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Tájékoztató a 2012. december 13-i közgyűlés zárt
ülésén hozott határozatáról

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
59/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
36/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi LXXX.
törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a tiltott,
közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 36/2012. (VI.29.) önkormányzati
rendeletet.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: A megyei múzeum és a megyei könyvtár fenntartásának átvétele
ZMJVK 217/2012. (XII.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Göcseji Múzeum és
a Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi Park átvételéről a Zala Megyei
Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodást az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár átvételéről a Zala Megyei Intézményfenntartó Központtal
kötendő megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága alapító okiratát 2013. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat preambuluma:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó
központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek
átvételével
összefüggő
egyes
kormányrendeletek
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 11. § (1) bekezdése d) pontjára, a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát –
az államháztartásért, valamint a kultúráért felelős miniszter előzetes
egyetértésével – az alábbiak szerint adom ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Göcseji Múzeum számára az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint a muzeális intézményekről, a
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. §
(5) bekezdés a) pontja szerint a kultúráért felelős miniszter véleményének
előzetes kikérésével az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2. Az alapító okirat:
„1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.

A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyinek neve és címe:
Neve:
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Telephelyeinek neve és címe:
Tagintézményei:
1.3.1.1.
Göcseji Múzeum
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
1.3.1.2.
Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi

Park
1.3.1.3.
1.3.1.4.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 18.
Balatoni Múzeum
8360 Keszthely, Múzeum 2.
Thúry György Közérdekű Muzeális

Gyűjtemény
8800 Nagykanizsa Fő u. 5.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi

u. 62.”
szövegrész helyébe
„1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe:
1.1. Neve:
Göcseji Múzeum
1.2. Székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2.
1.3. Telephelyeinek neve és címe:
1.3.1. Tagintézményei:
Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi Park
8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 18.”
szövegrész lép.
3. Az alapító okirat:
„2.
A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kult. tv.) 42.
§, 45. §, 45/A. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott
anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és
restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint
kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és
közgyűjteményi feladatok ellátásról.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 20. § (2) bekezdése
alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez.” szövegrész
helyébe
„2.
A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kult. tv.) 37/A.
§, 42. §, 45. §, 45/A. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak
meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról,
megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásról.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (2)
bekezdése alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez.”
szövegrész lép.
4. Az alapító okirat:
„3.
A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1. Közreműködik a kultúráért felelős miniszter és a kulturális
örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) területi feladatinak
ellátásában;
3.1.2. Elősegíti a megyei múzeumi szervezet, illetőleg a megye közigazgatási
területén tevékenykedő más muzeális intézmények szakmai együttműködését,
munkájuk összehangolását, valamint az illetékességi területén lévő egyéb
kulturális javak védelmét;
3.1.3. A megye közigazgatási területén és a megyében levő megyei jogú
városban ellátja a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, mentését, és
régészeti feltárásokat végez;
3.1.4. Szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti
lelőhelyekről;
3.1.5. A régészeti feltárás esetén előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet a
múzeum a hatóságnak haladéktalanul bejelenti;
3.1.7. Szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében;
3.1.8. Ellátja továbbá a megyei múzeumi szervezet működésével kapcsolatos
funkcionális feladatokat.” szövegrész helyébe
„3.
A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Zala megye közigazgatási területén
a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint,
tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és
dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység
lehetőségét,

kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész
életen át tartó tanulás folyamatához,

közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,

együttműködik
a
nevelési-oktatási
intézményekkel
és
múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés
céljainak elérését,

elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását,
folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai
programkínálatot biztosít,

az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság
élénkítését.
3.1.2. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó
kulturális javak:

gyűjteménygondozása,
ennek
keretében
azok
gyarapítása,
nyilvántartása, állományvédelme,


tudományos feldolgozása és publikálása,

hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások
rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok
biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.
3.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,

területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően,
o
végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb
régészeti szaktevékenységeket,
o
vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján
adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
o
a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy
lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
o
részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy
a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben
történő elhelyezésében,
o
szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
o
gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények
szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb
kulturális javak védelme érdekében,
o
részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
o
muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmaimódszertani központként működik.” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat:
„ 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Zala megye közigazgatási területe.” szövegrész helyébe
„ 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Zala megye közigazgatási területe.”
szövegrész lép.
5. Az alapító okirat:
„5.
Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.” szövegrész helyébe
„5. Az alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szerv neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.
6. Az alapító okirat:
„6.
A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
6.1.Irányító szerv neve:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Irányító szerv székhelye
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
6.2.Középirányító szerv neve:
Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
Középirányító szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.

A középirányító szerv vezetője a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében
meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott
egyetértésével gyakorolja.
6.3.Fenntartó szerv neve:
Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
Fenntartó szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.”
szövegrész helyébe
„6. A költségvetési szerv irányítása és felügyelete:
Ágazati irányító:
a kultúráért felelős miniszter
Irányító és felügyeleti szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Irányító és felügyeleti szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17-19.” szövegrész lép.
7. Az alapító okirat:
„8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei múzeumi szervezet
A megyei múzeumi szervezet a Kult. tv-ben meghatározott feladatok egységes
ellátásának intézményrendszere, amelyben különböző szakmai besorolású,
önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények működnek.”
szövegrész helyébe
„8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi
múzeum” szövegrész lép.
8. Az alapító okirat
„ 9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei múzeumigazgató, aki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
A megyei múzeumigazgatót – a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a
kormánymegbízott egyetértésével - a Zala Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott
időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
A Kult tv. 45/B. § (2) bekezdése alapján a megyei múzeumigazgató
megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős
miniszter előzetes egyetértése szükséges.” szövegrész helyébe
„9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban
Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott

időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum
vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős
miniszter egyetértése szükséges.” szövegrész lép.
9. Az alapító okirat:
„11. Az intézmény jogelődjének megnevezése, székhelye:
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.” szövegrésszel egészül ki.
10. Az alapító okirat:
„Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat – a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2.§ (1) bekezdésének rendelkezése értelmében – 2011.
november 25-én kelt Alapító Okirata hatályát veszti.” szövegrész helyébe
„Jelen Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága IX-09/30/338/2012. számú, 2012. július
12-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum 2.) és a Thúry György
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (8800 Nagykanizsa Fő u. 5. és 8800
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) költségvetési szervek a továbbiakban önállóan,
újonnan alapított intézmény keretein belül látják el a feladataikat 2013. január
1. napjától.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának
kötelezettsége a költségvetési szerv megszüntetése nélkül került át más
államháztartáson belüli szervezethez a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján. A módosító okirat alapján
a közfeladatot 2013. január 1-jétől a Göcseji Múzeum látja el, kötelezettséget is
ettől az időponttól vállal.
A Kult. tv. 45/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a megyei hatókörű városi
múzeum vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Göcseji Múzeum
igazgatóját, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el
a 2013. január 1. napján hatályba lépő alapító okiratnak megfelelően és azt
jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

5.

2013. január 31.
felkérésre: igazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
alapító okiratát 2013. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat preambuluma:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek átvételeivel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §
(1) bekezdése d) pontjára, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat – az államháztartásért felelős miniszter, valamint a
kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértésével - az alábbiak szerint adom ki:” szövegrész
helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint a
muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § (3) bekezdés a) pontja szerint a kultúráért felelős miniszter véleményének
előzetes kikérésével az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat:
„ 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei neve és címe:
1.1.
1.2.

Neve:
Székhelye:

Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.” szövegrész helyébe

„1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei neve és címe:
Neve:
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
Telephelye:
József Attila Városi Tagkönyvtár
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész lép.
3. Az alapító okirat:
„2. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési szóló 1997.
évi CXL törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. §-a alapján a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása.

A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR
keretében működő szolgáltató megyei könyvtár.” szövegrész helyébe
„2. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési szóló 1997.
évi CXL törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. §-a alapján a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, továbbá a megyei könyvtári feladatok ellátása.
A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR
keretében működő szolgáltató megyei könyvtár.” szövegrész lép
4. Az alapító okirat:
„3. A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1. a fenntartó által kiadott alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
3.1.2. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
3.1.3. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
3.1.4. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
3.1.5. részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében,
3.1.6. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
3.1.7. közhasznú információ szolgáltatást nyújt,
3.1.8. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
3.1.9. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
3.1.10. ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum- ellátással kapcsolatos
feladatokat,
3.1.11. szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
3.1.12. végzi illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
3.1.13. a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
3.1.14. szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
3.1.15. végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
3.1.16. könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez,” szövegrész helyébe
„3. A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alapfeladatként nyilvános könyvtári feladatellátást végez a Kult. tv. 55. § (1) és a 65. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
Alapfeladatként a Kult. tv. 66. § alapján a megyei könyvtár a megye egész területére
vonatkozóan állami feladatként
- ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos
feladatokat,
- szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
- végzi, illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
- szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
- végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést,
- könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez
- működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
- megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv.64. § (3)
bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
- koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
- koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
- ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a
szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.
A feladatellátás helyszínei: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.
József Attila Városi Tagkönyvtár
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész lép
5. Az alapító okirat:
„4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
4.1. Zala megye közigazgatási területe.
4.2. Az ODR-ről szóló Korm. rend. 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében
Magyarország területe.” szövegrész helyébe
”4.A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
4.1. Zala megye közigazgatási területe.
4.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
4.3. Az ODR-ről szóló Korm. rend. 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében
Magyarország területe.” szövegrész lép

6. Az alapító okirat:
„5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4.” szövegrész helyébe
„5. Alapítói jogokat gyakorló és fenntartó szerv neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.
7. Az alapító okirat:
„6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
6.1. Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

6.2. Középirányító szerv neve:
Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
Középirányító szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.
A középirányító szerv vezetője a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott
hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
6.3. Fenntartó szerv neve:
Fenntartó szerv székhelye:
szövegrész helyébe

Zala Megyei Intézményfenntartó Központ
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső

u.

10.”

„6. A költségvetési szerv irányítása és felügyelete:
Ágazati irányító:
Irányító és felügyeleti szerv neve:
Irányító és felügyeleti szerv székhelye:
szövegrész lép.

a kultúráért felelős miniszter
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.”

8. Az alapító okirat:
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrész helyébe
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkezik. Saját költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági
feladatait a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ látja el.” szövegrész lép.
9. Az alapító okirat:
„9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő

egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetője nyilvános
pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult. tv. 68 § (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához
és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.”
szövegrész helyébe
„ 9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A megyei könyvtár igazgatója
a költségvetési szerv dolgozói tekintetében önálló munkáltatói joggal rendelkezik.
A megyei könyvtár igazgatóját Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult. tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához
és annak visszavonásához a miniszter előzetes egyetértése szükséges.” szövegrész lép.
10. Az alapító okirat:
„10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv szakalkalmazottainak és egyéb közalkalmazottainak foglalkoztatási
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes a Kjt. illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény megbízási
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” szövegrész helyébe
„10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv szakalkalmazottainak és egyéb közalkalmazottainak foglalkoztatási
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes a Kjt. illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási
jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” szövegrész lép.
11. Az alapító okirat:
„11. Az intézmény jogelődjének megnevezése, székhelye:
Deák Ferenc Megyei Könyvtár 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.

József Attila Városi Könyvtár 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrésszel egészül
ki.
12. Az alapító okirat:
„12. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 64. § (7) bekezdése alapján a megyei könyvtár vagyonkezelője a
tevékenységét biztosító vagyonnak.
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására,
cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.” szövegrésszel egészül ki.
13. Az alapító okirat:
„Jelen egységes szerkezetű alapító okirat- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzat intézmények és a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2 § (1) bekezdésének rendelkezése
érdekében- 2012. január 1. napján lép hatályba. és ezzel egyidejűleg a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárnak a Zala Megyei Közgyűlés 39/2011. (IV. 28.) KH. számú határozattal elfogadott,
2011. április 28-án kelt, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” szövegrész
helyébe
„Jelen Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár IX-09/30/128/2012. számú, 2012. június 21-én kelt egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési
szerv megszüntetése nélkül került át más államháztartáson belüli szervezethez a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján. A módosító okirat alapján a
közfeladatot 2013. január 1-jétől a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár látja el,
kötelezettséget is ettől az időponttól vállal.
A Kult. tv. 64. § (7) bekezdése alapján a megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét
biztosító vagyonnak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatóját, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát

készítse el a 2013. január 1. napján hatályba lépő alapító okiratnak megfelelően és azt
jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2013. január 31.
felkérésre: igazgató

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a József Attila Városi Könyvtárat 2012.
december 31-i hatállyal, mint önálló jogi személyt, önállóan működő önkormányzati
költségvetési szervet megszünteti.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megszüntető okirat aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a József
Attila Városi Könyvtár Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba történő
beolvadásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
ZMJVK 218/2012. (XII.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-i hatállyal Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak
szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal számára Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2.

Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A költségvetési szerv neve:
Rövidített neve:

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal”

3.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A költségvetési szerv székhelye:
Telephelye:

4.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 15.”

Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv élén a jegyző áll. A jegyzőt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályáztatás alapján, határozatlan időre
nevezi ki.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, munkajogviszony.”

5.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatokat látja el.
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

6.

Az alapító okirat 9. pontja „Szakfeladat besorolás:” szövegrésze helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„Szakfeladat besorolás:
562917
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841133
882111
882113
882118

Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás”

7.

Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Megnevezés
városháza épület
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
irodaház
Zalaegerszeg, Ady u. 15.

Helyrajzi szám

Területi adatok

3122.

2087 m2

3194.

615,7 m2

A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
A vagyon kezelője: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal”
8.

Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„12. A hivatal illetékességi területe:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A kiemelt építésügyi hatósági
feladatok tekintetében az illetékességi terület a 218/2012. (VII.13.) Korm. rendeletben
meghatározott településekre is kiterjed. A telepengedélyezési, illetve bejelentés köteles
ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok tekintetében az
illetékességi terület a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott
településekre terjed ki. A kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi
terület az 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben meghatározott településekre terjed ki. Az
ingatlan vállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.02.) Korm.
rendelet alapján az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként
illetékessége Zala megye területére terjed ki.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
ZMJVK 219/2012. (XII.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal 2013. január 1. napi hatállyal jóváhagyja a Zalaegerszegi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szervezeti és működési szabályzat, valamint
a hivatal működését szabályozó belső rendelkezések összhangjának megteremtéséről.

Határidő:
Felelős:

2012. december 28.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy: A zalaegerszegi 2423
részterületének értékesítése

Gyutai Csaba sk.
polgármester
hrsz-ú

ingatlan

(Béke

ligeti

Általános

Iskola)

ZMJVK 220/2012. (XII.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 2423 hrsz.-ú, kivett
általános iskola megnevezésű, 5.583 m2 területű, természetben a Zalaegerszeg, Béke
ligeti u. 6. szám alatt található ingatlan 212 m2-es részterületét a szomszédos
zalaegerszegi 2418 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, dr. Vizler Dénes Szabolcs
(Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 51.) részére.
A közgyűlés az ingatlan eladási árát 3.386.700,- Ft összegben határozza meg, melyet
ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.
A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles
megfizetni.
A vevő által megfizetett bánatpénzt a vételárba beszámít és foglalónak minősül.
Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell, hogy a telekalakítást követően az
útszabályozással érintett 30 m2 nagyságú terület gondozása a Vevő feladata.
A változási vázrajz elkészítésének, a telekalakítási eljárás lefolytatásának, valamint a
változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei vevőt terhelik.
A közgyűlés vállalja a Béke ligeti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását
és a telekalakításhoz szükséges építési övezethatár változtatásnak a Zalaegerszeg
város Építési Szabályzatának 2013. évi soron következő módosításakor történő
átvezetését.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
ZMJVK 221/2012. (XII.13.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételi megállapodásban rögzíteni kívánja, hogy a
Zalaegerszeg 2423 hrsz-ú ingatlan mérete telekalakítási eljárás során 5.341 m2 területre
változik.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja 2012. december 14-i hatállyal:

1. Az intézmény preambuluma:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.
§-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész
helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. § (4) bekezdése, valamint
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 86. § (1)-(2) bekezdése alapján
gondoskodik az általános iskolai ellátásról. Az Ötv. 61. § (1) bekezdése és a 70. § (1)
bekezdés a) pontja, továbbá a Kt. 86. § (3) bekezdés b) pontja alapján gondoskodik a
szakiskolai ellátásról, illetve az Ötv. 61. § (1) bekezdése és a 70. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról,
neveléséről, gondozásáról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 86. § (1)-(2) bekezdése alapján
gondoskodik az általános iskolai ellátásról, továbbá a Kt. 86. (3) bekezdés b.) pontja alapján
a szakiskolai ellátásról, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § (1)

bekezdés c) és i) pontja alapján alapfeladatként látja el az általános iskolai és a szakiskolai
feladatait.” szövegrész lép
3. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak
szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” szövegrész
lép
4. Az alapító okirat:
„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám az általános iskolai
évfolyamokon: 350 fő
Szakiskolai évfolyamokra felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 140 fő”
szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
Évfolyamok száma:
8 (1-8) évfolyamon általános iskolai oktatás: 350 fő ebből
1-4 évfolyam:
130 fő
5-8 évfolyam:
220 fő
9-12 évfolyamon szakiskolai oktatás: 140 fő ” szövegrész lép
5. Az alapító okirat:
„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
A leltár szerinti ingó, valamint az ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:
Az épület építési éve:
Hasznos alapterülete:

zalaegerszegi 2 423
Zalaegerszeg, Béke liget 6.
2
5 651 m
1977
2
2 028 m „szövegrész helyébe

„A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:

A leltár szerinti ingó, valamint az ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:

zalaegerszegi 2 423
Zalaegerszeg, Béke liget 6.
2”
5 341 m szövegrész lép

6. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Fő tevékenysége:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével)

Alaptevékenység:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az iskolaotthonos
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
 napközi otthoni ellátást (855911)
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
 tanulószobai ellátást (855914)
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:



a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő,
középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem
kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével,
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint
(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:



kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint
(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés,
logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:



a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:



a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:




lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként
kell elszámolni.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
ingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész helyébe
„Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:
kivételével)

852010

Alapfokú

oktatás

(alapfokú

művészetoktatás

Alap szakfeladatai:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos
 halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 középsúlyos értelmi fogyatékos



halmozottan fogyatékos tanuló (enyhe értelmi fogyatékosság
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság és emellett hallás, látás,
mozgás vagy beszédfogyatékosság fennállása)
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész lép
7. Az alapító okirat:
Az alapító okirat az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ A költségvetési szerv által oktatható szakmacsoportok, szakmák és ágazatok megnevezése:
Szakmacsoportok:
mezőgazdasági szakmacsoport
könnyűipari szakmacsoport
gépészeti szakmacsoport
Szakképesítés megnevezése
Textiltermék-összeállító

Szakképesítés
azonosítószáma
2154202

Parkgondozó

2162202

Épület-és szerkezetlakatos

3458203

Szakközépiskol
ai ágazat
XVII
Könnyűipar
XXXIV
Kertészet és
parképítés
IX
Gépészet

Felnőttoktatá
s
-

-„

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a
Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása
ZMJVK 222/2012. (XII.13.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskola állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételi megállapodásban rögzíteni kívánja, hogy a Zalaegerszeg 4875 hrsz-ú ingatlan mérete
telekalakítási eljárás során 16.195 m2 területre változik.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát 2012. december 14-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola számára az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola számára az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a 70. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §(3)
bekezdés b) pontja alapján a közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a
középiskolai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja alapján a
közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a középiskolai ellátásról.”
szövegrész lép.
3. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak

szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” szövegrész
lép
4. Az alapító okirat:
„Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
székhelyintézménye:
Ganz Ábrahám Székhelyiskola
Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
Tagintézménye:
Munkácsy Mihály Tagiskola
Zalaegerszeg, Gasparich út 24.
Az intézménybe felvehető maximális nappali gyermek-, tanulólétszám: 2065 fő”
szövegrész helyébe
„Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
Tagintézménye:
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Munkácsy Mihály Tagiskolája
Zalaegerszeg, Gasparich út 24.
Az intézménybe felvehető maximális nappali gyermek-, tanulólétszám: 2065 fő ebből
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Szakközépiskola:
850 fő
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Munkácsy Mihály Tagiskolája
Szakközépiskola:
550 fő
Szakiskola:
665 fő” szövegrész lép.
5. Az alapító okirat:
„Ganz Ábrahám Székhelyiskola adatai:
Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:
A főépület építési éve:
hasznos alapterülete:
Tanműhely:
hasznos alapterület:
Sportterem
hasznos alapterület:
„Ganz Ábrahám Székhelyiskola adatai:
Helyrajzi szám:
Földterület nagysága:
A főépület építési éve:

zalaegerszegi 4875
18696 m2 + 4832 m2
1963.
3881 m2
604 m2 + 872 m2
288 m2” szövegrész helyébe

zalaegerszegi 4875
16195 m2
1963.

hasznos alapterülete:
Tanműhely:
hasznos alapterület:
Sportterem
hasznos alapterület:
6. Az alapító okirat:
„Fő tevékenysége:

3881 m2
604 m2 + 872 m2
288 m2” szövegrész lép.
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenység:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés,
logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos




a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő,
középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem
kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével,
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint
(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:


Feladatmutató:

férőhelyek száma
pedagógusok száma
tanulók száma

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint
(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés,
logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat,
 a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt
szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, amely a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai
előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú
szakképesítést.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési
programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
854211 Felsőfokú szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési
programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási
intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás
alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az
Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés,

amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább
harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési
területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az
európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
 Feladatmutató:

férőhelyek száma
tanulók, hallgatók száma

854212 Szakirányú továbbképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény
alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a
felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által
nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alapvagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség megszerzésére
felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb
százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
 Feladatmutató:
tanulók, hallgatók száma
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az előzőekbe nem
sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és nyelvoktatást
(8552),
 a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
 Feladatmutató:
tanulók, hallgatók száma
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi,
illetve általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma





Feladatmutató:
Teljesítménymutató:
Eredményességi mutató:

képzésre jelentkezők száma
képzésben részt vevők száma
képzést sikeresen elvégzők száma

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát
és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás,
munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt
(855935), vagy
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934),
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
 Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
 Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
 Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:






hallásfogyatékos
beszédfogyatékos
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a
szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai
fejlesztési programmal, a szakképzés feljesztésével összefüggő beruházási jellegű
támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési
programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai
ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:



az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként
kell elszámolni.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
ingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő
előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
közbeszerzések száma, átlagos értéke
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:



a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, dokumentumkészítési és
a speciális irodai ellátó tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a szakszervezeti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Vállalkozási tevékenység:
855300 Járművezető-oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a nem hivatásos repülőgép-, gépjármű-, motorkerékpár-, hajó- és vitorláshajó-vezető
képzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a hivatásos gépjárművezető-oktatást (8532).
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma” szövegrész helyébe
„Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola székhelye szerinti
iskola tevékenységi körei:
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alap szakfeladatai:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
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
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
Vállalkozási tevékenysége:
855300 Járművezető oktatás
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme nélkül, járművezető
képzés szervezése, lebonyolítása céljából végezhet.
A fenti szakfeladaton túl az intézmény vállalkozási tevékenységet a „853224 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás” szakfeladathoz kapcsolódóan, a
hivatásos járművezető-képzés céljából is végezhet.
A vállalkozási tevékenységek kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény összes
kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell
finanszírozni.
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola székhelye szerinti
iskolában oktatható szakmák, szakmacsoportok és ágazatok:
Szakmacsoportok:
- Gépészet szakmacsoport
- Közlekedés szakmacsoport
- Informatika szakmacsoport
- Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
- Könnyűipari szakmacsoport
- Környezetvédelem- vízgazdálkodás
- Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

Szakképesítés megnevezése
Gépgyártás-technológiai technikus
Mechatronikai technikus
CAD-CAM informatikus
Elektronikai technikus

Szakképesítés
azonosítószáma
54 521 03
54 523 04

54 481 01
54 523 02

Szakközépiskolai
ágazat
IX
Gépészet

Felnőttoktatás

IX
Gépészet

X

XIII
informatika
XI

X

X

X
X

Informatikai rendszergazda

54 481 04

XIII
informatika

Közúti közlekedés üzemvitel-ellátó

54 841 02

XXI

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

XXIII

Autótechnikus

XXII
közlekedésgépészet

X

55 525 01

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

55 850 01

X

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

Gépi forgácsoló

34 521 03

Gyártósori gépbeállító

34 521 05

Ipari gépész

34 521 04

Hegesztő

34 521 06

Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03

Szerszámkészítő

34 521 10

Női szabó

34 542 06

XXIII
Környezetvédelem
XXII
közlekedésgépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
XVII
könnyűipar
XVII
könnyűipar
XXII
közlekedésgépészet
IX
Gépészet
XXII
közlekedésgépészet
XI
Villamosipar és
elektronika
XIII
informatika
XI
Villamosipar és
elektronika
XXII
közlekedésgépészet

X

Ruhaipari technikus

54 542 02

Autóelektronikai műszerész

54 525 01

CNC gépkezelő

35 521 01

Gépjármű építő szerelő

34 525 01

Mechatronikus karbantartó

34 523 01

Számítógépszerelő-karbantartó

34 523 02

Elektromechanikai műszerész

34 522 01

Autószerelő

54 525 02

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Karosszérialakatos

34 525 06

Gyakorló fodrász

52 815 01

Fodrász

55 815 01

XXII
közlekedésgépészet
XXX
Szépészet
XXX
Szépészet

X
X
X

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály
Tagiskola tevékenységi körei:
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alap szakfeladatai:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
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
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
Vállalkozási szakfeladata:
855300 Járművezető oktatás
Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme nélkül, járművezető
képzés szervezése, lebonyolítása céljából végezhet.
A fenti szakfeladaton túl az intézmény vállalkozási tevékenységet a „853224 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás” szakfeladathoz kapcsolódóan, a
hivatásos járművezető-képzés céljából is végezhet.
A vállalkozási tevékenységek kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény összes
kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell
finanszírozni.
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály
Tagiskolájában oktatható szakmák, szakmacsoportok és ágazatok:
Szakmacsoportok:
- Gépészet szakmacsoport
- Közlekedés szakmacsoport
- Informatika szakmacsoport
- Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
- Könnyűipari szakmacsoport
- Környezetvédelem- vízgazdálkodás
- Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Szakképesítés megnevezése
Gépgyártás-technológiai technikus
Mechatronikai technikus
CAD-CAM informatikus
Elektronikai technikus

Szakképesítés
azonosítószáma
54 521 03
54 523 04

54 481 01
54 523 02

Szakközépiskolai
ágazat
IX
Gépészet

Felnőttoktatás

IX
Gépészet

X

XIII
informatika
XI

X

X

X
X

Informatikai rendszergazda

54 481 04

XIII
informatika

Közúti közlekedés üzemvitel-ellátó

54 841 02

XXI

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

XXIII

Autótechnikus

XXII
közlekedésgépészet

X

55 525 01

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

55 850 01

X

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

Gépi forgácsoló

34 521 03

XXIII
Környezetvédelem
XXII
közlekedésgépészet
IX
Gépészet

X

X

X
X

Gyártósori gépbeállító

34 521 05

Ipari gépész

34 521 04

Hegesztő

34 521 06

Épület- és szerkezetlakatos

34 582 03

Szerszámkészítő

34 521 10

Női szabó

34 542 06

Ruhaipari technikus

54 542 02

Autóelektronikai műszerész

54 525 01

CNC gépkezelő

35 521 01

Gépjármű építő szerelő

34 525 01

Mechatronikus karbantartó

34 523 01

Számítógépszerelő-karbantartó

34 523 02

Elektromechanikai műszerész

34 522 01

Autószerelő

54 525 02

Karosszérialakatos

34 525 06

Gyakorló fodrász

52 815 01

Fodrász

55 815 01

IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
IX
Gépészet
XVII
könnyűipar
XVII
könnyűipar
XXII
közlekedésgépészet
IX
Gépészet
XXII
közlekedésgépészet
XI
Villamosipar és
elektronika
XIII
informatika
XI
Villamosipar és
elektronika
XXII
közlekedésgépészet
XXII
közlekedésgépészet
XXX
Szépészet
XXX
Szépészet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

„ szövegrész lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

III.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Középiskolai Kollégium állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételi megállapodásban rögzíteni
kívánja, hogy a Zalaegerszeg 4876 hrsz-ú ingatlan mérete telekalakítási eljárás során 8.382 m2
területre változik.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Középiskolai Kollégium
alapító okiratát 2012. december 14.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Városi Középiskolai Kollégium számára a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Városi Középiskolai Kollégium számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a 70. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3)
bekezdés a) pontja alapján a közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a
kollégiumi ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés a) pontja alapján a
közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a kollégiumi ellátásról.”
szövegrész lép.
3. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai
ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész
helyébe
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” szövegrész
lép
4. Az alapító okirat:
„A Városi Középiskolai Kollégium Székhelyintézménye:
Teleki Blanka Székhelykollégium
Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Tagintézménye:
Kaffka Margit Tagkollégium

Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 2.
Kovács Károly Tagkollégium
Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 1-3.
Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 790 fő” szövegrész
helyébe
„A Városi Középiskolai Kollégium Székhelyintézménye:
Teleki Blanka Kollégium
Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Tagintézménye:
Kaffka Margit Tagkollégiuma
Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 2.
Kovács Károly Tagkollégiuma
Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 1-3.
Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 790 fő ebből
Teleki Blanka Kollégium:
250 fő
Kaffka Margit Tagkollégiuma:
236 fő
Kovács Károly Tagkollégiuma:
304 fő
” szövegrész lép.
5. Az alapító okirat
„Kovács Károly Tagkollégium adatai:
Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 1-3.
Helyrajzi szám:
zalaegerszegi 4876
Földterület nagysága:
6009 m2
Az épület építési éve:
1965.
hasznos alapterülete:
2603 m2
hasznos alapterület:
(volt Ganz kollégium)
2660 m2
Férőhelyek száma:
304 fő” szövegrész helyébe
„Kovács Károly Tagkollégium adatai:
Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 1-3.
Helyrajzi szám:
zalaegerszegi 4876
Földterület nagysága:
8382 m2
Az épület építési éve:
1965.
Férőhelyek száma:
304 fő” szövegrész lép.
6. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési kötelezettséggel látja el az
alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fő tevékenysége:

559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Alaptevékenység:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi
szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011),
 a kollégiumi, externátusi nevelést (85592),
 a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsőoktatásban részt vevő hallgatók
számára (559013, 559014, 559015),
 a kollégiumi étkeztetést (562916),
 a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férőhelyek, szünidő, hétvége)
szállásnyújtást harmadik személyeknek (552001).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: - férőhelyek száma
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi,
externátusi nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
Kiegészítő tevékenység:
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében
biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított kollégiumi, diákotthoni
étkeztetést (562919).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott
szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával
kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. (Ezek a szálláshelyek különböző formában
működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház
és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi
menedékhely, menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak,
hálózsákok elhelyezésére.)
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatást napi takarítással, ágyneműcserével, ételés italszolgáltatással (5510)
 a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadását
tartós használatra , jellemzően havi vagy éves időtartamra (68),
 üdülőhelyi, tábori étkeztetést (562916).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő
lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával,
illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
lakóingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” szövegrész
helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre:
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési kötelezettséggel látja el az
alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Teleki Blanka Kollégium tevékenységi körei:
Szakágazati besorolása:
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Alapszakfeladatai:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kaffka Margit Tagkollégium tevékenységi körei:
Szakágazati besorolása:
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Alapszakfeladatai:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kovács Károly Tagkollégium tevékenységi körei:
Szakágazati besorolása:
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Alapszakfeladatai:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész lép.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012.december 21.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Páterdombi Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása, valamint a
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Deák
Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola eszközeit érintő változások
ZMJVK 223/2012. (XII.13.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi Szakképző Iskola alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja 2012. december 14-i hatállyal:
1. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a 70. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §(3)
bekezdés b) pontja alapján a közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a
középiskolai és szakiskolai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja alapján a
közoktatás nevelő és oktató intézményeként gondoskodik a középiskolai ellátásról.”
szövegrész lép.” szövegrész lép
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai
ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.”szövegrész
helyébe
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” szövegrész
lép
3. Az alapító okirat:
„Az intézmény neve: Páterdombi Szakképző Iskola
Zalaegerszeg, Báthory István utca 58.

Tagintézményei:
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola
Zalaegerszeg, Báthory István utca 58.
Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola,
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.” szövegrész helyébe
„Az intézmény neve: Páterdombi Szakképző Iskola
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Iskola
Zalaegerszeg, Báthory István utca 58.
Tagintézménye: Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tagiskolája
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.” szövegrész lép
4. Az alapító okirat:
Az intézménybe felvehető maximális nappali gyermek-, tanulólétszám: 1810 fő,
Felnőtt oktatás keretében esti, levelező felvehető maximális tanulói létszám (9-12.
évfolyamon): 210 fő” szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális nappali gyermek-, tanulólétszám: 1810 fő ebből:
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Iskola
Szakközépiskola (9-13. évfolyam)
750 fő
Szakiskola
(9-11. és 11-13. évfolyam)
650 fő
Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi Pál Mezőgazdasági és
Élelmiszer-ipari Tagiskolája
Szakközépiskola (9-12. évfolyam)
120 fő
Szakiskola (9-11. és 11-13. évfolyam)
290 fő”
szövegrész lép
5. Az alapító okirat:
„Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola adatai:
Megnevezése

Címe

Főépület
Pék tanműhely
Növényház

Zalaegerszeg
Kinizsi u. 74.

Helyrajzi
száma
1950/1

Földterület Hasznos
nagysága
alapterülete
13214 m²
2861 m²
418 m²
440 m² (üzlet
alapterület:
22m²)

Építési
éve
1966
2001
1969”

szövegrésze helyébe
„Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola adatai:
A Zalaegerszeg 1950/1 hrsz-ú, 13.230 m2 nagyságú, kivett középiskola megnevezésű
ingatlanon (Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.) található alábbi épületek:

Megnevezése
Főépület
Pék tanműhely

Címe
Zalaegerszeg
Kinizsi u. 74.

Hasznos
alapterülete
4.034 m²
427 m²

Építési éve
1966
2001

szövegrész lép.
6. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési kötelezettséggel látja el az
alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Iskola székhelye szerinti
iskola tevékenységi körei:
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
Alap szakfeladatai:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
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
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100 Rendezvényi étkeztetés
749034 Akkreditációs tevékenység
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
770000 Kölcsönzése, operatív lízing
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Iskola székhelye szerint
oktatható szakmák és szakmacsoportok:
Szakmacsoportok:
- Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
- Vendéglátás-turisztika szakmacsoport
Oktatható szakmák:
Szakképesítés megnevezése
Eladó
Cukrász
Pincér
Szakács
Vendéglátó eladó
Vendéglátó üzletvezető
Vendéglátásszervező-vendéglős

Szakképesítés
azonosítószáma
34 341 01
34 811 01
34 811 03
34 811 04
34 811 05
35 811 02
54 811 01

Turisztikai szervező, értékesítő
Idegenvezető
Kereskedő

54 812 03
54 812 01
54 341 01

Logisztikai ügyintéző

54 345 01

Szakközépiskolai
ágazat
XXVII
Vendéglátóipar
XXVIII Turisztika
XXVIII Turisztika
XXVI
Kereskedelem
XXVI
Kereskedelem

Felnőttoktatás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi
Tagiskolájának tevékenységi körei:

Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari

Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás
Alap szakfeladatai:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
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
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok

További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100 Rendezvényi étkeztetés
749034 Akkreditációs tevékenység
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
770000 Kölcsönzése, operatív lízing
Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari
Tagiskolájában oktatható szakmák és szakmacsoportok:
Szakmacsoportok:
- Élelmiszeripar szakmacsoport
- Mezőgazdaság szakmacsoport
Oktatható szakmák:
Szakképesítés megnevezése
Pék
Húsipari termékgyártó
Dísznövénykertész
Kertész
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Élelmiszeripari technikus

Szakképesítés
azonosítószáma
34 541 04
34 541 03
34 622 01
34 622 02
35 622 02
54 541 02

Szakközépiskol
ai ágazat
XXXVI
Élelmiszeripar

Felnőttoktatá
s
X
X
X
X
X
X

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 289/2011. (XII.21.) számú
határozatának a Páterdombi Szakképző Iskolára (Zalaegerszeg, Báthory. u. 58.) vonatkozó
rendelkezéseit módosítja az alábbiak szerint:
1. A ZMJVK 289/2011. (XII.21.) számú határozat VII. 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép.
A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Páterdombi SZKI által a ZMJVK 289/2011.
(XII.21.) számú határozat alapján 2012. december 13-ig értékesített ingóságok (eszközök,
gépek, felszerelések) eladásából származó bevételeket az iskola kötelezettségeinek
teljesítésére felhasználhatja.

A 2012. december 13-ig nem értékesített vagyontárgyakra vonatkozóan
vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervként további intézkedésig a Páterdombi
Szakképző Iskola (Zalaegerszeg, Báthory u. 58.) helyett a ZMJV Polgármesteri Hivatalát
(Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) jelöli ki.
A közgyűlés felkéri a polgármester és a Páterdombi SZKI igazgatóját, gondoskodjon az
eszközök átadás-átvételéről, valamint a változások nyilvántartásokban történő
átvezetéséről.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hatályos Vagyonrendeletének
54. §-ában kapott felhatalmazás alapján szükség esetén a továbbiakban saját hatáskörben
gondosodjon az érintett vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyongazdálkodási feladatokkal
megbízott szerv kijelöléséről.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre:
Páterdombi Szakképző Iskola igazgatója

2. A ZMJVK 289/2011. (XII.21.) számú határozat VII. 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Ságodi Ipartelepen található vállalkozások részére
történő vízszolgáltatással kapcsolatosan a Páterdombi Szakképző Iskola birtokában lévő
vízjogi engedélyt más személyre vagy szervezetre átruházza, illetve szükség esetén
megszüntesse.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és az érintett szervezetek vezetőit a vízjogi
engedéllyel összefüggő megállapodások megfelelő módosítására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Gyutai Csaba polgármester
felkérésre:
Páterdombi Szakképző Iskola igazgatója
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
III.
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi Szakképző Iskola
(Zalaegerszeg, Báthory u. 58.) helyett az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközeire
vonatkozóan vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervként további intézkedésig
az Egészségügyi Gazdasági Ellátó Szervezetet (Zalaegerszeg, Kis u. 8.) jelöli ki:
Menny

Haszn. vétel

001125 Motoros kasza FS-300 STIHL

1 db

06.05.17

150.690,-

001127 Motoros kasza FS-300 STIHL

1 db

06.05.17

150.690,-

001131 Fűnyírógép

1 db

06.05.17

0,-

001133 Motorfűrészgép MS180 láncfűrész

1 db

06.05.19

72.700,-

001147 MTD pótkocsi

1 db

06.07.12

49.900,-

001167 Fűkasza függesztett

1 db

07.10.25

334.800,-

001186 Fűnyíró

1 db

10.03.28

47.900,-

Azon

Megnevezés

Br.érték

000665 Fűnyíró traktor

05.07.25

750.00,-

000802 New Holland kerti traktor

1 db

05.10.01

5.158.000,-

001381 Opel Combo IFK-640

1 db

02.11.22

4.257.927,-

001382 Utánfutó

1 db

05.08.04

136.900,-

A közgyűlés felkéri a polgármester és az érintett intézmények vezetőit, gondoskodjanak a
tárgyi eszközök átadás-átvételéről, valamint a változások nyilvántartásokban történő
átvezetéséről.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hatályos Vagyonrendeletének 54.
§-ában kapott felhatalmazás alapján szükség esetén a továbbiakban saját hatáskörben
gondosodjon az érintett vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyongazdálkodási feladatokkal
megbízott szerv kijelöléséről.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Páterdombi Szakképző Iskola igazgatója
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg, Gasparich u. 24.) helyett az alábbiakban
felsorolt tárgyi eszközeire vonatkozóan vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott
szervként további intézkedésig az Egészségügyi Gazdasági Ellátó Szervezetet
(Zalaegerszeg, Kis u. 8.) jelöli ki:
Azon.

Megnevezés

Menny

Haszn. vétel

Br.érték

2922

Motoroskasza H-235R

1 db

2008.12.15

137.500,-

2921

Sószóró traktorhoz

1 db

2008.12.15

219.960,-

1300

Fűnyíró JET 55s

1 db

2003.07.31

150.750,-

2460

Traktor kabinos AGT-835HL/T De
Lux

1 db

2006.04.01

3.937.500,-

A közgyűlés felkéri a polgármester és az érintett intézmények vezetőit, gondoskodjanak a
tárgyi eszközök átadás-átvételéről, valamint a változások nyilvántartásokban történő
átvezetéséről.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hatályos Vagyonrendeletének 54.
§-ában kapott felhatalmazás alapján szükség esetén a továbbiakban saját hatáskörben
gondosodjon az érintett vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyongazdálkodási feladatokkal
megbízott szerv kijelöléséről.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola igazgatója
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskola (Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) helyett az alábbiakban felsorolt
tárgyi eszközeire vonatkozóan vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervként
további intézkedésig az Egészségügyi Gazdasági Ellátó Szervezetet (Zalaegerszeg, Kis u.
8.) jelöli ki:
Azon..

Megnevezés

Mennyis
Haszn. vétel
ég

Bruttó
érték

1439

Casio AP-45 digitális zongora

1 db

2007.12.20

279.990,-

1440

Fűnyíró SMD P6556

1 db

2007.12.17

112.600,-

1441

Fűnyíró SMD P6556

1 db

2007.12.17

112.600,-

1442

Fűnyíró SMD P6556

1 db

2007.12.17

112.599,-

555

Fűnyíró önjáró

1 db

2003.12.30

102.300,-

556

Fűnyíró önjáró

1 db

2003.12.30

102.300,-

622

Fűnyírógép ER 653 SP

1 db

2004.06.21

94.600,-

622

Fűnyírógép ER 653 SP

1 db

2006.01.01

94.600,-

A közgyűlés felkéri a polgármester és az érintett intézmények vezetőit, gondoskodjanak a
tárgyi eszközök átadás-átvételéről, valamint a változások nyilvántartásokban történő
átvezetéséről.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az az önkormányzat hatályos Vagyonrendeletének
54. §-ában kapott felhatalmazás alapján szükség esetén a továbbiakban saját hatáskörben
gondosodjon az érintett vagyontárgyakra vonatkozóan a vagyongazdálkodási feladatokkal
megbízott szerv kijelöléséről.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola
igazgatója
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának
módosítása
ZMJVK 224/2012. (XII.13.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) – 2013. január 1-jei
hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
Az alapító okirat ”Az intézmény elnevezése” elnevezésű bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„Az intézmény
elnevezése:
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet”
Az alapító okirat „Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai” elnevezésű
bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott
közfeladatai:

Az intézmény az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 9-11. §-aiban
foglaltak alapján ellátja a hozzá rendelt
önállóan működő, valamint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési
szervek szellemi és fizikai (technikai)
támogató tevékenységeit (ezen belül
különösen:
pénzügyi-gazdasági
feladatait.)
Ellátja továbbá a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-ában
meghatározott működtetői feladatokat a
hozzá rendelt köznevelési intézmények
vonatkozásában.”

Az alapító okirat „Intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek”
elnevezésű bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Intézményhez rendelt önállóan működő
költségvetési szervek:

Intézményhez rendelt önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervek:

Intézményhez rendelt köznevelési
intézmények:

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ
Egyesített Bölcsődék
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Izsák Imre ÁMK
Öveges József ÁMK
Apáczai Csere János VMK
Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola

Kertvárosi Általános Iskola
Landorhegyi
Általános
Iskola,
Sportiskola
Ady
Endre
Általános
Iskola,
Gimnázium
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Izsák Imre Általános Iskola
Öveges József Általános Iskola
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális
Szakiskola
és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Zrínyi Miklós Gimnázium
Apáczai Csere János Gimnázium
Városi Középiskolai Kollégium”
Az alapító okirat „Az intézmény besorolása” elnevezésű bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„Az intézmény gazdálkodási besorolása:

az intézmény önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv”

Az alapító okirat „Az intézményvezető kinevezésének rendje” elnevezésű bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az intézményvezető kinevezésének rendje:

A
kinevezési
jogkör
gyakorlója
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város
Közgyűlése nyilvános pályáztatás alapján.
Az intézmény vezetőjének kinevezési
időtartama
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.”

Az alapító okirat „Alaptevékenysége” elnevezésű bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„Alaptevékenysége:
Végzi a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatait,
valamint technikai ellátását. Végzi az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
pénzügyi, gazdasági feladatait. Végzi a hozzá tartozó köznevelési intézmények
működtetését.”
Az alapító okirat „FŐ TEVÉKENYSÉG” elnevezésű bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„FŐ TEVÉKENYSÉG

TEÁOR’08 :
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
84.11 Általános közigazgatás
Szakágazati besorolás: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Szakfeladat:
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.”
Az alapító okirat „A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai:” elnevezésű bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai:
Zalaegerszeg, Kis u. 8. szám alatti 3009/3 hrsz. 141 m2 nettó alapterületű
irodahelyiségek.
A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
A vagyon kezelője: Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet”
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési
szerv megszüntetése nélkül került át más államháztartáson belüli szervezethez a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt) 74. § (1) és (4) bekezdése
alapján.
A módosító okirat alapján az Nkt. 74. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2013.
január 1-jétől a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény (a szakképző iskola
kivételével) feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését,
kötelezettséget is ettől az időponttól vállal.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Az állami köznevelési feladatot ellátó intézmények és az általános művelődési
központok állami köznevelési feladatot ellátó intézményegységeinek átadása állami
fenntartásba, a köznevelési intézmények működtetése
ZMJVK 225/2012. (XII.13.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az állami fenntartásba kerülő
zalaegerszegi köznevelési intézmények és intézményegységek átadás-átvételről szóló, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodást.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. december 14.
Gyutai Csaba polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Apáczai Csere János Általános
Művelődési Központ alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5)
bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot
adja ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az
Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény elnevezése: Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ” szövegrész
helyébe
„Az intézmény elnevezése: Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ” szövegrész lép
3. Az alapító okirat:

„Az intézmény típusa: Általános művelődési központ négy évfolyamos, 5 évfolyamos
nyelvi előkészítő gimnáziummal, könyvtárral, művelődési házzal és
Nevelési Tanácsadóval.” szövegrész helyébe
„Az intézmény típusa:

Művelődési központ, könyvtárral és művelődési házzal” szövegrész
lép

4. Az alapító okirat:
„ OM azonosítója: 037524” szövegrész törlésre kerül
5. Az alapító okirat:
Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrésze helyébe
„Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép
6. Az alapító okirat:
„Az intézmény számlavezetője:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül

Zalaegerszegi

7. Az alapító okirat:
„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján. Az intézményt az igazgató az igazgatótanáccsal
közösen irányítja. Az igazgatói, és tagintézmény-vezetői megbízás a 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtása alapján
történik.” szövegrész helyébe
„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által, pályáztatás alapján
megbízott igazgató áll, aki az intézmény dolgozói tekintetében önálló munkáltatói joggal
rendelkezik.
Az intézményvezetői megbízás a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján történik.” szövegrész lép
8. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv. Az
intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett igazgató áll, aki
az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. A munkáltatói jogkör
gyakorlásában – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz az igazgatótanács, illetve
az intézményegység-vezető a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint
egyetértési jogot gyakorol. Az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás
visszavonásáról az igazgatótanács dönt.” szövegrész törlésre kerül
9. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt, illetve
e törvény 53. § (2) bekezdése szerint nyilvános könyvtári ellátás működtetet.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a 70. § (1)
bekezdés a) pontja alapján gondoskodik a középiskolai ellátásról.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés f) pontja alapján
gondoskodik a nevelési tanácsadásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt, illetve e törvény 53. §
(2) bekezdése szerint nyilvános könyvtári ellátást működtet.” szövegrész lép
10. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak
szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait a
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép
11. Az alapító okirat:
„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 455 fő” szövegrész
törlésre kerül
12. Az alapító okirat:
„Működési köre: Zalaegerszeg város, a Nevelési Tanácsadó intézményegység tekintetében
Zalaegerszeg város, továbbá Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, illetve
Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás.” szövegrész helyébe
„Működési köre: Zalaegerszeg város” szövegrész lép
13. Az alapító okirat:
„A vagyon kezelője:
helyébe

Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ” szövegrész

„A vagyon kezelője:

Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ” szövegrész lép

14. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Fő tevékenysége:

853100 Általános középfokú oktatás

Alaptevékenység:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
 a tanulószobai ellátást (855917),
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 testi fogyatékos
 autista
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

-

a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi,
illetve általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
 megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
 az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
 Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
 Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
 Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
55918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
résztvevők száma
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja
különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési
közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények,
kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.)
közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és
kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat,
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési
közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen
szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, rendszeressége (óra)
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, a
rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez
erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi,
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek
vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek
(a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság

önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban,
önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen
működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények,
színterek kialakítására, működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az
épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések
bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek
bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg
kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben
megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat,
bevételeket,
 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási
intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az
egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület (m2), nyitvatartási
idő (hét/óra)
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db)
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő)
 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, nyitvatartási
idő, látogatottság növekedése (%)
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek
nagysága (fm)


Feladatmutató:

a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés
alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok
száma (db)
 Teljesítménymutató:
könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
 Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl.
párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei)
telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:




Feladatmutató:
Teljesítménymutató:
Eredményességi mutató:

a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel
foglalkozó munkatársak száma (fő)
a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)
a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)
az állomány feldolgozottsága (%), elérhetősége a
katalógusokban

910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író–olvasó találkozó, pr- és
marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
olvasótermek száma és a szolgáltató terek nagysága (m2)
 Feladatmutató:
a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
 Teljesítménymutató:
a használatok száma (online is) (alkalom + db)
 Eredményességi mutató:
használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként
kell elszámolni.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
ingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai nevelést, ellátást (85101),
- általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911).
Mutatószámok:
a) Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során
b) Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész helyébe

Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Alaptevékenységei:
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési
szerv megszüntetése nélkül került át más államháztartáson belüli szervezethez a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján.
A foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
7.§-a alapján történik.
Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ az átadott közfeladat
vonatkozásában, mint önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati
költségvetési szerv 2012. december 31-ig vállalhat utoljára kötelezettséget.
A módosító okirat alapján a közfeladatot 2013. január 1-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el, kötelezettséget is ettől az időponttól vállal.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános Művelődési
Központ alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az
Izsák Imre Általános Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése,

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.
§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
szövegrész helyébe
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Izsák Imre Általános Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész lép
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ 8 évfolyamos általános iskolával,
óvodával, könyvtárral és közművelődési feladatot ellátó
intézményegységgel.” szövegrész helyébe
„Az

intézmény

típusa: Általános Művelődési Központ óvodával, könyvtárral és
közművelődési feladatot ellátó intézményegységgel.” szövegrész lép.

3. Az alapító okirat:
„Intézményegységek: 1, Óvoda Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.
2, Általános Iskola Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.
3, Művelődési Ház Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.
4, Városi és iskolai könyvtár Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.”
szövegrész helyébe
„Intézményegységek: 1. Óvoda Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.
2. Művelődési Ház Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.
3. Városi és iskolai könyvtár Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.”
szövegrész lép
4. Az alapító okirat:
„OM azonosítója: 037516” szövegrész törlésre kerül
5. Az alapító okirat:
„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.”” szövegrész helyébe
„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép
6. Az alapító okirat:
„Az intézmény számlavezetője:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül

Zalaegerszegi

7. Az alapító okirat:
„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján. Az intézményt az igazgató az igazgatótanáccsal
közösen irányítja. Az igazgatói, és tagintézmény-vezetői megbízás a 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtása alapján
történik.” szövegrész helyébe
„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján. Az igazgatói, és tagintézmény-vezetői megbízás
a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtása alapján történik.” szövegrész lép
8. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv. Az
intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett igazgató áll, aki
az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. A munkáltatói jogkör
gyakorlásában – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz az igazgatótanács, illetve
az intézményegység-vezető a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint
egyetértési jogot gyakorol. Az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás
visszavonásáról az igazgatótanács dönt.” szövegrész törlésre kerül
9. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt, illetve
e törvény 53. § (2) bekezdése szerint nyilvános könyvtári ellátást működtet.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik
az óvodai és az általános iskolai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt, illetve e törvény 53. §
(2) bekezdése szerint nyilvános könyvtári ellátást működtet.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. § (6) bekezdése alapján gondoskodik az
óvodai ellátásról” szövegrész lép.
10. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak
szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.”szövegrész helyébe

„Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
mely önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági
feladatait a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép.
11. Az alapító okirat:
„Működési köre: Zalaegerszeg város
Jogelődje 1749-től Római Katolikus Elemi Népiskola, majd elemi iskola, 1974-től általános
iskola
„Illetékessége, működési köre: Zalaegerszeg város
Jogelődje 1749-től Római Katolikus Elemi Népiskola, majd elemi iskola, 1974-től általános
iskola” szövegrész lép
12. Az alapító okirat:
„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám1-8 évfolyamon: 224 fő,
Óvodai csoportoknál: 60 fő.” szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
Óvodai csoportoknál: 60 fő” szövegrész lép
13. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Alaptevékenység:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen
hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).

Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:



Feladatmutató:
Teljesítménymutató:

férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
ellátást igénylők száma
ellátottak száma

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű ellátottak száma
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos
 beszédfogyatékos
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az iskolaotthonos
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
 napközi otthoni ellátást (855911)
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 testi fogyatékos
 beszédfogyatékos
 autista
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
 tanulószobai ellátást (855914)
 kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:

testi fogyatékos

beszédfogyatékos

autista

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget

megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
 Feladatmutató:
tanulók száma
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja
különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési
közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények,
kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.)
közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és
kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat,
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési
közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen
szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő), a tevékenység időtartama, rendszeressége (óra)
 Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított időt, a
rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez
erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi,
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek
vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek
(a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban,
önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen
működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények,
színterek kialakítására, működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az
épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések
bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek
bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg
kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben
megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat,
bevételeket,
 a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási
intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az
egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület (m2), nyitvatartási
idő (hét/óra)
 Feladatmutató: működtetett közművelődési formák száma (db)
 Teljesítménymutató: látogatottság (fő)
 Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, nyitvatartási
idő, látogatottság növekedése (%)
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:



Kapacitásmutató:

a dokumentumok
nagysága (fm)



Feladatmutató:




Teljesítménymutató:
Eredményességi mutató:

a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés
alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok
száma (db)
könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint

tárolására

szolgáló

tárolóhelyek

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl.
párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei)
telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel
foglalkozó munkatársak száma (fő)
 Feladatmutató:
a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)
 Teljesítménymutató:
a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)
 Eredményességi mutató:
az állomány feldolgozottsága (%), elérhetősége a
katalógusokban
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író–olvasó találkozó, pr- és
marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató:
 Feladatmutató:
 Teljesítménymutató:
 Eredményességi mutató:

olvasótermek száma és a szolgáltató terek nagysága (m2)
a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
a használatok száma (online is) (alkalom + db)
használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és

kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként
kell elszámolni.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
ingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
 az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
 a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma

562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
 Teljesítménymutató: - ellátottak száma
476100 Könyv-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép) szakosodott
kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a használt könyvek és könyvrégiségek kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4779)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
 Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb
tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és
támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok” szövegrész helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az óvoda tevékenységi körei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
Fogyatékosság típusai:
 enyhe értelmi fogyatékos

 beszédfogyatékos
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladata
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Közművelődés alap szakfeladatai:
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb
tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését
segítő programok
Könyvtár alap szakfeladatai:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési
szerv megszüntetése nélkül került át más államháztartáson belüli szervezethez a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés kivételével.
A foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
7.§-a alapján történik.
Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ az átadott közfeladat vonatkozásában, mint
önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv
2012. december 31-ig vállalhat utoljára kötelezettséget.
A módosító okirat alapján a közfeladatot 2013. január 1-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el, kötelezettséget is ettől az időponttól vállal.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános Művelődési
Központ alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az
Öveges József Általános Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §
(5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az
Öveges József Általános Művelődési Központ számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész lép
2. Az alapító okirat
„Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ 8 évfolyamos általános iskolával,
óvodával, és közművelődési feladatot ellátó intézményegységgel.” szövegrész helyébe
„Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ óvodával, és közművelődési feladatot
ellátó intézményegységgel.” szövegrész lép
3. Az alapító okirat.
„OM azonosítója: 037515” szövegrész törlésre kerül
4. Az alapító okirat:
„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe
„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép
5. Az alapító okirat:
„Az intézmény számlavezetője:

OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül

Zalaegerszegi

6. Az alapító okirat:
„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján. Az intézményt az igazgató az igazgatótanáccsal
közösen irányítja. Az igazgatói, és tagintézmény-vezetői megbízás a 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtása alapján
történik.” szövegrész helyébe
„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján. Az igazgatói, és tagintézmény-vezetői megbízás
a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtása alapján történik.” szövegrész lép
7. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv. Az
intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett igazgató áll, aki
az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik. A munkáltatói jogkör
gyakorlásában – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz az igazgatótanács, illetve
az intézményegység-vezető a 138/1992. (X. 8.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint
egyetértési jogot gyakorol. Az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás
visszavonásáról az igazgatótanács dönt.” szövegrész törlésre kerül.
8. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik
az óvodai és az általános iskolai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. § (6) bekezdése alapján gondoskodik az
óvodai ellátásról” szövegrész lép.
9. Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai
ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész
helyébe

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladatait a
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép
10. Az alapító okirat:
„Működési köre: Zalaegerszeg város, valamint Nagykutas, Kiskutas 1-8. osztályos
tanulóinak iskolakörzete” szövegrész helyébe
„Működési köre: Zalaegerszeg város” szövegrész lép
11. Az alapító okirat:
„Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 1-8 évfolyamon: 448 fő,
Óvodai csoportoknál: 110 fő.” szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
Óvodai csoportoknál: 110 fő.” szövegrész lép
12. Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fő tevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Alaptevékenység:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
 látásfogyatékos
 hallásfogyatékos
 enyhe értelmi fogyatékos
 beszédfogyatékos
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Fogyatékosság típusai:

látásfogyatékos

hallásfogyatékos

beszédfogyatékos

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:

látásfogyatékos

hallásfogyatékos
beszédfogyatékos
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés




680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre:
A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési
kötelezettséggel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az óvoda tevékenységi körei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
1. látásfogyatékos
2. hallásfogyatékos
3. enyhe értelmi fogyatékos
4. beszédfogyatékos
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladata
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Közművelődés alap szakfeladatai:
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési
szerv megszüntetése nélkül került át más államháztartáson belüli szervezethez a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az óvodai nevelés kivételével.
A foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
7.§-a alapján történik.
Az Öveges József Általános Művelődési Központ az átadott közfeladat vonatkozásában, mint
önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv
2012. december 31-ig vállalhat utoljára kötelezettséget.
A módosító okirat alapján a közfeladatot 2013. január 1-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el, kötelezettséget is ettől az időponttól vállal.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Gyutai Csaba polgármester

V.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre ÁMK magasabb vezetői
feladatainak ellátásával 2013. január 1-től 2013. július 31-ig Kiss Gábornét bízza meg.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint, magasabb vezetői
pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló okiratot
készíttesse el.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

VI.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József ÁMK magasabb
vezetői feladatainak ellátásával 2013. január 1-től 2013. július 31-ig Huber Klárát bízza meg.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint, magasabb vezetői
pótlékát a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló okiratot
készíttesse el.

Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Apáczai Csere János Városi
Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2013. január 1-től 2013.
július 31-ig a közművelődési intézményegység vezetőjét, Wohner Csabát bízza meg.
Garantált illetményét (alapilletmény) - tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, munkáltatói
döntésen alapuló illetményrészét 40.000,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a pótlékalap 225%-ában állapítja
meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat
elkészíttetéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2012. december 13-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról
Tárgy: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 226/2012. (XII.13) számú
határozatával támogatta, hogy egy nyolcadik évfolyamos tanuló Zalaegerszeg
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
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