általános műveltséget megalapozó
évfolyammal. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú
továbbtanulásra, illetve munkába állásra;
- szakközépiskolai nevelés és oktatás a „Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János
Kollégiumi Programja” keretében;
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;”
valamint a „853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- „4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, mezőgazdaság,
valamint vendéglátás- idegenforgalom szolgáltatás és gépészet, informatika és
elektrotechnika- elektronika szakmacsoportban szakközépiskolai nevelés és oktatás –
négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal, - szakmai előkészítő ismeretek
átadásával.”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
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„- szakmunkások szakközépiskolai képzése, két általános műveltséget megalapozó
évfolyammal. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú
továbbtanulásra, illetve munkába állásra;
- szakközépiskolai nevelés és oktatás a „Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János
Kollégiumi Programja” keretében;
- enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált nevelése
és oktatása;
-beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása”
szöveggel.
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- könnyűipar, építészet, faipar gépészet, elektrotechnika-, elektronika, informatika,
kereskedelem-marketing, és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban
szakiskolai nevelés és oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon
általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek
átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon a tanuló befejezi az alapműveltségi
vizsgára való felkészülést, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra;
- a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitáció, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása
céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
- egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez,
- a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
- a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
Szakiskolai Fejlesztési Program II. szerint,
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
− könnyűipar, építészet, faipar gépészet, elektrotechnika-, elektronika, informatika,
kereskedelem-marketing, és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban
szakiskolai nevelés és oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon
általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek
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átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon a tanuló befejezi az alapműveltségi
vizsgára való felkészülést, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra;
− enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált
nevelése és oktatása;
− a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;
- a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció,
fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez,
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
− a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
Szakiskolai Fejlesztési Program II. szerint,”
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
- a 9. évfolyam terhére 10 és 20 hónapos felzárkóztatás,
felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – a Kt. 27. §
(8) alapján – 1 vagy 2 éves időtartamban.”
valamint a „853211 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdésekkel:
„- érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
- a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és
az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében – a megyei fejlesztési
tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;”
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
(előrehozott szakiskolai szakképzés) felsorolt szakképesítések közül az Országos
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Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében szereplő
szakképesítések körében.”
valamint a „853212 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
- a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és
az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében – a megyei fejlesztési
tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
- enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált nevelése
és oktatása;
- a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók oktatása;”
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása;
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
(előrehozott szakiskolai szakképzés) felsorolt szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében szereplő
szakképesítések körében.”
valamint a „853221 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően a 3. francia
bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész lép:
- „a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és
egészségügyi intézményeknél, tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő
gyakorlati oktatása.”
továbbá a 4. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
- „a tanulmányok befejezéséhez alap-, érettségi-, illetve szakmai vizsgát szervez,
ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai
vizsgára,
- szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
(előrehozott szakiskolai szakképzés) felsorolt szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében szereplő
szakképesítések körében”
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valamint a „853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően a 3. francia bekezdés első mondata helyébe a következő
szövegrész lép:
- „a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és
egészségügyi intézményeknél, tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő
gyakorlati oktatása.”
továbbá a 4. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
- „a tanulmányok befejezéséhez alap-, érettségi-, illetve szakmai vizsgát szervez,
ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
− „gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai
vizsgára,
- szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek
– a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében (előrehozott szakiskolai
szakképzés) felsorolt szakképesítések közül az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II.
17.) OM rendelet 4. számú mellékletében szereplő szakképesítések körében;

-

a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók oktatása;
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása;”

valamint a „853232 sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt
követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók oktatása;
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása;”
valamint a „855921 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése” szövegrészt követően a 2. francia bekezdés helyébe a
következő szövegrész lép:
- biztosítja a kollégiumi ellátást a hátrányos helyzetű diákok Arany János Kollégiumi
programja keretében is.”
továbbá a 3. bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának,
felelősségtudatának fejlesztése;”
valamint a „855922 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” szövegrészt követően a 2. francia
bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
- biztosítja a kollégiumi ellátást a hátrányos helyzetű diákok Arany János Kollégiumi
programja keretében is.”
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továbbá a 3. bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának,
felelősségtudatának fejlesztése;”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;”
valamint a „856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szövegrészt követően
kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- gondoskodik az ECDL számítógép-kezelői vizsgák megszervezéséről és
lebonyolításáról;
- gondoskodik az ECDL számítógép-kezelői vizsgák díjának visszatérítéséről;”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon,
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon.

nappali

rendszerű

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
− továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése;
− az intézményi vagyon működtetése – a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet alapján - a teljes kapacitás kihasználása érdekében;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatás elősegítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
− biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátását;
− igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat;
− biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az
ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást;
− gondoskodik az ECDL számítógép-kezelői vizsgák megszervezéséről és
lebonyolításáról;
− pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása;
8413 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
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- a gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek
682 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
− szolgálati lakások bérbeadása
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
− iskolai szünetekben a férőhelyek turisztikai célú hasznosítása, a szabad konyhai
kapacitás terhére vendégétkeztetés;
− a szabad kapacitás terhére az intézmény helyiségeinek bérbeadása;
721 természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72113 mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
− a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatás és
fejlesztés.”
Valamint a „Feladata a felnőttoktatás keretében „ címnél kiegészül a következőkkel:
„853124 Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
− szakközépiskolai tagozatos (érettségire felkészítő) képzés – a felnőttoktatási
kerettantervben meghatározottak szerint – 4 éves esti és 4 éves levelező formában;
− az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.
853135 Szakiskolai Felnőttoktatás (9-10.) évfolyam)”
illetve a „853214 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás” szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;”
valamint a „853224 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás” szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;”

valamint a „855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” szövegrészt követően
kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;”
d) Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)
8520

A költségvetési szerv alaptevékenységei:
alapfokú oktatás;
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8531
8532
8559
5590
7211

általános
középfokú
oktatás;
(alapvizsgára,
érettségire, felsőfokú továbbtanulásra készít fel)
szakmai középfokú oktatás; (OKJ szerinti képzés a
szakképző évfolyamon, szakmai vizsgára készít fel)
máshová nem sorolt egyéb oktatás;
egyéb szálláshely-szolgáltatás;
biotechnológiai kutatás, fejlesztés”

e) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A költségvetési szerv
működési köre:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye”

f) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait, könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.”

g) Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A költségvetési szerv
típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény,
melyben
összetett
iskola
(gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola), kollégium működik.”

h) Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Telephelyei:

3630 Putnok, Bajcsy-Zs. u. 31.
3602 Ózd, Petőfi u. 20.
3600 Ózd, 48-as út 26. (Kollégiumi telephely)

13.1. B-A-Z. M. Önk. József
Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Bolyai
3600 Ózd, Bolyki főút 2.
Farkas Szakképző
Tagiskolája
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13.2. B-A-Z. M. Önk. József
Putnok-Serényfalva
Attila Gimnázium és
Serényfalva 07/4 hrsz
Szakképző Iskola Serényi
Béla Gimnázium, Szakképző Serényfalva 07/6 hrsz
Tagiskolája

i) Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. Tagintézményei:

B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző
Tagiskolája,
B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium,
Szakképző Tagiskolája,

j) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A költségvetési szervbe
felvehető maximális
gyermek- és tanulólétszám:

Összesen:
- nappali tagozat: 2340 fő
- levelező tagozat: 130 fő
- kollégium: 95 fő

20.1. Borsod-Abaúj-Zemplén
a gimnázium és szakközépiskola tagintézménybe:
Megyei Önkormányzat
- a nappali tagozaton: 700 fő;
József Attila Gimnázium,
- a levelező tagozaton: 130 fő (gimnázium és
Szakképző Iskola és
szakképzés);
Kollégium (székhely)
- kollégium: 60 fő (kollégiumi telephelyén)

20.2. B-A-Z. M. Önk. József
Attila Gimnázium és
- felvehető maximális tanulólétszám: 1.180 fő
Szakképző Iskola Bolyai
Farkas Szakképző
Tagiskolája,

20.3. B-A-Z. M. Önk. József
- felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő
Attila Gimnázium és
- kollégium: 35 fő”
Szakképző Iskola Serényi
Béla Gimnázium, Szakképző
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Tagiskolája
k) Az alapító okirat 21. pontja a következő új 1., 2. és 3. francia bekezdéssel egészül
ki:
− „a szakiskolában 9-10. osztály: 2 év,
− 4 évfolyamos szakközépiskola, illetve 2 évfolyamos szakmunkások
szakközépiskolája,
− a jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint – a szakiskolában és a
szakközépiskolában – az évfolyamok száma a szakképző évfolyamokon az alapító
okirat melléklete szerint:1-2-3 év.”

l) Az alapító okirat „Mellékletében” a „József Attila Gimnázium, Szakközépiskola,

Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezés helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium” elnevezés kerül, továbbá kiegészül az alábbiakkal:
B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Serényi Béla
Gimnázium, Szakképző Tagiskolája
(3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 31. sz.)
alapító okiratához

Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet,
valamint az intézmény pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam - szakmai
programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel –
iskolarendszerű – szakmai vizsgára:
Sorszám

Megnevezés

Azonosító száma

1.
2.
3.

Mezőgazdasági technikus
Mezőgazdasági technikus
Mezőgazdasági vállalkozó

54 621 02 0010 54 02
52 6201 01
54 621 02 0010 31 01

4.
5.
6.
7.

Vidékfejlesztési technikus
Agrár rendész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Természet-és környezetvédelmi
technikus

54 621 02 0010 54 03
54 621 02 0010 54 01
54 525 02 0010 54 02
54 850 02 00 00

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja:
Sorszám

Megnevezés

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)
2
2
rész
szakképesítés
2
2
2
2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Mezőgazdasági munkás
Parkgondozó
Gyógynövény termesztő
Fűszernövény termesztő
Növényházi dísznövénytermesztő
Szabadföldi dísznövénytermesztő
Zöldségtermesztő
Ezüstkalászos gazda
Aranykalászos gazda
Gombatermesztő
Motorfűrész-kezelő
Méhész
Növényvédő és méregraktár-kezelő
Mikroszaporító
Mezőgazdasági gépkezelő
Fejő- és tejkezelőgép kezelője
Keltetőgép kezelő
Kertészeti gép kezelő
Majorgép-kezelő
Meliorációs, kert- és parképítőgépkezelő
Mezőgazdasági erő- és
munkagépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép-kezelő
Mezőgazdasági szárítóüzemi
gépkezelő
Növényvédelmi gépkezelő
Önjáró betakarítógép kezelő
Mezőgazdasági vállalkozó
Bionövény-termesztő
Könnyűgépkezelő
Nehézgépkezelő
Haszonállat gondozó
Növénytermesztő
Virágkötő

33 621 02 0100 21 02
54 622 01 0100 21 01
31 622 01 0100 21 03
31 622 01 0100 21 02
33 622 01 0100 31 03
33 622 01 0100 31 04
31 622 01 0010 31 04
33 621 02 0100 21 01
33 621 02 0100 31 01
31 622 01 0100 21 02
31 623 01 0100 21 03
31 621 05 0000 00 00
54 621 04 0100 31 02
33 622 01 0100 31 02
31 521 19 0000
31 521 19 0010 31 01
31 521 19 0010 31 02
31 521 19 0010 31 03
31 521 19 0010 31 04
31 521 19 0010 31 05
31 521 19 0010 31 06
31 521 19 0010 31 07
31 521 19 0010 31 08
31 521 19 0010 31 09
31 521 19 0010 31 10
54 621 02 0100 31 01
52 621 01 0100 31 03
31 5256 02
31 5256 03
31 621 01 0010 31 03
54 621 04 0100 31 01
33 215 02 0100 31 02

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Bolyai Farkas
Szakképző Tagiskolája, (3600 Ózd, Petőfi u. 20. sz.) alapító okiratához
Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló, többször módosított 37/2003.
(XII.27.) OM rendelet, valamint az intézmény pedagógiai – ezen belül a

32

szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola az alábbi
szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszá
m

Megnevezés

IV.

Évfolyam
ok száma
(év)

33 522 04 1000
33 523 01 1000
33 582 04 1000
33 542 05 0010 33
01
33 811 02 1000
33 521 08 1000
33 582 03 1000
33 521 01 1000
33 522 01 1000
33 543 01 1000
33 542 05 0010 33
03
33 582 01 1000
33 582 02 1000

3
2
3
3

31 521 11 1000
31 521 09 1000
31 582 15 1000
31 582 08 1000
31 341 01 0010 31
02
31 341 01 0010 31
05
31 525 03 1000
31 521 10 1000
31 521 24 1000
31 521 07 1000
31 522 01 1000
31 215 02 0010 31
06
31 582 10 1000
31 525 02 1000
52 5423 07
52 5423 02
33 5216 03
31 5233 06
31 5216 14
31 5216 17

2
3
3
3
2

Szakiskola

1.
2.
3.
4.

Villanyszerelő
Számítógép-szerelő, karbantartó
Festő, mázoló és tapétázó
Csecsemő-és gyermekruha-készítő

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pincér
Szerszámkészítő
Burkoló
Elektromechanikai műszerész
Elektronikai műszerész
Bútorasztalos
Női szabó

12.
13.

Ács, állványozó
Belsőépítési szerkezet- és
burkolatszerelő
Hehegesztő
Gépi forgácsoló
Kőműves
Épületasztalos
Élelmiszer- és vegyi áru eladó

14.
15.
16.
17.
18.

Azonosító száma

19.

Ruházati eladó

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Karosszérialakatos
Géplakatos
Szerkezetlakatos
Finommechanikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Kézi és gépi hímző

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Épületlakatos
Járműfényező
Műszaki számítástechnikai technikus
Ipari elektronikai technikus
Villanyszerelő
Hegesztő
Kőműves
Szobafestő-mázoló és tapétázó

3
3
3
2
2
3
3
3
3

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
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34.
35.
36.

Asztalos
Vendéglátó-eladó
Előrehozott szakiskolai szakképzés
Bútorasztalos

37.

Festő, mázoló és tapétázó

38.

Kőműves

Sorszá
m

1.
2.
3.
4.

Megnevezés

Szakközépiskola
Gépgyártás technológiai technikus
Elektronikai technikus
Műszaki informatikus

5.
6.
7.
8.

Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
Vendéglős
Mechatronikai műszerész
Automatikai műszerész
Ipari informatikai technikus

9.
10.

Erősáramú elektrotechnikus
IT biztonság technikus

11.

Informatikai műszerész

12.

Webmester

13.

Kereskedő

33 5262 01
33 7822 02
33 543 01 1000 00
00
33 582 04 1000 00
00
31 582 15 1000 00
00

3
2
3
3
3

Azonosító száma

Évfoya
mok
száma
(év)

54 521 01 1000
54 523 01 1000
54 481 04 0010 54
04
54 481 03 0010 54
01
52 811 02 1000
52 523 03 1000
52 523 01 1000
54 481 04 0010 54
03
54 522 01 1000
54 481 03 0010 54
03
54 481 03 0010 54
02
54 481 03 0010 54
06
52 341 05 1000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszám Megnevezés
1.

Automatikai technikus

2.

Mechatronikai szerelő

3.

Mechatronikai technikus

Azonosító száma
52 523 01 0001 54
01
52 523 03 0100 31
01
52 523 03 0001 54
01

Képzési idő
(maximális)
800 óra
1000 óra
800 óra
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4.
5.
6.

Elektrolakatos és villamossági szerelő
Pedagógiai asszisztens
Kézi és gépi hímző

7.

Fémtömegcikk-gyártó

8.
9.

Gépi forgácsoló
Esztergályos

10.

Marós

11.

Vaskohászati gépkezelő

12.
13.
14.
15.
16.

Olvasztár
Öntő
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítő
Gépi kovács

17.

Hengerész

18.

Folyamatos öntő

19

PLC programozó

20.

Számítógépes műszaki rajzoló

21.

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

22.
23.
24.
25.

Számítógépszerelő-karbantartó
Ács, állványozó
Burkoló
Hidegburkoló

26.

Melegburkoló

27.

Parkettás

28.

Könnyűgépkezelő

29.

Nehézgépkezelő

30.
31.
32.

Festő, mázoló és tapétázó
Kőműves
Tetőfedő

31 544 02 1000
52 140 01 0000
31 215 02 0010 31
06
31 521 05 0100 21
02
31 521 09 1000
31 521 09 0100 31
01
31 521 09 0100 31
05
31 521 17 0100 31
02
31 521 21 0000
31 521 23 0000
31 521 24 1000
33 521 08 0000
31 521 27 0100 31
01
31 521 27 0100 31
02
31 521 21 0100 31
01
52 523 01 0100 52
01
54 481 01 0100 31
01
54 481 03 0100 52
01
33 523 01 1000
33 582 01 1000
31 582 03 1000
31 582 03 0100 31
01
31 582 03 0100 31
02
31 582 03 0100 31
03
31 582 06 0010 31
01
31 582 06 0010 31
02
33 582 15 1000
31 582 15 1000
31 582 17 0000

800 óra
1200 óra
2000 óra
600 óra
3000 óra
1500 óra
1500 óra
600 óra
1000 óra
1200 óra
3000 óra
3000 óra
700 óra
400 óra
300 óra
500 óra
600óra
500 óra
200 óra
3000 óra
3000 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
300 óra
300 óra
3000 óra
3000 óra
2000 óra
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33.
34.

Üveges és képkeretező
Csecsemő- és gyermekruha készítő

35.

Férfiszabó

36.

Női szabó

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Autószerelő
Járműfényező
Karosszérialakatos
Bútorasztalos
Épületasztalos
Kerékpárszerelő

43.
44.

Hulladékfelvásárló
Bútor- és lakástextil eladó

45.

Élelmiszer- és vegyi áru eladó

46.

Műszaki cikk eladó

47

Porcelán és edényáru eladó

.48.

Ruházati eladó

49.

Zöldség-gyümölcs eladó

50.
51.

Kereskedő boltvezető
Bolti pénztáros

52.

Kereskedelmi és szolgáltatási ügynök

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Élelmezésvezető
Pincér
Vendéglátó eladó
Jelnyelvi tolmács
CNC- forgácsoló
Géplakatos
Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő

61.

Egyéb eljárás szerinti hegesztő

62.

Fogyóelektródás hegesztő

31 582 19 0000
33 542 05 0010 33
01
33 542 05 0010 33
02
33 542 05 0010 33
03
51 525 01 1000
31 525 02 1000
31 525 03 1000
33 543 01 1000
31 582 08 1000
33 525 01 0010 33
01
31 851 01 0000
31 341 01 0010 31
01
31 341 01 0010 31
02
31 341 01 0010 31
03
31 341 01 0010 31
04
31 341 01 0010 31
05
31 341 01 0010 31
06
33 341 01 0000
33 341 02 0100 31
01
33 341 02 0100 31
02
52 811 01 0000
33 811 02 1000
52 811 02 0100
52 223 01 0000
31 521 02 0000
31 521 01 1000
31 521 11 0000
31 521 11 0100 31
01
31 521 11 0100 31
02
31 521 11 0100 31
03

800 óra
3000 óra
3000 óra
3000 óra
2000 óra
2000 óra
3000 óra
3000 óra
2500 óra
2000 óra
500 óra
500 óra
500 óra
500 óra
500 óra
500 óra
500 óra
500 óra
200 óra
300 óra
1200 óra
3000 óra
500 óra
1200 óra
1200 óra
3000 óra
2000 óra
1200 óra
1200 óra
1200 óra
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63.

Gázhegesztő

64.

Hegesztő-vágó gép kezelője

65.

Volframelektródás hegesztő

66.

Kis- és nagyüzemi ipari képesítések
(Minősített hegesztő (MSZ. EN 287))
Személyi szolgáltatási, vendéglátói,
kereskedelmi, idegenforgalmi
képesítések
(vonalkódos pénztárgépkezelő)
Számítástechnikai képesítések ECDL
START informatikai írástudás (látás és
hallássérülteknek is)
Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
ECDL
CISCO CCNA
CISCO DISCOVERY
CAD/CAM informatikus

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.

31 521 11 0100 31
04
31 521 11 0100 31
05
31 521 11 0100 31
06
00 520 021

1200 óra
800 óra
1200 óra
300 óra

00 780 021

60 óra

00 460 020

70 óra

54 481 03 0010 54
01

54 481 01 1000

2000 óra
150 óra
280 óra
140 óra
2000 óra

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
m) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.

3.) a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.)
alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv
hivatalos neve:
1.1 A költségvetési szerv rövid
neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium”
B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és
Szakképző Iskola
B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és
Szakképző Iskola Szepsi Laczkó Máté Szakképző
Tagiskolája
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B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és
Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző
Iskolája
1.2 A költségvetési szerv
rövidített neve:

BAZ.M.Ö. Kossuth Gim. Sz. I:”

b) Az alapító okirat 3., 22. és 24. pontjai törlésre kerülnek, és ennek figyelembe
vételével a számozás értelemszerűen módosul.

c) Az alapító okirat 4. pontjában a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címet
követő első bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
„A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi (4, 5 és 6
évfolyamos), a szakközépiskolai (4 és 5 évfolyamos) – általános műveltséget
megalapozó – oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre előírt előképzettségi és
egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló
oktatását, továbbá megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához
azoknak, akiknek a tanuláshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs
lehetőség, illetve a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.”;
illetve törlésre kerül a „85203 alapfokú művészetoktatás” szakfeladat, a „852031
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban” szakfeladat és a hozzá tartozó francia
bekezdések, a „852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban” szakfeladat és a hozzá tartozó francia
bekezdések;
valamint a „853121 nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
szövegrészt követően az első francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
„4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció ( választható:
gépészet, könnyűipar) szakmacsoportban szakmacsoportos alapozó ismeretek
átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon
fejeződik be.”;
valamint a „853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia
bekezdés a következők szerint módosul:
„4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás az egészségügy, vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció ( választható:
gépészet, könnyűipar) szakmacsoportban szakmacsoportos alapozó ismeretek
átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon
fejeződik be”,
valamint ezt követően kiegészül a következőkkel:
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„85313 szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
− - mezőgazdaság és élelmiszeripar szakma-csoportban szakiskolai nevelés és
oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget
megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenctizedik évfolyamon a tanuló előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra;
− 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a könnyűipar, gépészet, vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció, művészet
szakmacsoportokban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be;
− a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
Szakiskolai Fejlesztési Program II. szerint;
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
− a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat
mellékletében meghatározott szakképesítések körében szakmai vizsgára;
− a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez;
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez;
− a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
853132 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
− mezőgazdaság és élelmiszeripar szakma-csoportban szakiskolai nevelés és oktatás.
A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik
évfolyamon a tanuló előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra;
− 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a könnyűipar, gépészet, vendéglátásidegenforgalom, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció, művészet
szakmacsoportokban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be;
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− a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a
Szakiskolai Fejlesztési Program II. szerint;
− a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat
mellékletében meghatározott szakképesítések körében szakmai vizsgára;
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;
− a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez;
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez;
− a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása;
− pedagógiai célú rehabilitáció;
853134 nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
− felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – a Kt. 27.
§ (8) alapján – 1 éves időtartamban;”
valamint a „853211 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően kiegészül a
következő francia bekezdésekkel:
− „a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben
szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a
megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
− a tanulmányok befejezéséhez érettségi- illetve szakmai vizsgát szervez, ellátja a
vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat;
− a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
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− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
felsorolt (előrehozott szakiskolai szakképzés) szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében
szereplő szakképesítések körében;
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;”
valamint a „853212 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon”
szövegrész a 4. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia
bekezdésekkel:
− „a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
− a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
− a tanulmányok befejezéséhez érettségi- illetve szakmai vizsgát szervez, ellátja a
vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat;
− enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos, autista tanulók integrált
nevelése és oktatása;”
- „szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
felsorolt (előrehozott szakiskolai szakképzés) szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében
szereplő szakképesítések körében;
- a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása”
valamint a „853221 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően a 3. francia
bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész lép:
„- a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és
egészségügyi intézményeknél, iskolai gyakorlóhelyen és gazdálkodó szervezeteknél,
valamint tankonyhán, tanétteremben, tanirodán, idegenforgalmi irodáknál és
vendéglátó helyeken történő gyakorlati oktatása.”
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továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
− „a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− a tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással
kapcsolatos feladatokat;
− szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
felsorolt (előrehozott szakiskolai szakképzés) szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében
szereplő szakképesítések körében;
− érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
− a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
− a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó
szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet;
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;”
valamint a „853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően a 3. francia bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész
lép:

„- a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tankórteremben, kórházaknál, és
egészségügyi intézményeknél, iskolai gyakorlóhelyen és gazdálkodó szervezeteknél,
valamint tankonyhán, tanétteremben, tanirodán, idegenforgalmi irodáknál és
vendéglátó helyeken történő gyakorlati oktatása.”
továbbá az 5. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia
bekezdésekkel:
− „a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;” szövege
továbbá a 9. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
− „szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – a Kt. 27. § (4) bekezdése szerint az alapító okirat mellékletében
felsorolt (előrehozott szakiskolai szakképzés) szakképesítések közül az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 4. számú mellékletében
szereplő szakképesítések körében;
− érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
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− a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
− a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó
szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet;
− gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;”
valamint a „853231 emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása
a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően kiegészül a következő francia
bekezdésekkel:
− „a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;”
valamint a „853232 sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt
követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
− „a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális
kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben;
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása”
továbbá ezt követően kiegészül a következő szakfeladattal:
„855922 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése”,
valamint a „856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szövegrészt követően
kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- közoktatási és ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos pénzügyi
feladatok”
valamint a „829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység” szövegrészt követően

kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
- „iskolai helyiségek, eszközök bérbeadása a szabad kapacitás kihasználása
érdekében;
- a tanműhely szabad kapacitása terhére ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi
szolgáltatási tevékenység végzése, termékek értékesítése;”
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„477800 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
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− „továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások
szervezése. Intézményi vagyon működtetése – a mindenkor hatályos Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet alapján – a teljes kapacitás kihasználása érdekében;
− a tanműhelyi szabad kapacitás terhére ipari termelő (fém, építő és könnyűipar) és
kereskedelmi szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése.
493909 máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
− személy- és áruszállítás;
494100 közúti áruszállítás
− személy- és áruszállítás;”
valamint a „811000 építményüzemeltetés” szövegrészt követően kiegészül a következő

francia bekezdéssel:
− „iskolai szünetekben a férőhelyek turisztikai célú hasznosítása, a szabad konyhai
kapacitás terhére vendégétkeztetés;
valamint a „Feladata a felnőttoktatás keretében” címnél kiegészül a következőkkel:
„8531 általános középfokú oktatás
85312 szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon)
853124 szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
− szakközépiskolai tagozatos (érettségire felkészítő) képzés – a nappali képzés
keretében meghatározottak szerint – 3 éves nappali formában;
− szakközépiskolai tagozatos (érettségire felkészítő) képzés – a felnőttoktatási
kerettantervben meghatározottak szerint – 4 éves esti és 4 éves levelező formában;
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)”
illetve a „853214 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás”

szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;”
valamint a „853224 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás” szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
- az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás”
d)

Az alapító okirat 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)
8520
8531
8532
8559
5590

A költségvetési szerv alaptevékenységei:
alapfokú oktatás;
általános középfokú oktatás;
szakmai középfokú oktatás;
máshová nem sorolt egyéb oktatás;
egyéb szálláshely-szolgáltatás;”

44

e)

Az alapító okirat 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági
Központja látja el.”

f) Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

„12. A költségvetési szerv típusa: Többcélú közös igazgatású intézmény, melyben
összetett iskola (gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola), kollégium működik.”

g) Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Telephelyei:

„3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u 26.

15.1. B-A-Z. M. Önk.
Kossuth Lajos Gimnázium
és Szakképző Iskola
Szepsi Laczkó Máté
Szakképző Tagiskolája: 3980 Sátoraljaújhely, Várhegy u. 1.
15.2. B-A-Z. M. Önk.
Kossuth Lajos Gimnázium
és Szakképző Iskola Trefort
Ágoston Szakképző Tagiskolája: 3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. u. 14.”
h)

Az alapító okirat16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 16. Tagintézmények:
B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Szepsi Laczkó Máté
Szakképző Tagiskolája.
B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston
Szakképző Tagiskolája”
i) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:
„20. A költségvetési szervbe felvehető
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maximális gyermek- és tanulólétszám:

Összesen:
- nappali tagozat:
- esti tagozat:
- kollégium:

1930 fő
250 fő
280 fő

20.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Lajos - a gimnázium és szakközépiskola a
780 fő
Gimnázium, Szakképző Iskola és nappali tagozaton:
Kollégium (székhely)
20.2. B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos
550 fő,
Gimnázium és Szakképző Iskola Szepsi - nappali tagozaton
- esti, levelező tagozaton
250 fő,
Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája
- kollégiumi férőhelyek száma: 280 fő.”
20.3. B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos
Gimnázium és Szakképző Iskola - nappali tagozaton:
Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája

600 fő

j) Az alapító okirat 21. pontjából törlésre kerül a 4. francia bekezdése.

k) Az alapító okirat „Mellékletében” a „Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezés helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium” elnevezés kerül, továbbá kiegészül az alábbiakkal:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
(3980 Sátoraljaújhely, Deák út 10. sz.)
alapító okiratához

Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű –- szakmai vizsgára:
Sorszám V.
1.
2.
3.

Megnevezés

Ápoló
Idegenvezető
Protokoll és utazás-ügyintéző

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)
54 723 01 1000
3
54 812 01 0000 00 00
2
54 812 02 0000
1
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4.
5.
6.

Protokoll-ügyintéző
Utazás ügyintéző
Idegenforgalmi szakmenedzser

54 812 02 0010 52 01
54 812 02 0010 52 02
55 812 01 0010 55 01

1
1
2

Esti és levelező képzésben oktathatja:
Sorszám Megnevezés
1.

Azonosító száma

Képzési
idő
3

54 723 01 1000

Ápoló

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.

és

létszámok

B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Szepsi Laczkó Máté
Szakképző Tagiskolája.
(3981 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26. sz.) alapító okiratához

Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az
intézmény pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja
alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Az alapító okirat mellékletében a 2008/2009-es tanévben kifutó szakiskolai
szakképesítések:

Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

Évfolyamo
k száma
(év)

1.
2.
3.

VI.
Szakiskola
Pék-cukrász
Húsipari szakmunkás
Borász

33 5212 02
31 5212 07
33 5212 01

3
2
2

4.
5.

Szakközépiskola
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Élelmiszer-minősítő technikus

52 5452 02
52 6222 14

2
2
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Az iskolarendszerű, a 2008/2009. tanévtől fenntartói engedéllyel indítható szakiskolai
szakképesítések kiegészülnek a következők szerint:
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.

Megnevezés
Szőlőtermesztő
Húsipari termékgyártó
Hegesztő
Haszongépjármű vezető
(tehergépkocsi-vezető)

Azonosító száma
31 622 01 0010 31 03
31 541 01 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
31 841 01 0010 21 02

Évfolyamok
száma (év)
2
2
2
1

Az alapító okirat mellékletében a szakiskolai 10. osztály utáni képzések - választható
szakképesítések - az alábbiak szerint módosulnak:
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.

Megnevezés
Pék-cukrász
Borász
Dísznövénykertész
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő,
karbantartó

Azonosító száma
33 541 04 1000 00 00
33 621 01 0000 00 00
33 622 01 0000 00 00
33 522 02 0000 00 00

Évfolyamok
száma (év)
3
2
3
3

Az alapító okirat mellékletében a szakközépiskolai érettségi utáni szakképzések választható szakképesítések - az alábbiak szerint módosulnak:
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Megnevezés
Élelmiszeripari technikus
Bor-és pezsgőgyártó technikus
Élelmiszer-higiénikus
Sütő- és cukrászipari technikus
Parképítő és fenntartó technikus
Kertész és növényvédelmi technikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Természet és környezetvédelmi
technikus
Megújuló energiagazdálkodási
technikus
Hulladékgazdálkodó

Azonosító száma
54 541 01 0000 00 00
54 541 01 0010 54 01
54 541 01 0010 54 05
54 541 01 0010 54 09
54 622 01 0000 00 00
54 621 04 0010 54 01
54 525 02 0010 54 01
54 850 02 0000 00 00

Évfolyamok
száma (év)
2
2
2
2
2
2
2
2

54 544 02 0010 54 03

2

54 850 01 0010 54 02

2

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
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Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

Képzési
idő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kertész
Gyümölcstermesztő
Szőlőtermesztő
Zöldségtermesztő
Kertész
Fűszernövény termelő
Gombatermesztő
Gyógynövénytermesztő
Kerti munkás
Erdészeti szakmunkás
Erdei melléktermékgyűjtő és
hasznosító
Erdészeti növényvédő
Erdőművelő
Erdőőr
Fakitermelő
Motorfűrész-kezelő
Húsipari termékgyártó
Baromfieldolgozó
Bélfeldolgozó
Bolti hentes
Csontozó munkás
Halfeldolgozó
Szárazáru készítő
Vágóhídi munkás
Dísznövénykertész
Faiskolai munkás
Faiskolai termesztő
Mikroszaporító
Szövettenyésztő
Növényházi dísznövénytermesztő
Szabadföldi dísznövénytermesztő
Erdőgazdasági gépkezelő
Erdészeti felkészítőgép kezelője
Erdészeti kötélpálya kezelője
Erdészeti közelítőgép kezelője
Erdészeti rakodógép kezelője
Többfunkciós fakitermelőgép kezelője
Mezőgazdasági gépkezelő
Fejő- és tejkezelő gép kezelője
Keltetőgép kezelő
Kertészeti gép kezelő
Majorgép kezelő

31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 03
31 622 01 0010 31 04
31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0100 21 01
31 622 01 0100 21 02
31 622 01 0100 21 03
31 622 01 0100 21 04
31 623 01 1000 00 00
31 623 01 0100 21 01

2000 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
1000 óra
1000 óra
1000 óra
400 óra
2000 óra
600 óra

31 623 01 0100 31 01
31 623 01 0100 21 02
31 623 01 0100 31 02
31 623 01 0100 31 03
31 623 01 0100 21 03
31 541 01 1000 00 00
31 541 01 0100 21 01
31 541 01 0100 21 02
31 541 01 0100 31 01
31 541 01 0100 21 03
31 541 01 0100 21 04
31 541 01 0100 31 02
31 541 01 0100 21 05
33 622 01 0000 00 00
33 622 01 0100 21 01
33 622 01 0100 31 01
33 622 01 0100 21 02
33 622 01 0100 21 02
33 622 01 0100 31 04
33 622 01 0100 31 04
31 521 04 0000 00 00
31 521 04 0000 31 01
31 521 04 0000 31 02
31 521 04 0000 31 03
31 521 04 0000 31 04
31 521 04 0000 31 05
31 521 19 0000 00 00
31 521 19 0010 31 01
31 521 19 0010 31 02
31 521 19 0010 31 03
31 521 19 0010 31 04

1000 óra
800 óra
800 óra
800 óra
600 óra
2000 óra
500 óra
500 óra
300 óra
300 óra
200 óra
200 óra
300 óra
3000 óra
400 óra
500 óra
400 óra
400 óra
500 óra
500 óra
1000 óra
300 óra
300 óra
300 óra
300 óra
300 óra

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

400 óra
400 óra
400 óra
400 óra
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Meliorációs kert- és parképítő
gépkezelő
Mezőgazdasági erő és munkagép
kezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Mezőgazdasági szárítóüzemi
gépkezelő
Növényvédelmi gép kezelője
Önjáró betakarító gép kezelője
Pék
Tejtermékgyártó
Elsődleges tejkezelő
Friss és tartós termékek gyártója
Sajtkészítő
Tartósipari termékgyártó
Gyümölcsfeldolgozó
Hűtőipari munkás
Hűtő- és klímaberendezés- szerelő,
karbantartó
Virágkötő, berendező, virágkereskedő
Virágbolti eladó
Virágkötő
Pék-cukrász
Gyorspékségi sütő és eladó
Mézeskalács-készítő
Sütőipari munkás
Száraztésztagyártó
Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép kezelője
Volframelektródás hegesztő
Borász
Pincemunkás
Sommelier (borpincér)
Vincellér
Parképítő és fenntartó technikus
Golfpálya- fenntartó
Kertépítő
Kertfenntartó
Parkgondozó
Temetőkertész
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Sörgyártó

31 521 19 0010 31 05

400 óra

31 521 19 0010 31 06

400 óra

31 521 19 0010 31 07
31 521 19 0010 31 08

400 óra
400 óra

31 521 19 0010 31 09
31 521 19 0010 31 10
33 541 07 0000 00 00
33 541 06 1000 00 00
33 541 06 0100 31 01
33 541 06 0100 31 01
33 541 06 0100 21 01
33 541 05 0000 00 00
33 541 06 0100 21 01
33 541 06 0100 21 02
33 522 02 0000 00 00

400 óra
400 óra
2000 óra
2000 óra
800 óra
800 óra
600 óra
2000 óra
1000 óra
500 óra
3000 óra

33 215 01 0000 00 00
33 215 02 0100 31 01
33 215 02 0100 31 02
33 541 04 1000 00 00
33 541 05 0100 21 01
33 541 05 0100 21 02
33 541 05 0100 21 03
33 541 05 0100 21 04
31 521 11 0000 00 00
31 521 11 0100 31 01
31 521 11 0100 31 02
31 521 11 0100 31 03
31 521 11 0100 31 04
31 521 11 0100 31 05
31 521 11 0100 31 06
33 621 01 0000 00 00
33 621 01 0100 21 01
33 621 01 0001 33 01
33 621 01 0001 51 01
54 622 01 0000 00 00
54 622 01 0100 31 01
54 622 01 0100 33 01
54 622 01 0100 31 02
54 622 01 0100 21 01
54 622 01 0100 31 03
33 541 02 0000 00 00
33 541 02 0100 31 04

2000 óra
600 óra
600 óra
3000 óra
400 óra
700 óra
500 óra
400 óra
2000 óra
1200 óra
1200 óra
1200 óra
1200 óra
800 óra
1200 óra
2000 óra
600 óra
500 óra
500 óra
2000 óra
400 óra
1800 óra
1000 óra
400 óra
600 óra
2000 óra
400 óra
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyártó
Édesipari termékgyártó
Csokoládétermék-gyártó
Keksz- és ostyagyártó
Növénytermesztő
Növényvédő- és méregraktárkezelő
Vetőmagtermesztő
Méhész
Méhészeti munkás
Élelmiszeripari technikus
Bor- és pezsgőgyártó technikus
Élelmiszer-higiénikus
Sütő- és cukrászipari technikus
Gazda
Aranykalászos gazda
Ezüstkalászos gazda
Mezőgazdasági munkás
Köztisztasági munkagép- és
járműkezelő
Településtisztasági szippantógépkezelő
Közterület-felügyelő
Szakács
Gyorséttermi- és ételeladó
Konyhai kisegítő
Diétás szakács
Cukrász
Hulladéktelep-kezelő
Elektronikai hulladékválogató, feldolgozó
Hulladék-feldolgozó gépkezelő
Hulladékgyűjtő- és szállító
Hulladékválogató- és feldolgozó
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi
vezető)
Takarító
Takarítógép-kezelő

33 541 02 0100 31 05
33 541 02 0100 31 06
33 541 01 0000 00 00
33 541 01 0100 31 02
33 541 01 0100 31 04
54 621 04 0100 31 01
54 621 04 0100 31 02
54 621 04 0100 31 03
31 621 05 0000 00 00
31 621 05 0100 21 01
54 541 01 0000 00 00
54 541 01 0010 54 01
54 541 01 0010 54 09
54 541 01 0010 54 09
33 621 02 1000 00 00
33 621 02 0100 31 01
33 621 02 0100 21 01
33 621 02 0100 21 02
31 853 04 0000 00 00

150 óra
150 óra
2000 óra
500 óra
400 óra
300 óra
400 óra
300 óra
1000 óra
500 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
800 óra
500 óra
300 óra
300 óra

31 853 04 0100 31 01

100 óra

52 861 03 0000 00 00
33 811 03 1000 00 00
33 811 03 0100 31 01
33 811 03 0100 21 01
33 811 03 0001 33 01
33 811 01 0000 00 00
33 853 01 0000 00 00
33 853 01 0100 31 01

360 óra
3000 óra
500 óra
200 óra
600 óra
3000 óra
800 óra
150 óra

33 853 01 0100 31 02
33 853 01 0100 21 01
33 853 01 0100 21 02
31 841 01 0010 21 02

150 óra
150 óra
150 óra
1000 óra

31 814 01 0000 00 00
31 814 01 0000 00 00

600 óra
300 óra

Azonosító száma

Vizsgaszerve
zési
jogosultság
----------------

Számítástechnikai képesítések:
Sorszá
m
1.

Megnevezés

ECDL (7 modulos)

00 460 010
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Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások:
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.
5.

Azonosító száma

Megnevezés
Előzetes tudásszint felmérés
Pályaorientációs,
pályakorrekciós
tanácsadás
Képzési szükségletek felmérése és
képzési tanácsadás
Elhelyezkedési tanácsadás
Álláskeresési technikák

00 000 091
00 000 092
00 000 093
00 000 094
00 000 095

B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston
Szakképző Tagiskolája.
(3981 Sátoraljaújhely, Fejes I. u. 14. sz.) alapító okiratához

1.
2.
3.
4.
5.

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Szakközépiskola
Logisztikai ügyintéző
Vendéglős
Marketing- és reklámügyintéző
Kereskedő
Gépgyártás technológiai
technikus

54 345 02 0000 00 00
52 811 02 0000 00 00
52 342 01 0000 00 00
52 341 05 1000 00 00
54 521 01 0000 00 00

Megnevezés
VII. Szakiskola
Női szabó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Pincér
Pincér
Műszaki cikk eladó
Szakács
Szakács
Ruházati eladó
Pincér
Szakács
Géplakatos
Géplakatos
Szerszámkészítő

2
2
1
2
2

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)

33 542 05 0010 33 03
31 341 01 0010 31 02
33 811 02 1000 00 00
33 7822 01
31 341 01 0010 31 03
33 811 03 1000 00 00
33 7826 02
31 341 01 0000 31 05
33 811 02 1000 00 00
33 811 03 1000 00 00
31 521 10 1000 00 00
31 521 10 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00

2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2

Előrehozott szakiskolai szakképzés
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Műszaki cikk eladó
Ruházati eladó
Pincér
Szakács
Géplakatos

31 341 01 0010 31 02
31 341 01 0010 31 03
31 341 01 0000 31 05
33 811 02 1000 00 00
33 811 02 1000 00 00
31 521 10 1000 00 00

3
3
3
3
3
3

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált – képzésben oktathatja:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Megnevezés
Öntő
Textiltermék összeállító
Kereskedő boltvezető
Bolti pénztáros
Vendéglátó eladó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Műszaki cikk eladó
Ruházati eladó
Pincér
Mixer
Szakács
Diétás szakács
Géplakatos
Szerszámkészítő
Anyagbeszerző
Áruterítő
Veszélyesáru-ügyintéző

Azonosító száma
31 521 23 0000 00 00
33 542 05 0100 21 04
33 341 02 0000 00 00
33 341 01 0000 00 00
52 811 02 0100 31 02
31 341 01 0010 31 02
31 341 01 0010 31 03
31 341 01 0000 31 05
33 811 02 1000 00 00
33 811 02 0001 33 01
33 811 03 1000 00 00
33 811 03 0001 33 01
31 521 10 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
54 345 02 0100 31 01
54 345 02 0100 31 02
54 345 02 0100 52 01

Képzési idő
(óra)
1200
150
500
200
500
2500
2500
2500
2000
200
2000
600
2000
2000
400
400
400

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.

l) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.

4.) a Szerencsi Szakképző Iskola (székhelye: 3900 Szerencs, Ondi u. 8.) alapító
okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv
hivatalos neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium
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1.1 A költségvetési szerv
rövid nevei:

1.2. A költségvetési szerv
rövidített neve:

b)

B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola
B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji
Szakképző Tagiskolája

BAZ.M.Ö. Szerencsi Szakképző I.”

Az alapító okirat 3. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.

c)
Az alapító okirat 4. pontja a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:” címnél a
következők szerint módosul:
A „853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)” szövegrészt
követően az első francia bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész lép:
„könnyűipar, gépészet, elektronika- elektrotechnika, faipar és egyéb szolgáltatások,
valamint mezőgazdaság és vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoportokban
szakiskolai nevelés és oktatás.”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról.”
illetve a „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia bekezdés első
mondata helyébe a következő szövegrész lép:
„könnyűipar, gépészet, elektronika- elektrotechnika, faipar és egyéb szolgáltatások,
valamint mezőgazdaság és vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoportokban
szakiskolai nevelés és oktatás.”
továbbá a 3. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
”- enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált nevelése
és oktatása;”
továbbá kiegészül a következő 9. francia bekezdéssel:
„- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról.”
valamint a „853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően
kiegészül a következő első francia bekezdéssel:
„- a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;”
továbbá a 2. francia bekezdést követően a következő francia bekezdéssel:
„- tagiskolájában a szakközépiskolában kizárólag szakképzési évfolyam működik, ahol
a középiskola utolsó évfolyamát végzett, illetve érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
tanulókat késztenek fel szakmai vizsgára;”
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valamint a „853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrész a 4. francia bekezdést követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált nevelése
és oktatása;”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról;
- tagiskolájában a szakközépiskolában kizárólag szakképzési évfolyam működik, ahol a
középiskola utolsó évfolyamát végzett, illetve érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
tanulókat késztenek fel szakmai vizsgára;”
valamint a „853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;”
valamint a „853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára;
- enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált nevelése
és oktatása;”
valamint ezt követően kiegészül a következőkkel:
„855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
− a tanulók részére kollégiumi ellátást nyújt, tehetséggondozást végez
− kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.
− tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok ellátása;
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
− a tanulók részére kollégiumi ellátást nyújt, tehetséggondozást végez
− kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.
− tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok ellátása;
− a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
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megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely-nyújtás
559011 kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
− tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok ellátása;
562913 iskolai intézményi étkeztetés
a tanulók és az alkalmazottak részére étkeztetést biztosít*
562914 tanulók kollégiumi étkeztetése
− kollégiumban szervezett közétkeztetés;
850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél közoktatási és ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységekkel
kapcsolatos pénzügyi feladatok;
562917 Munkahelyi étkeztetés
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkezéssel
kapcsolatos bevétel és kiadás.
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
− továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán
szervezése;

kívüli

foglalkozások

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
− továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése;
− az intézményi vagyon működtetése – a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet alapján - a teljes kapacitás kihasználása érdekében;” szakfeladatok és
szövegek.”
valamint a „856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szövegrészt követően az 5.
francia bekezdés a következők szerint módosul:
„- a tanműhelyek szabad kapacitása terhére ipari, kereskedelmi, vendéglátó
szolgáltatási, gépészeti javító tevékenység végzése, termékek értékesítése”
továbbá kiegészül a 6. francia bekezdéssel:
„- biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az
ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást”.
Ezt követően kiegészül a következőkkel:
„559099 egyéb máshová nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
− falusi vendéglátói tevékenység (szállás, étkezés);
477800 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
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− mezőgazdasági, kereskedelmi szolgáltatások;
493909 máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
− személy- és áruszállítás.
494100 közúti áruszállítás
− személy- és áruszállítás.
016100 növénytermesztési szolgáltatás
016200 állattenyésztési szolgáltatás”
valamint a „853124 Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt
követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.”

d)

Az alapító okirat 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)
8531
8532
8559
5590
5629

A költségvetési szerv alaptevékenységei:
általános középfokú oktatás;
szakmai középfokú oktatás;
egyéb tanfolyami oktatás;
egyéb szálláshely-szolgáltatás
egyéb vendéglátás

e) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.A
költségvetési
működési köre:
f)

szerv Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye”

Az alapító okirat 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait, könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.”

g)

Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A költségvetési szerv
típusa:

Többcélú – közös igazgatású - közoktatási intézmény,
amelyben
összetett
iskola
(szakközépiskola,
szakiskola), kollégium működik. „
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h)

Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Szerencs, Rákóczi u. 93. sz.,
Szerencs, Keleti-Ipartelep.
Tokaj, Tarcali út 52.sz.

„15. Telephelyei:

15.1. B-A-Z. M. Önk. Szerencsi
Tokaj, Tarcali út 52. 1426/3 hrsz
Szakképző Iskola Tokaji
Szakképző Tagiskolája
15.1 Tagintézménye:

B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji
Szakképző Tagiskolája”

i) Az alapító okirat 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. A költségvetési szervek
felvehető maximális
tanulólétszám:

Összesen:
- nappali tagozat: 1150 fő
- felnőttképzés: 35 fő
- kollégium: 55 fő

19.1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
Szerencsi Szakképző Iskola
és Kollégium (székhely):

− szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint
szakmai elméleti és gyakorlati nappali tagozat:
750 fő;
− felnőttképzés: 35 fő.

19.2. B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji
Szakképző Tagiskolája:
-

Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám:
400 fő
Kollégiumi létszám: 55 fő”

j)
Az alapító okirat „Mellékletében” a „Szerencsi Szakképző Iskola” elnevezés
helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szerencsi Szakképző
Iskola és Kollégium” elnevezés kerül, továbbá kiegészül a következőkkel:

B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji Szakképző Tagiskolája
(3910 Tokaj, Tarcali u. 52. sz.) alapító okiratához
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Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

Évfolya
mok
száma
(év)

33 352 10 2001 03 10
4
33 811 03
33 811 02
31 812 01 0000
31 622 01 0010 31 03
33 621 01
33 215 02
33 811 01
31 622 01
31 582 15
31 623 01

2

VIII. Szakiskola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Szakács
Pincér
Panziós, falusi vendéglátó
Szőlőtermesztő
Borász
Virágkötő, berendező, virágkereskedő
Cukrász
Kertész
Kőműves
Erdészeti szakmunkás

3
3
2
2
2
2
2
2
3
2

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszá
m

Megnevezés

Azonosító száma

Képzési
idő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kosárfonó és fonott bútor-készítő
Csomagológép-kezelő
Élelmiszeripari gépkezelő
Élelmiszeripari készülék kezelője
Palackozógép-kezelő
Emelőgépgép-ügyintéző
Erdészeti közelítőgép kezelője
Erdészeti rakodógép kezelője
Ipari olaj és gáztüzelő- berendezés kezelője
Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2
tonna)
Kompresszorkezelő

31 215 02 0010 31 07
33 521 02 0100 31 02
33 521 02 0100 31 04
33 521 02 0100 31 05
33 521 02 0100 21 01
54 525 01 0100 52 01
31 521 04 0100 31 03
31 521 04 0100 31 04
31 522 02 0100 31 01
31 522 02 0100 31 02

300 óra
500 óra
800 óra
400 óra
400 óra
400 óra
300 óra
300 óra
800 óra
500 óra

31 522 02 0100 21 01
31 582 03 0100 21 01
31 582 06 0100 31 01
31 582 06 0100 31 03
31 582 06 0100 31 04
31 582 06 0100 31 05
31 582 06 0100 31 06

400 óra
260 óra
100 óra
60 óra
100 óra
30 óra
100 óra

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Darukötöző
Emelőgépkezelő
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
Földmunkagép-kezelő
Targoncavezető
Útépítőgép-kezelő
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Könnyűgépkezelő
Nehézgépkezelő
Kőműves
Beton-és vasbetonkészítő
Építési kisgépkezelő
Építményvakoló kőműves
Épületfalazó kőműves
Gépi vakoló
Épületasztalos
Famegmunkáló
Fűrészipari gépkezelő
Bútor-és lakástextil eladó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Műszaki cikk eladó
Porcelán- és edényáru eladó
Ruházati eladó
Zöldség-gyümölcs eladó
Kereskedő
Bútor- és lakástextil kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő
Ruházati kereskedő
Kereskedő boltvezető
Bolti pénztáros
Épületgépészeti anyag- és alkatrész
eladó
Gépészeti anyag és alkatrész eladó
Járműalkatrész eladó
Telepi építőanyag -eladó
Villamossági anyag- és alkatrész
eladó
Kisgép- és műszaki cikk kölcsönző
Töltőállomás-kezelő
Virágbolti eladó
Virágkötő
Panziós, falusi vendéglátó
Mezőgazdasági gazdaasszony
Szállodai szobaasszony
Pincér
Szakács
Gyorséttermi és ételeladó
Konyhai kisegítő
Diétás szakács
Vendéglős
Étkezdés
Vendéglátó eladó
Köztisztasági
munkagépés

31 582 06 0010 31 01
31 582 06 0010 31 02
31 582 15 1000
31 582 15 0100 21 01
31 582 15 0100 31 01
31 582 15 0100 21 02
31 582 15 0100 21 03
31 582 15 0100 31 02
31 582 08 1000
31 582 08 0100 31 01
31 582 08 0100 21 01
31 341 01 0010 31 01
31 341 01 0010 31 02
31 341 01 0010 31 03
31 341 01 0010 31 04
31 341 01 0010 31 05
31 341 0100 31 06
52 341 05 1000
52 341 05 0100 52 01
52 341 05 0100 52 02
52 341 05 0100 52 03
33 341 01 0000
33 341 02 0100 31 01
33 341 03 0100 31 01

300 óra
300 óra
3000 óra
500 óra
200 óra
400 óra
500 óra
200 óra
2500 óra
400 óra
400 óra
300 óra
300 óra
300 óra
300 óra
300 óra
300 óra
2500 óra
750 óra
1000 óra
750 óra
500 óra
200 óra
600 óra

33 341 03 0100 31 02
33 341 03 0100 31 03
33 341 03 0100 31 04
33 341 03 0100 31 05

600 óra
600 óra
600 óra
600 óra

51 341 01 0100 33 01
31 341 03 0000
33 215 02 0100 31 01
33 215 02 0100 31 02
31 812 01 0000
31 812 01 0100 31 01
31 812 01 0100 21 01
33 811 02 1000
33 811 03
33 811 03 0100 31 01
33 811 03 0100 21 01
33 811 03 0001 33 01
52 811 02 0000
52 811 02 0100 31 01
52 811 02 0100 31 02
31 853 04 0000

1000 óra
360 óra
600 óra
600 óra
1800 óra
500 óra
300 óra
3000 óra
3000 óra
500 óra
200 óra
600 óra
2000 óra
500 óra
500 óra
300 óra
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

járműkezelő
Településtisztasági
szippantógép
kezelő
Takarító
Takarítógép-kezelő
Bionövény-termesztő
Mezőgazdasági vállalkozó
Állattartó - telepi munkás
Haszonállat-gondozó
Faiskolai munkás
Növényházi dísznövénytermesztő
Szabadföldi dísznövénytermesztő
Erdészeti szakmunkás
Erdei
melléktermékgyűjtőés
hasznosító
Erdészeti növényvédő
Erdőművelő
Erdőőr
Fakitermelő
Motorfűrész-kezelő
Gazda
Aranykalászos gazda
Ezüstkalászos gazda
Mezőgazdasági munkás
Fűszernövény-termesztő
Gyógynövénytermesztő
Kerti munkás
Dohánykertész
Gyümölcstermesztő
Szőlőtermesztő
Zöldségtermesztő
Méhész
Méhészeti munkás
Fejő-és tejkezelőgép kezelője
Keltetőgép kezelő
Kertészeti gép kezelője
Majorgép-kezelő
Meliorációs, kert- és parképítő
gépkezelő
Mezőgazdasági erő és munkagépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Mezőgazdasági
szárítóüzemi
gépkezelő
Növényvédelmi gépkezelő
Önjáró betakarítógép kezelője

31 853 04 0100 31 01

100 óra

31 814 01 0000
600 óra
31 814 01 0100 31 01 300 óra
52 621 01 0100 31 03 400 óra
54 621 02 0100 31 01 1000 óra
31 621 01 0100 21 01 600 óra
31 621 01 0010 31 03 1000 óra
33 622 01 0100 21 01 400 óra
33 622 01 0100 31 03 500 óra
33 622 01 0100 31 04 500 óra
31 623 01 1000
2000 óra
31 623 01 0100 21 01 600 óra
31 623 01 0100 31 01
31 623 01 0100 21 02
31 623 010100 31 02
31 623 01 0100 31 03
31 623 01 0100 21 03
33 621 02 1000
33 621 02 0100 31 01
33 621 02 0100 21 01
33 621 02 0100 21 02
31 622 01 0100 21 01
31 622 01 0100 21 03
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 01
31 622 01 0010 31 01
31 622 01 0010 31 01
31 622 01 0010 31 01
31 621 05 0000
31 621 05 0100 21 01
31 521 19 0010 31 01
31 521 19 0010 31 02
31 521 19 0010 31 03
31 521 19 0010 31 04
31 521 19 0010 31 05

1000 óra
800 óra
800 óra
800 óra
600 óra
2000 óra
800 óra
500 óra
300 óra
1000 óra
1000 óra
400 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
2000 óra
1000 óra
500 óra
400 óra
400 óra
400 óra
400 óra
400 óra

31 521 19 0010 31 06

400 óra

31 521 19 0010 31 07
31 521 19 0010 31 08

400 óra
400 óra

31 521 19 0010 31 09
31 521 19 0010 31 10

400 óra
400 óra
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Mezőgazdasági gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Állattenyésztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Erdészeti gépüzemeltető
Kertészeti
gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Növénytermesztő
Növényvédő- és méregraktár-kezelő
Kertépítő
Kertfenntartó
Parkgondozó
Vadász, vadtenyésztő
Borász
Pincemunkás
Vincellér
Számítástechnikai
szoftverüzemeltető
Irodai asszisztens
Gépíró
Gépíró, szövegszerkesztő
Növényvédelmi,
növényegészségügyi
képesítések
(Növényvédőszer és méregraktárkezelő)
Mező, erdő- és halgazdasági
képesítések (Parkápoló)
Kis- és nagyüzemi képesítések
Képzési szükségletek felmérése és
képzési tanácsadás
Álláskeresési technikák
Előzetes tudásszint felmérés
Pályaorientációs,
pályakorrekciós
tanácsadás
Elhelyezkedési tanácsadás

31 521 20

2000 óra

31 521 20 0010 31 01 2000 óra
31 521 20 0010 31 02 2000 óra
31 521 20 0010 31 03 2000 óra
31 521 20 0010 31 04 2000 óra
54 621 04 0100 31 01
54 621 04 0100 31 02
54 622 01 0100 33 01
54 622 01 0100 31 02
54 622 01 0100 21 01
54 625 01 0100 31 01
33 621 01 0000
33 621 01 0100 21 01
33 621 01 0001 51 01
54 481 03 0100 52 01

300 óra
400 óra
1800 óra
1000 óra
400 óra
1500 óra
2000 óra
600 óra
500 óra
500 óra

33 346 01 1000
2000 óra
33 346 01 0100 31 01 1000 óra
33 346 01 0100 31 02 1500 óra
640020

620020
520020
93
95
91
92
94

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
k) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.
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5.) a Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (székhelye: 3860
Encs, Petőfi S. út 60.) alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a
következők szerint módosítja: Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (székhelye: 3860 Encs, Petőfi S. út 60.)
a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv
hivatalos neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci
Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

1.1.A költségvetési szerv rövid neve:
B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola
B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Abaújszántói
Szakképző Tagiskolája
1.2.A költségvetési szerv rövidített neve:

BAZ.M.Ö. Váci M. Gim. Sz. I. „

b)
Az alapító okirat 3. és 22. pontjai törlésre kerülnek, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
c) Az alapító okirat 4. pontja a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:” címnél a
következők szerint módosul:
A „853121 nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
szövegrészt követően az első francia bekezdés a következők szerint módosul:
„- 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás a közgazdaság és mezőgazdaság
szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be”
továbbá a 2. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
− „a szakközépiskolában a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint
felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe
való bekapcsolódásra; a tanulmányok befejezéséhez alap érettségi-, illetve szakmai
vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
- „a jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakközépiskolai és
szakiskolai
− általános műveltséget megalapozó - nevelés és oktatás feladatait, valamint a
szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók
szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását.
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. biztosítja a
tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes
tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást”
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valamint a
„853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” szövegrészt követően az első francia
bekezdés a következők szerint módosul:
„- 4 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás a közgazdaság és mezőgazdaság
szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik
évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be”
továbbá a 2. francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
− „a szakközépiskolában a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint
felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe
való bekapcsolódásra; a tanulmányok befejezéséhez alap érettségi-, illetve szakmai
vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdéssel:
− „a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. biztosítja a
tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes
tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást”
valamint a „853221 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon” szövegrészt követően a 3. francia
bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész lép:
„a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél
történő gyakorlati oktatása.”
valamint a „853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrészt követően a 3. francia bekezdés első mondata helyébe a következő
szövegrész lép:
„a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél
történő gyakorlati oktatása.”
valamint ezt követően kiegészül a következőkkel:
„85313 Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
− mezőgazdaság (állattenyésztés) szakma-csoportban szakiskolai nevelés és oktatás.
A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget megalapozó
oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik
évfolyamon a tanuló befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, és
előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra;
− a tanulmányok befejezéséhez alap-, érettségi- illetve szakmai vizsgát szervez,
ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat;
- felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – a Kt. 27.
§ (8) alapján – 1 vagy 2 éves időtartamban.
- a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez,
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− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
− mezőgazdaság szakmacsoportban szakiskolai nevelés és oktatás. A szakiskolában
kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget megalapozó oktatás folyik,
szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon a tanuló
befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, és előkészül a szakképzésbe
való bekapcsolódásra;
− enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált
nevelése és oktatása;
− a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;
- felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – a Kt. 27.
§ (8) alapján – 1 vagy 2 éves időtartamban.
- a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelésoktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez,
− a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy
órában gyakorlati oktatást végez,
− egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben
meghatározott időkeretben;
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
− a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és az alapító
okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei fejlesztési tervben
meghatározottak szerint – az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve
− érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
− a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint - felkészít szakmai vizsgára;
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− felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai
vizsgára,
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
− a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és az alapító
okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei fejlesztési tervben
meghatározottak szerint – az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve
− érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára;
− a tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő
és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint - felkészít szakmai vizsgára;
− enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos tanulók integrált
nevelése és oktatása;
− a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása;
− felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai
vizsgára,
− a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.”
valamint a „562913 iskolai intézményi étkeztetés” szövegrészt követően kiegészül a

következő francia bekezdéssel:
„- gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról.”
valamint a „931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” szövegrészt

követően kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatainak
ellátását.”
valamint ezt követően kiegészül a következőkkel:
„853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon,
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon.
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

− továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése.
Intézményi vagyon működtetése – a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén
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Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet alapján – a teljes kapacitás kihasználása érdekében;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

− továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése.
Intézményi vagyon működtetése – a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet alapján – a teljes kapacitás kihasználása érdekében;
az intézmény képzési profiljához illeszkedő – a melléklet szerinti – egyéb,
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
− mezőgazdasági szaktanácsadás.
855933 Foglalkoztatás elősegítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
477800 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
493909 máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
− személy- és áruszállítás;
494100 közúti áruszállítás
− személy- és áruszállítás;
016100 növénytermesztési szolgáltatás
016200 állattenyésztési szolgáltatás”
d)

Az alapító okirat 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)
8520
8531

8532

8559
5590

e)

A költségvetési szervek alaptevékenységei:
alapfokú oktatás;
általános középfokú oktatás (alapvizsgára,
érettségire, felsőfokú továbbtanulásra készít fel);
szakmai középfokú oktatás (OKJ szerinti képzés a
szakképző évfolyamon, szakmai vizsgára készít fel);
máshova nem sorolt egyéb oktatás;
egyéb szálláshely-szolgáltatás.”

Az alapító okirat 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
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Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait, könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.”

f) Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A költségvetési szerv
típusa:

g)

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
melyben
összetett
iskola
(gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola)
és
kollégium
működik.”

Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

15. Telephelyei:

15.1. „B-A-Z. M. Önk.
Váci Mihály Gimnázium
és Szakképző Iskola
Abaújszántói Szakképző
Tagiskolája:

Szerencs, Rákóczi u. 93. sz.,
Szerencs, Keleti-Ipartelep.
3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24.

3881 Abaújszántó-Pere,
Süveges-tanya (Pere 020 hrsz)

h)
Az alapító okirat 16. pontja kiegészül a „B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály
Gimnázium és Szakképző Iskola Abaújszántói Szakképző Tagiskolája” megnevezésű
tagintézménnyel.

i) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A költségvetési szervbe
felvehető
maximálisgyermek- és
tanulólétszám:

Összesen:
- nappali tagozat:
- levelező tagozat:
- szakképzés esti munkarend szerint:
- kollégium:

790 fő
120 fő
25 fő
170 fő

20.1.Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Váci
Mihály Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Kollégium (székhely):

- nappali munkarend szerint:
- levelező munkarend szerint:
- szakképzés esti munkarend szerint:
- összesen:
- Kollégium:

520 fő;
120 fő;
25 fő;
665 fő
60 fő
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20.2 B-A-Z. M. Önk. Váci
Mihály Gimnázium,
Szakképző Iskola
Abaújszántói Szakképző
Tagiskolája:

- Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám:
270 fő
- Kollégiumi létszám: 110 fő”

j) Az alapító okirat 21. pontja kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„-a szakiskolában 9-10. osztály: 2 év”

k)
Az alapító okirat „Mellékletében” a „Váci Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium elnevezés helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium” elnevezés
kerül, továbbá kiegészül a következőkkel:

B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Abaújszántói
Szakképző Tagiskolája
(3881 Abaújszántó, Kassai u. 11-13. sz.) alapító okiratához
Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az intézmény
pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja alapján az iskola
az alábbi szakképesítések körében készíthet fel – iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Megnevezés

Sorszá
m

Azonosító száma

Évfolyamok
száma
(év)

33 621 02 1000 00 00
31 622 01 0010 31 02

2
2

54 621 02 0010 54 02

2

Szakiskola
1.
2.

Gazda
Gyümölcstermelő
Szakközépiskola

3.

Mezőgazdasági technikus

Iskolarendszeren kívüli – regisztrált - képzésben oktathatja:
Sorszám

Megnevezés

Azonosító száma
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Bionövény-termesztő
Ökogazda
Kertfenntartó
Parkgondozó
Állattartó-telepi munkás
Kerti munkás
Gyümölcstermelő
Szőlőtermesztő
Lóápoló és gondozó
Mezőgazdasági vállalkozó
Aranykalászos gazda
Mezőgazdasági munkás

52 621 01 0100 31 03
52 621 01 0100 33 01
54 622 01 0100 31 02
54 622 01 0100 21 01
31 621 01 0000 21 01
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 03
31 621 04 0100 31 01
54 621 02 0100 31 01
33 621 02 0100 31 01
33 621 02 0100 21 02

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
l) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.

6.) az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Diákotthon (székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) alapító okiratát 2011.
augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv
hivatalos neve:

1.1 A költségvetési szerv
rövid neve:

1.2. A költségvetési szerv
rövidített neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális
Szakiskola,
Kollégium
és
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény”

B-A-Z. M. Önk. Speciális
Módszertani Intézmény

Közoktatási

BAZ.M.Ö. Spec. Közo. és EGYMI

1.3. A költségvetési szerv
tagintézményeinek
rövid neve :
B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Kurityáni Tagintézménye
B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Ózdi Tagintézménye,

és
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B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Sályi Tagintézménye.
B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Sárospataki Tagintézménye,
B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye,
B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Tornanádaskai Tagintézménye”
b)

Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a 2.1 ponttal:

„2.1. A költségvetési szerv
telephelyei:

3732 Kurityán, Kossuth u. 130.
3600 Ózd, 48-as út 26.
3425 Sály, Gárdonyi u. 18.
3950 Sárospatak, Nagy Lajos. u. 10.
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31.
3767 Tornanádaska, Kossuth u. 1.
3767 Tornanádaska, Kossuth L. u. 14. sz.”

c) Az alapító okirat 4. pontja a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címnél
módosul a következők szerint:
a „85101 Óvodai nevelés” szövegrészt követő francia bekezdés a következők
szerint módosul:
− „ biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista
gyermekek óvodai ellátását, nevelését, oktatását”;
valamint a „851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása”
szövegrészt követő francia bekezdések helyébe a következő szövegrész lép:
„- biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista
gyermekek óvodai ellátását, nevelését, oktatását”

valamint a „8520 Alapfokú oktatás” szövegrészt követő francia bekezdés az alábbiak
szerint módosul:
−
„biztosítja a tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi
(hallássérült), értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nyolc
évfolyamos általános iskolai oktatását, nevelését, szükség szerint a fenntartó
döntése alapján összevont tanulócsoportban is”
valamint a „85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton” szövegrészt
követő francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
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− „biztosítja a tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi
(hallássérült), értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nyolc
évfolyamos általános iskolai oktatását, nevelését, szükség szerint a fenntartó
döntése alapján összevont tanulócsoportban is;
− biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a
tanköteles korú, sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (súlyosan és
halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztő felkészítését vagy fejlesztő iskolai
oktatását a tankötelezettség teljes ideje alatt”
valamint a „852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrészt követő francia bekezdések helyébe a
következő szövegrész lép:
− „biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható, tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nyolc évfolyamos általános
iskolai oktatását, nevelését, szükség szerint a fenntartó döntése alapján összevont
tanulócsoportban is
− „biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a
tanköteles korú, sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (súlyosan és
halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztő felkészítését vagy fejlesztő iskolai
oktatását a tankötelezettség teljes ideje alatt”

valamint a „85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton” szövegrészt
követő francia bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
„- biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható, tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nyolc évfolyamos általános iskolai
oktatását, nevelését szükség szerint a fenntartó döntése alapján összevont
tanulócsoportban is
- biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a tanköteles
korú, sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (súlyosan és halmozottan fogyatékos)
gyermekek fejlesztő felkészítését vagy fejlesztő iskolai oktatását a tankötelezettség
teljes ideje alatt”,

valamint a „852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrészt követő francia bekezdések az alábbiak
szerint módosulnak:
−
„biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható, tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nyolc évfolyamos általános
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iskolai oktatását, nevelését, szükség szerint a fenntartó döntése alapján összevont
tanulócsoportban is
−
biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a
tanköteles korú, sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (súlyosan és
halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztő felkészítését vagy fejlesztő iskolai
oktatását a tankötelezettség teljes ideje alatt”,

valamint a „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10.évfolyam)” szövegrészt követően a harmadik francia bekezdés az
alábbiak szerint módosul:
−
„biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatását, nevelését”
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- az előkészítő szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán biztosítja az általános
műveltséget megalapozó oktatást, a pályaorientációt, a szakmai alapozó elméleti és
legalább heti négy órában a gyakorlati oktatást és felkészít a speciális szakiskola
szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra”;
„- a speciális szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget
megalapozó oktatás folyik, felkészíthet az alapműveltségi vizsga letételére, továbbá a
speciális szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra”
valamint a „85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés”
szövegrész az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„ - biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatását a szakképzési évfolyamokon”
valamint a „853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon”
szövegrész az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
− első francia bekezdés: „a speciális szakiskola szakképzési évfolyamán az OKJ-ben
szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a
megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára”;
- második francia bekezdés: „a készségfejlesztő szakiskola szakképzési évfolyamán
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott 19068-4/2009. (11.04.)
jóváhagyási szám alapján udvaros és az alapító okirat mellékletében felsorolt
szakképesítések körében - a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint –
tanúsítványt ad”.
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valamint a „85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés”
szövegrész az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„- biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatását a szakképzési
évfolyamokon”
valamint a „853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon” szövegrész az

alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:
„- pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatás
folyik;

- szakképző évfolyamokon a tanulók iskolai tanműhelyben történő gyakorlati oktatását
biztosítja;
- a speciális szakiskola szakképzési évfolyamán az OKJ-ben szereplő és az alapító
okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei fejlesztési tervben
meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára”
valamint a „855922 Nappali rendszerű oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” szövegrész a következő új első francia
bekezdéssel egészül ki:
−
„biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült), értelmi
fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók kollégiumi, diákotthoni
ellátását”;
valamint a „85601 Pedagógiai szakszolgáltatások” szövegrészt követő francia
bekezdés az alábbiak szerint módosul:
− „pedagógiai szakszolgálati tevékenységet nyújt”
valamint a „856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység” szövegrészt követő
francia bekezdés helyébe az alábbi francia bekezdések lépnek:
„- biztosítja a gyógytestnevelést, mely a kóros mozgások, testtartások korrekcióját
foglalja magába”;
továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:
„- biztosítja a konduktív pedagógiai ellátást, amely a központi idegrendszerben /CP-s/
sérült gyerekek komplex fejlesztését foglalja magába;
- utazó gyógypedagógust biztosít azon intézmények szakmai munkájának a segítésére,
melyek a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását ellátják;
- logopédiai ellátás”
valamint a „856012 Korai fejlesztés, gondozás” szövegrészt követő francia bekezdések
helyébe a következő szövegrész lép:
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− pedagógiai szakszolgálati feladatként biztosítja a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű, óvodába nem járó, 0-5
éves korú gyermekek korai fejlesztését, gondozását a szülő bevonásával, a szülő
részére tanácsadást nyújt;
valamint a „856013 Fejlesztő felkészítés” szövegrészt követő francia bekezdések
helyébe a következő szövegrész lép:
„- pedagógiai szakszolgálati feladatként biztosítja a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján 5 éves kortól a sajátos nevelési igényű értelmi
fogyatékos (súlyosan és halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztő felkészítését a
tankötelezettség teljes ideje alatt

- biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a tanköteles
korú, sajátos nevelési igényű értelmi fogyatékos (súlyosan és halmozottan fogyatékos)
gyermekek fejlesztő iskolai oktatását 6 éves kortól a tankötelezettség teljes ideje
alatt”;
továbbá ezt követően kiegészül a következőkkel:
„855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
−
a biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján külön
oktatható tanköteles korú, sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi (hallássérült),
értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanulók napközi otthoni, illetve
tanulószobai ellátását
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
- biztosítja az 1-4. osztályos tanulók iskolaotthonos, 5-10. osztályos tanulók napközi
otthoni illetve tanulószobai ellátását
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményegységen belül:
- szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek
megismertetése és terjesztése, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulók
esetében;
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
- tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók,
tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, jogaik érvényesítéséhez szükséges
ismeretek nyújtása, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése”

d)

Az alapító okirat 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Szakágazati besorolás
(TEÁOR)

A költségvetési szerv alaptevékenységei:
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8520
8531
8532
8891
8560

alapfokú oktatás
általános középfokú oktatás;
szakmai középfokú oktatás;
gyermekek napközbeni ellátása
oktatást kiegészítő tevékenység”

e) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.
A költségvetési
működési köre:

f)

szerv - Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kivéve: sályi tagintézményben a sajátos nevelési
igényű testi fogyatékosok ellátásában országos
beiskolázású
- Pedagógiai szakszolgálat területén:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás: országos”

Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait, könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.”
g)

Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A költségvetési szerv típusa:
Többcélú - közös igazgatású - gyógypedagógiai intézmény, melyben óvoda, általános
iskola, előkészítő, speciális szakiskola, kollégium és egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmény működik”.

h) Az alapító okirat 18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A költségvetési szervbe
felvehető maximális
gyermek- és tanulólétszám:

Összesen: 1063 fő
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény: 153 fő,
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- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Kurityáni Tagintézménye:
120 fő
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye:
300 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Sályi Tagintézménye:
86 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye:
150 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi
Tagintézménye: 144 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Tornanádaskai
Tagintézménye: 110 fő”

i) Az alapító okirat 19. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Kollégiumi férőhelyek
száma:

Összesen: 390
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény: 85 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Kurityáni Tagintézménye:
60 fő
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye:
60 fő
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Sályi Tagintézménye:
85 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye:
60 fő,
- B-A-Z. M. Önk. Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Tornanádaskai
Tagintézménye: 40 fő”

j) Az alapító okirat 20. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Évfolyamok száma:

A jóváhagyott pedagógiai program szerint:
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− óvoda
− 8 évfolyamos általános iskola (fenntartó döntése
alapján lehet összevont is)
− 4 évfolyamos speciális szakiskola
− 2 évfolyamos előkészítő szakiskola
− 4 évfolyamos készségfejlesztő szakiskola”
k) Az alapító okirat kiegészül az alábbi melléklettel:
MELLÉKLET

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (3578 Girincs, Rákóczi u. 1. sz.) alapító okiratához

Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, valamint az
intézmény pedagógiai – ezen belül a szakképzési évfolyam szakmai – programja
alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel –
iskolarendszerű - szakmai vizsgára:
Sorszám
MeMegnevezés

Azonosító száma

Évfolyamok
száma (év)

31 622 01 0100 21 04
54 622 01 0100 21 01
33 542 05 0100 21 02
31 622 01 0100 21 01
33 542 05 0100 21 04

2
2
2
2
2

19068-4/2009. (11.04.)

2

Szakiskola
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerti munkás
Parkgondozó
Lakástextil-készítő
Fűszernövény-termesztő
Textiltermék-összeállító
Készségfejlesztő Szakiskola
Udvaros

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok
meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
l) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép”
7.) a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1/B.) alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei
hatállyal a következők szerint módosítja:
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a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.
„A
költségvetési
hivatalos neve:

szerv Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye (központi intézmény)”

1.1.

„A költségvetési szerv rövid
B-A-Z. M. Önk. Kodály Zoltán Alapfokú
nevei:
Művészetoktatási Intézménye,
B-A-Z. M. Önk. Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye Erkel Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Tagintézménye,
B-A-Z. M. Önk. Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye Lavotta János
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Tagintézménye”

1.2.

„A költségvetési szerv
rövidített neve:

BAZ.M.Ö. Kodály Z. AMI”

b) Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt szakfeladatszámok közül törlésre kerülnek
az alábbiak:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel”
c) Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Gazdálkodási
besorolása:

d)
-

jogkör

szerinti Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Gazdasági
Központja látja el.”

Az alapító okirat 14. pontja kiegészül a következő telephelyekkel:
„Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3600 Ózd, Gyár út 2. sz.)
Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3980 Sátoraljaújhely, Esze
Tamás út 12. sz.)
3989 Mikóháza, Szabadság út 133. sz. „

továbbá kiegészül a következő 14.1. ponttal:
„14. 1. Tagintézményei:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat Kodály Zoltán Alapfokú
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Művészetoktatási Intézmény Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye
(3600 Ózd, Gyár út 2. sz.)”
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Lavotta János Alapfokú
Művészetoktatási Tagintézménye (3980
Sátoraljaújhely, Esze Tamás út 12. sz.)
4) Az alapító okirat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A költségvetési szervbe felvehető
Összesen: 2950 fő
maximális tanulólétszám:
központi intézményben: 2000 fő
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (tagintézményben): 300 fő
Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (tagintézményben): 650 fő”

f) Az alapító okirat 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.Tagozat megnevezése:
Évfolyamok száma:

Művészeti ágak, tanszakok:

− az alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12
évfolyamos, melynek keretei között az oktatás
előképző, alapfok és továbbképző évfolyamokon
folyik.
Zeneművészeti ág 2011-től:
Klasszikus zene:
− Fafúvós tanszak tantárgyai: (furulya, fuvola,
oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
− Rézfúvós tanszak tantárgyai: (trombita, kürt,
harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
− Akkordikus tanszak tantárgyai: (gitár, ütő)
− Billentyűs tanszak tantárgyai: (zongora)
− Vonós tanszak tantárgyai: (hegedű, brácsa,
gordonka, nagybőgő)
− Vokális tanszak tantárgya: (magánének)
− Zeneismeret tanszak tantárgyai: (szolfézs
kötelező,
szolfézs,
zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet)
− Kamarazene
tanszak
tantárgyai:
(kamarazene, zenekar, kórus)
Népzene:
− Fúvós tanszak tantárgyai: (népi furulyák)
− Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: (népi
hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő)
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− Pengetős tanszak tantárgyai: (citera)
− Vokális tanszak: (népi ének)
− Zeneismeret tanszak tantárgyai: (szolfézs
kötelező, népzenei ismeretek, néprajz)
− Kamarazene
tanszak
tantárgyai:
(népi
kamarazene, /a tantárgy magába foglalja a
hangszeres és vokális társaszenét/)
Elektroakusztikus zene:
− Billentyűs tanszak tantárgyai: (klasszikus
szintetizátor, szintetizátor-keyboard)
− Zeneismeret tanszak tantárgyai: (szolfézs
kötelező, zenetörténet–zeneirodalom)
− Kamarazene tanszak tantárgya: (kamarazene)

zeneművészet
(hegedű,
brácsa,
gordonka,
nagybőgő, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, trombita, kürt, harsona, szárnykürt, tuba,
zongora, szintetizátor, ütő, szolfézs, zenetörténet,
kamarazene); /kifutó 2026/2027-ig/
Képző és iparművészeti ág 2011-től:
Képzőművészeti tanszak:
Főtárgy:
- vizuális alapozó gyakorlat (előképző 1-2.)
- grafika és festészet alapjai (alapfok 1-3.)
Grafika és festészet tanszak:
Főtárgy:
- grafika és festészet műhelygyakorlat (alapfok 46., továbbképző 7-10.)
Környezet- és kézműves kultúra tanszak:
- Főtárgy:
környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat
(alapfok 4-6., továbbképző 7-10.)
- Kötelező tantárgy:
vizuális
alkotó
gyakorlat
(alapfok
1-6.,
továbbképző 7-10.)
- Választható tantárgy:
vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2.
évfolyama)
népművészet (1–10. évfolyam)
művészettörténet (3–10. évfolyam)
képző és iparművészet (festészet, grafika,
kézműves); /kifutó 2026/2027-ig/
Táncművészeti ág 2011-től:
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Balett tanszak:
- Főtárgy:
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. előképző
évfolyamon)
Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a
7–10. továbbképző évfolyamon)
- Kötelező tantárgy:
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. alapfokú
évfolyamon)
Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
- Kötelezően választható tantárgy az összevont
osztályokban:
Balett elmélet,
Tánctörténet
- Kötelezően választható tantárgy:
Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az
alábbiak közül
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy
Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon),
vagy
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon), vagy
- Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon)
Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain)
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon)
Néptánc tanszak:
- Főtárgy:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
- Kötelező tantárgy:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
- Kötelezően választható tantárgyak az összevont
osztályokban:
Folklórismeret
Tánctörténet
- Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10.
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továbbképző évfolyamon)
Táncjelírás–olvasás
(9–10.
évfolyamon)

továbbképző

Társastánc tanszak:
- Főtárgy:
Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon)
Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
- Kötelező tantárgyak:
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)
Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon, 9–
10. továbbképző évfolyamon)
- Kötelezően választható tantárgy – az összevont
osztályokban:
Viselkedéskultúra,
Társastánctörténet
- Választható tantárgyak:
Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,
1–3. alapfokú évfolyamon)
Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–
8. továbbképző évfolyamon)
Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző
évfolyamon)
táncművészet (néptánc, társastánc, moderntánc,
balett); /kifutó 2026/2027-ig/
Színművészet-bábművészet ág 2011-től:
Színjáték tanszak:
- Főtárgy: dráma és színjáték
- Kötelezően választható tantárgyak:
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
- Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték
tanszak bármelyik tantárgya
színművészet-bábművészet (színjáték)
színművészet-bábművészet /kifutó 2026/2027-ig/”

g) Az alapító okiratban szereplő „intézmény” kifejezés helyébe értelemszerűen a
„költségvetési szerv” kifejezés lép.
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VII. A Közgyűlés felkéri, illetve felhatalmazza a VI. pontban megjelölt, ún.
székhelyintézmények vezetőit, hogy az átszervezés jogszerű, szakszerű és precíz
végrehajtását koordinálják, utasítja a megszűntetésre kerülő és beolvadó, III.1-17.)
pontban megnevezett intézmények vezetőit, hogy működjenek együtt a
székhelyintézmények vezetőivel, a Hivatallal, a Tangazdaság Kft.-vel, az Ellátó
Szervezettel, és az általuk kért segítséget, információt kötelesek a kért módon és
határidőre megadni.
Felelős:

Határidő:

az intézmények vezetői,
Tangazdaság Kft. ügyvezetője,
Ellátó Szervezet vezetője
azonnal, illetőleg értelemszerűen

VIII. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét, valamint utasítja Hivatalát, az Ellátó
Szervezet vezetőjét, és az intézmények vezetőit, hogy a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően gondoskodjanak a közfeladat ellátás Tangazdaság
Kft. részére történő átadásával, az intézmények megszűntetésével, illetve
átszervezésével, a gazdálkodási tevékenység Ellátó Szervezet részére történő
átadásával összefüggő munkáltatói (munkajogi), pénzügyi, elszámolási, vagyoni és
egyéb feladatok (munkamegosztási megállapodás megkötése, vagyon használatba
adási megállapodás elkészítése, használat jogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése, leltározási feladatok, stb.), valamint a szükséges tanügyigazgatási
feladatok elvégzéséről, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Magyar
Államkincstár felé a közalkalmazottak jogviszonyának változásával, és az alapító
okiratok módosításával összefüggésben.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
az Ellátó Szervezet vezetője
az intézmények vezetői
azonnal, illetőleg értelemszerűen

IX. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy e határozatban foglalt
döntések végrehajtása érdekében szükséges feladatokat, azok teljesítéséért felelős
személyeket, és határidőket intézkedési tervben határozza meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, főjegyző
2011. június 5.

X. A Közgyűlés utasítja az VI. pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy
gondoskodjanak az intézmények szervezeti és működési szabályzatának,
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minőségirányítási programjának, nevelési, illetve pedagógiai programjának és
házirendjének elkészítéséről, és azokat fenntartói jóváhagyás érdekében küldjék
meg.
Felelős:
Határidő:

intézményvezetők
2011. szeptember 30.

XI. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy vizsgálja meg az intézmények átszervezése
következtében felszabaduló ingatlanok további hasznosításának lehetőségeit.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
2011. szeptember 30.

Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

A kiadmány hiteléül:

Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

Dr. Mengyi Roland s. k.
a közgyűlés elnöke
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a) melléklet
Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a PattantyúsÁbrahám Géza Szakképző Iskola 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
1.2. Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.).
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1.A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2.A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot illeti
meg.
6.3.A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.

Miskolc, 2011. május 30.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
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b) melléklet
Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Deák Ferenc
Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre
kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola
1.2. Székhelye: 3701 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.).

6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.

87

c) melléklet
Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján az Irinyi János
Szakközépiskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.).
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
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d)melléklet
Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
megszüntető okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Jókai Mór
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1-3. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. A megszűnés módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1) bekezdése alapján, jogutóddal.
4. A megszűnés oka és a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
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e) melléklet
Teleki Tehetséggondozó Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján
Tehetséggondozó Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.

a Teleki

1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Teleki Tehetséggondozó Kollégium
1.2. Székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3.Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.

Miskolc, 2011. május 30.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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f) melléklet
Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Serényi Béla
Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással
megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 31. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3600 Ózd, Bem u. 14. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a
tangazdaság feladatai tekintetében a Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Kft.
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
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g) melléklet
Bolyai Farkas Szakképző Iskola
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Bolyai Farkas
Szakképző Iskola 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Bolyai Farkas Szakképző Iskola
1.2. Székhelye: 3600 Ózd, Petőfi u. 20. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3600 Ózd, Bem u. 14. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.

Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
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h) melléklet
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Szepsi Laczkó
Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással
megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a
tangazdaság feladatai tekintetében a Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Kft.
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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i) melléklet
Trefort Ágoston Szakképző Iskola
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1)-(2) bekezdése alapján a Trefort
Ágoston Szakképző Iskola 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Trefort Ágoston Szakképző Iskola
1.2. Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István út 14. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a
gazdálkodási feladatok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1.).
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.

Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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j) melléklet
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján az Abaújszántói
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre
kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (székhelye: 3860 Encs, Petőfi S. u. 60.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a
tangazdaság feladatai tekintetében a Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Kft.
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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k) melléklet
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Tokaji
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre
kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3910 Tokaj, Tarcali u. 52.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szerencsi Középiskola, Szakiskola és Kollégium
(székhelye: 3900 Szerencs, Ondi u. 8. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a tangazdaság és
tanpanzió feladatai tekintetében a Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Kft.
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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l) melléklet
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a kurityáni
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással
megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon
1.2. Székhelye: 3732 Kurityán, Kossuth L. u. 130. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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m) melléklet
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján az ózdi Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011. 07.
31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
1.2. Székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 26. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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n) melléklet
Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a sályi
Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon 2011. 07. 31-ei hatállyal
beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Iskola és Diákotthon
1.2. Székhelye: 3425 Sály, Gárdonyi G. u. 18. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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o) melléklet
Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján az Erdélyi János
Általános Iskola és Kollégium 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
1.2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 10.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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p) melléklet

Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a Deák Úti
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011. 07.
31-ei hatállyal beolvadással megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
1.2. Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.
Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.
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q) melléklet
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon
átalakító okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése alapján a tornanádaskai
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon 2011. 07. 31-ei hatállyal beolvadással
megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon
1.2. Székhelye: 3767 Tornanádaska, Kossuth L. u. 1. sz.
1.3. Irányító szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (3525 Miskolc,
Városház tér 1.)
1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: Önállóan működő és
gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2011. 07. 31.
3. Az átalakítás módja: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyesítéssel,
azon belül beolvadással.
4. A megszűnés oka, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1.A megszűnés oka: a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.
4.2.A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát a jogutód költségvetési szerv látja el.
5. A jogutód költségvetési szerv:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye: 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. sz.), a gazdálkodási feladatok tekintetében: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ellátó Szervezete (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
6. Rendelkezés a jogokról és kötelezettségekről, ideértve a vagyoni jogokat és előirányzatokat is:
6.1. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (elismert vagy nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozás) a jogutód költségvetési szervekre száll át.
6.2. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
6.3. A vagyont a megszűnő költségvetési szerv vezetője leltár szerint köteles átadni a jogutód
költségvetési szerv részére.
7.A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: 2011. 07. 31.

Miskolc, 2011. május 30.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakító okiratot a 2011. május 30ai ülésén a 102/2011. (V. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.

