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A közgyűlés rendkívüli üléséről  

hangfelvétel készült. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-

án 8:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

Az ülés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti díszterme 

 

Jelen vannak: a képviselőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint,  

valamint Dr. Kovács Gábor jegyző, Doszpoth Attila alpolgármester  

 

 

Kiss Gábor igazgató Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Szeli Gábor tankerületi igazgató, 

Zalaegerszegi Tankerület, Kiss Gáborné pályázó (10. napirendi ponthoz), Huber Klára 

pályázó (10. napirendi ponthoz), Wohner Csaba pályázó (10. napirendi ponthoz), Szijártóné 

Gorza Klára könyvvizsgáló 

 

Vinczéné Foga Zsuzsanna, Dr. Bartl Andrea, Béres László, Velkey Péter, Szebeny 

Péter, Horváth Gábor, Bertók Sándor, Czikora Róbert, Cziborné Vincze Amália, Cseke 

Tibor, Baginé Hegyi Éva, Dr. Borda László, Zsupanek Péter, Dr. Fata Anikó, Csomor 

Ferenc, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető a hivatal munkatársai 

 

 

Gyutai Csaba: 

Köszöntöm a közgyűlésen megjelent képviselőket, az egyes napirendi ponthoz 

meghívott vendégeket, intézményvezetőket, a Zalaegerszegi Tankerület vezetőjét, a 

hivatal dolgozóit. Köszönöm, hogy a rendkívüli közgyűlésen szinte teljes létszámban a 

képviselőtestület képviselteti magát, megállapítom, hogy a képviselőtestület 16 fővel 

határozatképes, az ülést megnyitom. 

Az előzetesen kiküldött napirendi tárgysorhoz kiosztásra került egy módosított 

napirendi javaslat, amely helyes sorrendben tartalmazza a megtárgyalandó 

előterjesztéseket. Ennek értelmében új napirendi pontként javaslom tárgysorra venni „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” című 

előterjesztést, amelyet minősített többséggel kell napirendre venni. Felkérem a testület 

tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú 

szavazással elfogadta a napirendi pont tárgysorra történő felvételét. 

Javaslom szintén új napirendi pontként tárgysorra venni „Az Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása” című előterjesztést, 

amelyhez szintén minősített többség szükséges. Felkérem a testület tagjait, erről 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta a napirendi pont tárgysorra történő felvételét. 

Ezen napirend kapcsán javaslom továbbá, hogy zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés. 

Felkérem a testület tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, így ezen napirendet zárt ülés keretében 

tárgyalja a közgyűlés. 
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Az előzetesen kiküldött napirendi tárgysorhoz képest sorrendi módosítást javaslok az 

alábbiak szerint: 

1. napirendi pont: A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 

2. napirendi pont: A megyei múzeum és a megyei könyvtár fenntartásának átvétel. 

3. napirendi pont: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. 

4. napirendi pont: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása. 

5. napirendi pont: A zalaegerszegi 2423 hrsz-ú ingatlan (Béke ligeti Általános Iskola) 

részterületének értékesítése. 

6. napirendi pont: Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása. 

7. napirendi pont: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, 

valamint a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása. 

8. napirendi pont: 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. 

9. napirendi pont: Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító 

Okiratának módosítása. 

10. napirendi pont: Az állami köznevelési feladatot ellátó intézmények és az általános 

művelődési központok állami köznevelési feladatot ellátó intézményegységeinek 

átadása állami fenntartásba, a köznevelési intézmények működtetése. 

11. napirendi pont: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

támogatása.  

Felkérem a testület tagjait, hogy a sorrendi módosítást illetően szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi 

napirendi tárgysort:  
(A kiosztásra került módosított napirendi tárgysor a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K :  

 

1. A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése (írásban) 

 Előterjesztő:  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

2. A megyei múzeum és a megyei könyvtár fenntartásának átvétele (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester  

 

4. Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása (írásban) 

 Előterjesztő:  dr. Kovács Gábor jegyző  

 

5. A zalaegerszegi 2423 hrsz-ú ingatlan (Béke ligeti Általános Iskola) 

részterületének értékesítése (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester  
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6. Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása 

(írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester  

 

7. Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, valamint 

a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester  

 

8. 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 (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester 

 

9. Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító 

Okiratának módosítása (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester 

 

10. Az állami köznevelési feladatot ellátó intézmények és az általános művelődési 

központok állami köznevelési feladatot ellátó intézményegységeinek átadása 

állami fenntartásba, a köznevelési intézmények működtetése (írásban) 

 Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester 

 

11. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 

(ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő:  Gecse Péter,  

    az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K  T Á R G Y A L Á S A :  

 

 

1. A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Jegyző úr előterjesztőként nem kívánja indokolni az előterjesztést. Tájékoztatom a 

közgyűlést, hogy a bizottsági határozatok az előterjesztéssel kapcsolatban kiosztásra 

kerültekKérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Dr. Kocsis Gyula: 

A következőket kívánom elmondani e rendelethez. A tiltott, közösségellenes 

magatartások alatt önkormányzatunk - és persze más önkormányzatok is – azt a fajta 

viszonyt szabályozták, mely alapján felléphettek az olyan magatartásokkal, 

cselekményekkel szemben, amelyek súlyuknál vagy egyéb körülményeknél fogva nem 

minősültek bűncselekménynek, szabálysértésnek. Ugyanakkor azonban ezek is 

közösségellenes cselekedetek voltak, melyeknek feladata az volt, hogy megvédje az 

önkormányzatot, az önkormányzat vagyonát, a településen élő polgárok nyugodt, békés 
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környezetét a renitens elemektől, akik a közösségi normákat felrúgva megkeserítették a 

közösség, az egyén életét. Megértem azt, hogy ezen szabályokat – miután a megengedő 

törvényhelyet alkotmányellenesnek nyilvánították –, így a ráépülő önkormányzati 

rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Ugyanakkor úgy gondolom, látni kell, hogy 

ennek hiányában az önkormányzatok védtelenné válnak e cselekményekkel szemben, az 

ilyen elemekkel szemben, ill. nem tudják érvényre juttatni közösségi elvárásaikat ezen a 

területen. Éppen ezért megengedhetetlen, hogy ilyen szabályozást az önkormányzatok 

ne alkothassanak meg. Nem ez az első eset, gondoljunk csak vissza az állattartási 

rendeletekre, amelyek ugyanúgy lettek hatályon kívül helyezve. Így úgy vélem, hogy az 

önkormányzatoknak helyet kell adni, erről nem az önkormányzatoknak kell 

gondoskodni, hanem a Parlamentnek, ill. a kormánynak. Éppen ezért javaslom, hogy 

maga a közgyűlés is fejezze ki emiatt nemtetszését, és kezdeményezze, kérje fel, hogy 

teremtődjön meg mindennek az alkotmányos lehetősége, olyan törvényi lehetősége, 

amely ezt a szabályozást megteheti. Illetőleg megkérem polgármester urat, mint 

képviselőt, hogy a Parlamentben szorgalmazza mindezt, mint egyéni képviselő is. 

 

Gyutai Csaba: 

Ha képviselő úr esetleg szövegszerű javaslatot tenne, akkor könnyebben tudnám 

képviselni a Parlamentben is. 

 

Pintérné Kálmán Marianna: 

Az alkotmánybírósági határozat értelmében az önkormányzatunknak semmi eszköze 

nem maradna az egyes rendellenes magatartási formák szankcionálására ebben a 

formában. De azt szokták mondani, legalábbis a mondás úgy tartja, ha bezáródik egy 

kapu, akkor kinyílik egy másik. Az én olvasatomban van még lehetőségünk életben 

tartani, átmenteni ezt a fajta szabályozást, és a helyi, társadalmi normákat megszegők 

vonatkozásában szankcionálni. Ugyanis az alkotmánybírósági rendelkezés nem érintette 

az új önkormányzati törvény 143. §-ának (4) bekezdésének d) pontját, melynek 

értelmében a helyi önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást kap, hogy 

szabályozza – és szó szerint idézem – „az öngondoskodás és a közösségi feladatok 

ellátásához való hozzájárulást, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.” Tehát a rendelet címének 

megváltoztatásával és a szükséges szövegmódosításokkal újraalkothatjuk ezt a 

rendeletünket, ami hatályba is léphet a törvényi szabályozás értelmében 2013. január 1-

től, és éppen ezért javaslom, éljünk a törvény adta lehetőségünkkel, és alkossuk újra e 

tárgyú rendeletünket. Éppen ezért szorgalmaznám a rendelet-tervezet mielőbbi, 

decemberi, rendes közgyűlésre való előterjesztését. 

 

Dr. Kovács Gábor: 

Ahogy Dr. Kocsis Gyula képviselő úr és Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony 

is elmondta, valóban alkotmánybírósági határozat alapján a felhatalmazó rendelkezést 

hatályon kívül helyezték. Képviselő asszonynak szeretnék csak válaszolni. Azért ez az 

idő nagyon rövid, hogy december 20-ra egy ilyen rendeletet előkészítsünk, 

furcsaságokat pedig nem kellene szabályozni hirtelen ötlettől vezérelve. De azt ígérem, 

hogy megvizsgáljuk, és képviselő asszonyt bevonjuk ebbe, csak ezt a december 20-át 

most tegyük el egy kicsit odébb. Megnézzük ennek a rendeletalkotásnak a lehetőségét, 

és képviselő asszonyt is természetesen tájékoztatjuk, és ebbe a munkába bevonjuk. 
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Pintérné Kálmán Marianna: 

Köszönöm, jegyző úr, rendben van. Azért szorgalmaztam, hogy minél hamarabb 

szabályozzuk rendeletben ezeket a rendellenes magatartásokat, mert a törvényi 

szabályozás január 1-jétől lép életbe, tehát minél hamarabb.  

 

Gyutai Csaba: 

Én pedig azt ígérem, hogy Dr. Kocsis Gyula képviselő úrral konzultálunk, és 

megnézzük, hogy az önkormányzati törvényt hogyan lehetne módosítani annak 

érdekében, hogy ez a szabályozás újra megvalósulhasson az önkormányzati világban. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta az előterjesztést, és a rendeletet hatályon kívül helyezte.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

az 59/2012. (XII.14.) önkormányzati rendeletét 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló  

36/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

–  m e g a l k o t t a  –  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

2. A megyei múzeum és a megyei könyvtár fenntartásának átvétele 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

A kormány döntött arról, hogy a megyei múzeumok és a megyei könyvtárak a 

megyeszékhely önkormányzatának a fenntartásába kerüljenek, ezt a kulturális törvény 

módosításában is megerősítette. A megyei múzeum és a megyei könyvtár feladat-

ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga továbbra is az államé marad, 

kivéve azokat az ingó vagyontárgyakat a könyvtár esetében, az állományi 

nyilvántartásban szereplő könyvtári dokumentumokat, amelyek térítésmentesen a 

fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek. Mivel december 15-ig kell döntenünk 

arról, hogy ezek a fenntartói jogok és kötelezettségek hozzánk kerülnek, ezért szükséges 

volt a rendkívüli közgyűlést összehívnunk, hiszen a soron következő közgyűlésünk jövő 

csütörtökön lett volna. Erről ma mindenképpen dönteni kell. Tehát a kulturális 

törvényben meghatározottak alapján 2013. január 1-jétől a városi önkormányzat 

fenntartása alá kerül a Zala Megyei Múzeum és ennek intézményegységeként a Göcseji 

Falumúzeum, és természetesen a Megyei Múzeum egyéb szervezetei, amelyek korábban 

az intézmény részei voltak, mint a Balatoni Múzeum, vagy a Thúry György muzeális 

gyűjtemény Nagykanizsán, azok nem kerülnek át hozzánk. A könyvtár esetében a 

megyei könyvtár fenntartását rendeli a törvény a városhoz, egyúttal rendelkezik arról, 

hogy a városi könyvtár beolvadjon a megyei könyvtárba. Itt vitás kérdés volt a 

kulturális bizottságon az előterjesztéssel szemben, hogy a könyvtár rendelkezzen-e 

önálló gazdasági szervezettel. A javaslat szerint azt terjesztettem a közgyűlés elé, hogy 

ne, hiszen eddig is a városi könyvtár gazdasági ellátását a VMK gazdasági szervezete 

látta el, a szakértelem erre ott megvan. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs a 

könyvtárban – értesüléseim szerint – gazdasági szakember, hiszen a megyei 

intézményfenntartó központ elvitte a feladat ellátását végző személyt, csak a státusz van 

ott, ezért egy új intézmény elindítását gazdasági személyzet nélkül meglehetősen 

kockázatosnak látom. Szerencsésebbnek tartom, hogy ezt a feladatot rendeljük a VMK 
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gazdasági szervezete alá, ennek a feladatnak az ellátásával már gyakorlottan 

rendelkeznek az ott dolgozó kollegák. Ez a javaslat egyébként a Kulturális 

Államtitkárság véleményével ellentétes, ők önálló gazdasági szervezetet tartanának 

kívánatosnak, de nekünk jogunk van arra, hogy másképp döntsünk. Röviden ennyit. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Balaicz Zoltán: 

Ahogy polgármester úr is felvezette, 2013. január 1-jétől jelentősen átalakulnak 

önkormányzatunk feladatai, hiszen egyrészt csak az óvodák és a bölcsődék működtetése 

marad nálunk, és az iskolai rendszer állami fenntartásba, de részben önkormányzati 

működtetésben marad, és a kulturális feladataink tovább bővülnek. Dr. Kocsis Gyula 

képviselő úr tegnap megkeresett azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a múzeum 

átvétele kapcsán a kehidai Deák kúriával, ill. az ott lévő múzeum tulajdonát képező 

Deák Ferenchez kapcsolódó relikviákkal. Képviselő urat szeretném tájékoztatni, hogy 

az ügyben a következő a helyzet. Egyelőre úgy néz ki, hogy az I. negyedévben ez még 

az átvétellel hozzánk kerülő egységnek a része marad. Azonban Dr. Hammerstein Judit 

kultúráért felelős államtitkár-helyettes arról tájékoztatta a múzeumot, hogy az I. 

negyedévben miután ezek a nagy átadás-átvételek lezajlanak, utána szeretnék felvenni 

velünk a kapcsolatot, és arról szeretnének tárgyalni, hogy az I. negyedév után a kehidai 

múzeumegység a Magyar Országgyűlés múzeumegységéhez kerüljön át, felemelve 

ezáltal magát a státuszát is, és elismerve Deák Ferenc kultuszának fontosságát. Ennyi új 

információ van még, képviselő úr. 

 

Dr. Kocsis Gyula: 

Köszönöm az információt, alpolgármester úr. Valóban, erről akartam most is kérdést 

feltenni, magát az anyagot egyébként jól körültekintőnek, kellően kimunkáltnak látom. 

Ezt viszont a múzeumnál hiányoltam az anyagból, azért is volt ez fájó számomra, mert 

magam is részt vettem, egyike voltam, akik a Deák kultuszt újra élesztették a ’90-es 

évek közepén a megyében, és annak egyik folyománya volt a kehidai múzeum. Úgy 

vélem, nincs és nem is volt Zalának, Zala megyének, és az országnak is kevés olyan 

nagysága, mint Deák Ferenc. Róla – úgy éreztem – elfelejtettünk gondolkodni, holott 

nagyságánál fogva nemzeti emlékhelyként kellene kezelni, ahova a tanító nénik 

diákokat visznek, és áhítattal mesélnek róla. Úgy tűnt, ebből ez hiányzik. Ma reggel 

egyébként a múzeum igazgatójától is kaptam egy ilyen jellegű információt, amennyiben 

nálunk lesz, kérem, hogy legyünk jó gazdái, hiszen a megye székhelye a megye 

zászlóshajója településként, az általa kisugárzott kulturális érték kiterjed a megyére. 

Örülök neki, ha megvan. Ugyanígy van egyébként, nem csak Kehida van, hanem Söjtör 

is, amelyik ugyanennek a Deák kultusznak a része, annak a problémáját is hiányosnak 

tartom. Lehet, hogy a település kezeli, de egyébként a múzeum volt a szaktanácsadója, 

gondozója az ott lévő anyagnak, úgy gondolom, ezt fel kell vállalja a jövőben is. Úgy 

látom, egy kicsit leült, ellaposodni látszik magának a Deák emléknek az ápolása, ezt 

valahogy fel kell élénkíteni, fel kell erősíteni. Lehet, hogy egy része az, hogy az 

Országgyűlés Múzeumához kerül ez az emlékhely, ezzel egy kicsit felértékelődik, de 

helyileg kell ápolnunk Deák emlékét. 

 

Gecse Péter: 

A tegnapi ülésen az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, és egy olyan észrevételt tett, hogy a működtetés, ill. a gazdasági 

szempontok figyelembe vételével, valamint az önkormányzat jelenlegi lehetőségeinek 

figyelembe vételével az újonnan létesülő intézmény, a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár intézményen belüli gazdasági szervezettel való működtetését fontolja meg a 
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közgyűlés, és az előzőleg felsorolt szempontrendszer figyelembe vételével 

természetesen. 

 

Major Gábor: 

Magam is az előttem szóló bizottság elnök úr mondandóját szerettem volna 

megerősíteni. Tegnap az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén igazgató úr 

kifejtette azt az álláspontot, hogy miért lenne célszerű és okszerű a gazdasági szervezet 

könyvtárban tartása. Elég logikusnak és ésszerűnek tűnt az érvrendszer, amit emellé 

felsorakoztatott, így részünkről ezt a verziót támogatnánk, és kérjük, hogy a közgyűlés 

fontolja meg ezt az ügyrendet, miszerint a gazdasági szervezet a könyvtáron belül 

maradna. 

 

Kiss Ferenc: 

Polgármester úr említette, hogy ma milyen napirendi pontokat tárgyalunk, és 15-ig el 

kell fogadni. Csupán egy megjegyzés: látszik, hogy a kormányzati döntések majdnem 

kész tények elé állítják így az önkormányzatokat, hogy az utolsó pillanatban gondoljuk 

át, hogy nekünk, mint Zalaegerszeg városnak – vagy a többi városnak is – mi a jó. Ez 

jó, azt mondom, jó, hogy áttekintjük, és így döntünk, de úgy gondolom, több időt kellett 

volna adni, hogy az önkormányzatok felkészüljenek ezekre az átadás-átvételekre. Csak 

azt szeretném megkérdezni: jelent-e többletterhet az önkormányzatnak, hogy akár a 

múzeum, akár a könyvtár átvételre kerül, azon túl, hogy a normatív állami támogatást 

megkapjuk, vagy valószínűleg feladatfinanszírozás lesz? Nem tudom, ezt polgármester 

úr majd biztosan jobban meg tudja világítani nekünk. Nem jelent-e ez többletterhet a 

költségvetésnek, vagy önállóan tudnak működni az állami normatívából ezek az 

intézmények? A szakszervezetek és a közalkalmazotti tanács véleménye is csatolásra 

került a mostani előterjesztéshez, látom, hogy a közalkalmazotti tanács, a 

szakszervezetek megnyugvással tudomásul vették. Talán azt kérik, hogy ez ne jelentsem 

létszámcsökkenést, létszámleépítést. Azok a feladatok, amelyek most az 

önkormányzatra hárulnak, az irányítás, a vezetés megbízása vagy a gazdálkodás 

szervezeti struktúrájának a kialakítása, az zökkenőmentesen megoldható, erről 

tárgyaltunk már, amikor felvetődött az átvétel. Magam is megfontolásra javaslom, amit 

több anyagban is olvasok a vélemények alapján, és amit Gecse Péter is elmondott, hogy 

a bizottság támogatná. Korábban egy egyeztetésen felvetődött, hogy megvannak-e a 

személyi feltételei annak, hogy összevontan a gazdálkodását, a költségvetését ennek az 

összevont intézménynek most a városi könyvtár, a Keresztury Dezső Városi Központ 

lássa el, vagy maradjon a Deák Ferenc Megyei Könyvtárnál. Ez gondolom, szakmai 

kérdés volt, és erről a szakbizottság alapos vitát folytatott le. A közgyűlés bölcs döntése, 

ill. a város vezetése fogja megmondani, mi a jó megoldás e vonatkozásban, én 

elfogadhatónak tartom mindkettőt. 

 

Gyutai Csaba: 

Nem a városvezetés, hanem a közgyűlés fog dönteni. Továbbra is az az álláspontom, 

hogy megnyugtatóbbnak tartanám, ha a Városi Művelődési Központ gazdasági 

szervezete látná el a gazdasági feladatot, tekintettel arra, hogy most ott nincs megfelelő 

személyzet. Pályáztatni kellene, ki kellene választani az embert, és nem feltétlenül lehet 

találni olyan embert, aki könyvtár könyvelésében is jártas. Ez az egyik szempont. A 

másik szempont pontosan az, amit Kiss Ferenc képviselő úr is feszegetett, hogy nem 

látjuk még világosan, hogy ezeknek az intézményeknek az állami támogatása milyen 

lesz. Ha jól emlékszem, a kulturális törvény mellékletében a megyei Göcseji múzeum 

esetében 102 millió Ft-os állami támogatás van nevesítve. Amennyiben a régészeti 

feladatok maradnak a megyei múzeumoknál, akkor vélhetően különösebb működtetési 
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problémánk nem lesz, bár van olyan elképzelés, hogy ez esetleg az országos múzeumi 

szervezetbe kerüljön átszervezésre, ebben az esetben nyilván fenntartási gondjaink is 

lehetnek. A könyvtár esetén sem látszik még pontosan világosan, hogy milyen állami 

támogatási rendszerrel számolhatunk. Az bizonyos, hogy néhány olyan normatíva, de 

ezek feladatfinanszírozásként jelennek meg, amelyek korábban nem a könyvtárnál 

jelentek meg, pl. a mozgókönyvtári ellátás, ami a kistérségi rendszeren keresztül jutott 

le a településekhez, amely nem volt kötött normatíva. Vagy a könyvtár ellátására 

fordították, de leggyakrabban településüzemeltetésre, az most kötött feladatként jelenik 

meg a könyvtárnál, és csak szakmai feladatra lehet használni, ennyiben a helyzet javul. 

Azt gondolom, mindenképpen egy takarékos és üzemeltethető rendszert kell létrehozni, 

ezt kell szolgálni a gazdasági ellátó szervezetnek is.  

 

Major Gábor: 

Mivel módosítás nem hangzott el ebben a kérdésben, hogy a gazdasági szervezet hol 

kerüljön ellátásra, akkor én bemondanám a módosító javaslatot.  

 

Gyutai Csaba: 

Úgy értelmeztem, hogy bizottsági javaslatként ez elhangzott, tehát meg kell 

szavaztatnunk. 

 

Major Gábor: 

Akkor jó, mert akkor nem mondanám be önállóan. 

 

Gyutai Csaba: 

Kérném a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Gecse Péter: 

Ahogy az előbb említettem, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a közgyűlésnek 

megfontolásra javasolja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár intézményen belüli 

gazdasági szervezettel történő működtetését, a határozati javaslatban ez került 

megfogalmazásra. 

 

Gyutai Csaba: 

Tehát a határozati javaslat 5.) pontját módosítaná az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság javaslata, kérem a közgyűlést, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

testület 8 igen, 2 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság 

módosító javaslatát. 

Az eredeti határozati javaslatról pontonként szükséges szavazni.  

Felkérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat 1.) pontjáról szavazzanak, a 

múzeum átvételéről. Megállapítom, hogy a testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett elfogadta az 1.) határozati pontot. 

Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat 2.) pontjáról szavazzanak, a Deák 

Ferenc Megyei Könyvtár átvételéről. Megállapítom, hogy a testület 15 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2.) határozati pontot. 

Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat 3.) pontjáról szavazzanak, amely a 

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát 2013. január 1. napi hatállyal 

módosítja. A döntéshez minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a testület 13 

igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a 3.) határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 4.) pontjáról szavazzanak, a Göcseji Múzeum 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 15 

igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 4.) határozati pontot. 
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Kérem, hogy a határozati javaslat 5.) pontjáról szavazzanak, a Deák Ferenc Megyei 

Könyvtár alapító okiratának elfogadásáról. A döntéshez minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a testület 12 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta az 

5.) határozati pontot. 

Kérem, hogy a határozati javaslat 6.) pontjáról szavazzanak, a Deák Ferenc Megyei 

Könyvtár és a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről. 

Megállapítom, hogy a testület 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a 

6.) határozati pontot. 

A határozati javaslat 7.) pontja a Városi Könyvtár megszüntetéséről dönt, szintén 

minősített többséget igényel a szavazás, kérem, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy 

a testület 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a 7.) határozati pontot. 

A határozati javaslat utolsó, 8.) pontja a pénzügyi, számviteli intézkedésekről dönt, 

kérem, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 13 igen szavazattal, 4 

tartózkodás mellett elfogadta a 8.) határozati pontot. 

Megállapítom, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi határozatot 

hozta: 

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:  2012. december 15. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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:  2012. december 15. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3. 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 
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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. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyinek neve és 

címe: 

1.1. Neve:  Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 

1.2. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. 

1.3. Telephelyeinek neve és címe: 

1.3.1. Tagintézményei: 

 1.3.1.1. Göcseji Múzeum 

   8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. 

 1.3.1.2. Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi Park 

   8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 18. 

 1.3.1.3. Balatoni Múzeum 

   8360 Keszthely, Múzeum 2. 

 1.3.1.4. 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. 
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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, 
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 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 szakmai-

módszertani 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. 
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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. 



       14. oldal / 122 

 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2012. december 13. 

 

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 
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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: 2012. december 21. 

Felelős: 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: 2013. január 31. 

 Felelős: felkérésre: igazgató 

 

5. 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 
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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. Neve:  Deák Ferenc Megyei Könyvtár 

1.2. Székhelye: 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, 
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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, 
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- 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 
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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: 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. 

 

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. 
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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. 
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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: 2012. december 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
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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: 2013. január 31. 

Felelős: 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: 2012. december 31. 

 Felelős: 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: 2012. december 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Gyutai Csaba: 

Engedjék meg, hogy a közgyűlés nevében a Városi Könyvtár munkáját megköszönjem, 

kiváltképp igazgató asszony munkáját, most összevonással a Megyei Könyvtár vezetője 

lett átmenetileg megbízva az intézményvezetői feladatokkal, de az intézményvezetői 

pályázat kiírásáról a bizottság a tegnapi ülésén döntött. Tehát pályázat kiírásával fogunk 

gondoskodni az igazgatói pozíció betöltéséről. Remélem, hogy a Deák Ferenc Megyei 

Könyvtár fenntartójaként legalább olyan jó gazdái leszünk az intézménynek, mint a 

megyei önkormányzat, vagy legutóbb a megyei intézményfenntartó központ. Azt 

hiszem, egy nagyon érdekes és izgalmas feladatot kaptunk azzal, hogy a Göcseji 

Múzeum fenntartója lett a város. Annak idején a város kezdeményezte egyébként a 

múzeum létrejöttét, örömmel látjuk és tisztelettel köszöntjük igazgató urat, reméljük, 

hogy zökkenőmentes, jó együttműködéssel egy jó múzeumot fogunk városi 

fenntartásban üzemeltetni. Köszönöm szépen mindannyiuk segítő közreműködését. 

 

 

3. Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Jegyző úr nem kíván kiegészítéssel élni. Az államháztartási törvény végrehajtásáról 

szóló rendelet alapján szükséges megtenni ezeket a módosításokat.  
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. 

 

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: Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal 

   Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal” 

 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

 „A költségvetési szerv székhelye:  

    8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

 Telephelye:  8900 Zalaegerszeg, Ady u. 15.” 

 

4. 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 
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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 Munkahelyi étkeztetés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

882111 Rendszeres szociális segély 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás” 

 

7. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Megnevezés Helyrajzi szám Területi adatok 

városháza épület  

Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 
3122. 2087 m

2
  

irodaház  

Zalaegerszeg, Ady u. 15. 
3194. 615,7 m

2 

 

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.” 
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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: 2012. december 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

4. Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Kovács Gábor: 

Egy rövid kiegészítést tennék azon túl, hogy a feladatok számbavétele félévente 

megtörténik, és azoknak az átvezetése is. 2013. január 1-től új önkormányzati törvény 

lesz, ennek a változásainak az átvezetése is meg kell hogy történjék, pl. a hivatal 

elnevezése változik, Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal lesz az új törvényi szabályozás 

szerint a neve. Még a bizottsági üléseken függőben volt a közös hivatal létrehozása 

Csatár községgel, ez nem fog megtörténni, hiszen a község más irányba oldja meg ezt a 

feladatát. Két pontnál apróbb pontosítást szeretnék tenni. Az egyik a 2. A hivatal 

jogállása, irányítása pont (6) bekezdését módosítom előterjesztőként, hogy a jegyző és 

aljegyző távolléte esetén van az osztályvezető helyettesítése, és a jegyző és aljegyző 

tartós távolléte esetén pedig a közgyűlési SzMSz-ben meghatározott módon a 

polgármester gondoskodik a jegyző helyettesítéséről, hiszen majd a december 20-i 

ülésre megy a közgyűlési SzMSz, ott már az új önkormányzati törvény szerint a 

polgármester jelöli ki ilyenkor a jegyző helyettesét tartós akadályoztatás esetén. A 3. A 

hivatal alaptevékenysége pont (3) bekezdésnél a jegyzői feladatokon túl nyilván a 

polgármester feladata és hatáskörébe tartozó ügyeket is érteni kell, hiszen azoknak az 

előkészítése és végrehajtása is a hivatal feladata. Ezzel a két kiegészítéssel javaslom 

elfogadni a hivatali SzMSz-t. 

 

Kiss Ferenc: 

A változás jelentős átalakítást jelent a hivatalban, hisz arról már korábban is, és a 

bizottsági ülésen is kaptunk tájékoztatást, hogy a Járási Hivatal és a Kormányhivatal, az 

intézményfenntartás miatt több köztisztviselő áthelyezésre kerül a Járási Hivatalhoz ill. 

a Kormányhivatalhoz, bízom benne, hogy megnyugtató módon, egyeztetve az 

érintettekkel. Azért mondom, hogy létszámváltozást is jelent, mert érinti a struktúrát is, 

hiszen létrejön a Humánigazgatási Osztály, amelyhez állományilag is oda kerülnek 

olyan területek, ami eddig a Népjóléti Osztályhoz tartozott. Azt kérem jegyző úrtól, 

hogy azok a köztisztviselők, akik átkerülnek a feladattal együtt egyik osztályról a 

másikra, azok tiszta képet és feladatkört kapjanak. Azt hiszem, ez a lakosságot is érinti, 

hiszen azon túl, hogy a struktúra átalakul, az elhelyezés is átalakul, hiszen a Szociális és 

Igazgatási Osztály, ahova újabb feladatok kerülnek a korábbi megszűnő osztályról, a 

Közigazgatási Osztályról, ez területileg az Ady utcába fog költözni. A kérdésem, hogy 

kap-e erről tájékoztatást a lakosság, a zalaegerszegi lakosok, hogy a szociális ügyeiket, 

az egészségügyi gondjaikat, az egészségüggyel kapcsolatos felvetéseiket, a 

segélyezésüket ezután hol intézhetik? A másik az Építéshatósági Osztály. Nem tudjuk 

még, hogyan alakul az építésfelügyelet, és ez milyen hatással lesz Zalaegerszegen az 
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építéshatóságra. Azt is látjuk viszont, hogy ellát olyan területi feladatokat, mint 

Zalalövő és környéke építéshatósági feladatait. Az osztály struktúrájában, létszámában 

jelent-e változást ez, tudunk-e erről már valamit? Végül is azt szeretném kérni, hogy a 

hivatal, mint ahogy eddig, megnyugtatóan rendezze a belső mozgásokat, ez 

kiszámítható és konkrét feladat-meghatározást jelentsen a köztisztviselőknek. Akik 

pedig tényleg átkerülnek, és szervezetileg is más csoporthoz tartoznak, azoknak – mint 

ahogyan az anyag is írja – egyértelmű legyen a feladata, és a hatásköre az új Szervezeti 

és Működési Szabályzat szerint. 

 

Dr. Kovács Gábor: 

A járáshoz átkerülő kollegákat illetően – ha már képviselő úr szóba hozta – mindenki 

tájékoztatást kapott, és úgy gondolom, megfelelő módon történt a mi részünkről ez a 

fajta átszervezés. A hivatali átszervezést illetően – ahogy említettem – belső létszám 

átcsoportosítások vannak, az érintett osztályvezetőkkel, akik osztályának a feladatkörét 

érintette a változás, leültünk, és tisztáztuk, és a szerint készült el az SzMSz 

feladatjegyzéke. Tehát elhatároltak a feladatok mind a Humánigazgatási Osztály, mind a 

Szociális és Igazgatási Osztály tekintetében. A lakosságot pedig már tájékoztattuk, és 

tájékoztatjuk is folyamatosan a változásokról, az új hivatali helyszínről, ill. arról, hogy 

hol milyen feladatot, milyen ügyfélfogadást bonyolítanak. Egy közleményt 

megjelentettünk a ZalaEgerszegben, ezt folyamatosan ismételjük is, a szükséges 

intézkedéseket megtettük tehát ennek érdekében. 

 

Gyutai Csaba: 

Én is beszéltem egy interjúban, rádióinterjúban, és hírlapinterjúban is a változásokról, 

remélem, eljut minden érintetthez. További hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Jegyző úr módosításaival javaslom, fogadjuk el a hivatal SzMSz-ét, kérem, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett elfogadta az előterjesztést. 

 

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: 2012. december 28. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

5. A zalaegerszegi 2423 hrsz-ú ingatlan (Béke ligeti Általános Iskola) 

részterületének értékesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Egy 212 m
2
 nagyságú területrész értékesíthető, a mellette lévő ingatlanhoz kapcsolható, 

ez egy szűk sáv, ami a Bíró Márton utcáig kinyúlt az intézmény területéről. Az ingatlan 

eladási árát a határozati javaslat tartalmazza.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  
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Dékány Endre: 

Tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén a vásárlóval, a leendő vevővel egy árvita alakult 

ki, de ennél fontosabbnak tartom azt, hogy ebben az utcában egy rendezett helyzet 

alakuljon ki. Ugyanis a Béke ligetnek évekkel ezelőtt a rendezési tervben egy szélesebb 

utat szabályoztunk ki, ez az adásvétel is most ennek megfelelően készül, vagyis az út 

melletti 30 m
2
-es terület a város birtokában maradna. A valóságban ha a kerítéseket e 

szerint rendeznék el, akkor maradna ott egy zárványterület a járda mellett, ami előbb-

utóbb egy senki földje lenne. Ezért azt a javaslatot támogatta a Gazdasági Bizottság, 

hogy olyan megállapodás szülessen, és ez épüljön be valamilyen formában az adásvételi 

szerződésbe, hogy a mostani külső kerítésvonal maradjon meg, és a belső, 30 m
2
-es 

területet is a leendő vevő tartsa karban. Ez azt is jelenti, hogy használhatja is, nyilván 

ide építeni nem lehet. Ezzel a bizottság egyetértett, én még azzal egészíteném ki, és 

kérem a VTO-t, ill. akik a szerződést megfogalmazzák, hogy ott a Béke liget mellett egy 

elég szűk járda van, amit ugyan a meglévő családi házak jelölnek ki, de itt egy 

elhanyagolt kerítés mellett gondolom, hogy a vevő előbb-utóbb egy rendezett kerítést 

fog kialakítani, ismerve a mellette lévő családi háznál végzett munkát is. Itt adjon 

lehetőséget egy valamivel szélesebb járda kialakítására, a gyakorlatban ez 1 m-es, 0,5 

m-es kerítés hátrahúzást jelentene, azt hiszem, a vevő és a város érdekeit is szolgálná, 

ha rendezett állapotok alakulnának ki. 

 

Gyutai Csaba: 

Amit képviselő úr mond, az a 3. sz. mellékletben a változási vázrajzon jól látható, az 

utcafronton egy kisebb területet nem érintene az adásvétel. Logikusnak tartom a 

Gazdasági Bizottság javaslatát, jegyző úr pontosan most meg is fogalmazza, és a 

határozati javaslatot ennek módosításával teszem fel szavazásra. 

A Gazdasági Bizottság módosító javaslata, hogy az adásvételi szerződésben rögzíteni 

kell, hogy a területalakítást követően az útszabályozással érintett 30 m
2
 nagyságú terület 

gondozása, használata a Vevő feladata. Kérem a közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a testület 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a módosító 

javaslatot. 

Kérem, hogy a teljes határozati javaslatról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 

 

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 m

2
 területű, természetben a 

Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. szám alatt található ingatlan 212 m
2
-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 m

2
 nagyságú terület gondozása a Vevő feladata. 
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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: 2013. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

6. Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Ezt az adásvételt átvezetjük az alapító okiraton, más egyéb módosítás nincs.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 

 

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 m
2
 területre 

változik. 

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: 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: 

  
11..  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 
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„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 

22..  AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraatt::  

„„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 

 

33..  AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraatt::  

„„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 
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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:  zalaegerszegi 2 423 

    Zalaegerszeg, Béke liget 6. 

Földterület nagysága:  5 651 m
2 

Az épület építési éve:  1977 

Hasznos alapterülete:  2 028 m
2
 „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:  zalaegerszegi 2 423 

    Zalaegerszeg, Béke liget 6. 

Földterület nagysága:  5 341 m
2” 

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, 
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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) 
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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: 
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 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 
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 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. 
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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 
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 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, 
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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 
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„Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás kivételével) 

 

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 
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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 



       40. oldal / 122 

 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2012. december 13. 

 

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 

Szakképesítés 

azonosítószáma 

Szakközépiskolai 

ágazat 

Felnőtt-

oktatás 

Textiltermék-

összeállító 
2154202 

XVII 

Könnyűipar 
- 

Parkgondozó 2162202 
XXXIV 

Kertészet és 
- 
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parképítés 

Épület-és 

szerkezetlakatos 
3458203 

IX 

Gépészet 
-„ 

 

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:  2012. december 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

7. Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, 

valamint a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán: 

Hamarosan tárgyaljuk az oktatási, nevelési intézmények 2013. január 1-je utáni sorsával 

kapcsolatos előterjesztést, a következőkben mind a Ganz-Munkácsy, mind a Páterdombi 

Szakképző Iskola, mind a Deák-Széchenyi Szakközépiskola kapcsán tárgyalunk olyan 

előterjesztéseket, amely a vagyonelemeket is érinteni fogja. Amint azt a közgyűlés 

tagjai, a képviselők is a bizottsági üléseken az anyagból megismerhették, az általános 

iskoláknál, a gimnáziumoknál ill. a kollégiumnál a fenntartás állami feladat, de a 

működtetésben az önkormányzatnak is lesznek feladatai. Azonban a szakközépiskolák 

esetében mind a fenntartás, mind pedig a működtetés állami feladat lesz 2013. január 1-

jétő, ehhez kapcsolódóan azonban vannak olyan elvarratlan szálak, amelyeket rendezni 

kell. Többek között ez az előterjesztés a Ganz-Munkácsy Szakközépiskola esetén is 

ilyen, hiszen egyeztettünk mind a szakközépiskola igazgatójával, mind a Városi 

Középiskolai Kollégium vezetőjével, és találtunk olyan területeket, amelyek eredetileg 

ugyan a Ganz-Munkácsy Szakközépiskola alapító okiratában vannak, mégis a Városi 

Középiskolai Kollégium használ. Ezért szeretnénk, ha ezzel az előterjesztéssel még az 

átadás-átvétel előtt tiszta helyzetet teremtenénk, ez az előterjesztés lényege. 

 

Gyutai Csaba: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta az előterjesztést. 

 

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 átadás-átvételi megállapodásban 

rögzíteni kívánja, hogy a Zalaegerszeg 4875 hrsz-ú ingatlan mérete 

telekalakítási eljárás során 16.195 m
2
 területre változik. 

 

 Határidő: 2012. december 15. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
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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  
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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:   zalaegerszegi 4875 

 Földterület nagysága:     18696 m
2
  + 4832 m

2
  

 A főépület építési éve:  1963. 

 hasznos alapterülete:   3881 m
2
   

 Tanműhely: 

 hasznos alapterület:   604 m
2
  + 872 m

2
  

 Sportterem 

 hasznos alapterület:   288 m
2” 

szövegrész helyébe 
 

„Ganz Ábrahám Székhelyiskola adatai: 

 Helyrajzi szám:   zalaegerszegi 4875 

 Földterület nagysága:     16195  m
2
   

 A főépület építési éve:  1963. 

 hasznos alapterülete:   3881 m
2
   

 Tanműhely: 

 hasznos alapterület:   604 m
2
  + 872 m

2
  

 Sportterem 

 hasznos alapterület:   288 m
2” 

szövegrész lép. 

 

6. Az alapító okirat: 

„Fő tevékenysége:853200 Szakmai középfokú oktatás 
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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 
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 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 
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 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 
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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: férőhelyek száma 

 pedagógusok száma 

 Feladatmutató: 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 
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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. 
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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: férőhelyek száma 

 Feladatmutató: 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 alap- vagy 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: 
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 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:  képzésre jelentkezők száma 

 Teljesítménymutató:  képzésben részt vevők száma 

 Eredményességi mutató: 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: 
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 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 
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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 fejlesztésével 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: 
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 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. 
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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) 
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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: 
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 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 

Szakképesítés 

azonosítószáma 

Szakközépiskolai 

ágazat 

Felnőtt-

oktatás 

Gépgyártás-technológiai 

technikus 
54 521 03 

IX 

Gépészet 

 

X 

Mechatronikai technikus 54 523 04 IX X 
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Gépészet 

CAD-CAM informatikus 54 481 01 
XIII 

informatika 
X 

Elektronikai technikus 54 523 02 XI X 

Informatikai 

rendszergazda 
54 481 04 

XIII 

informatika 
X 

Közúti közlekedés 

üzemvitel-ellátó 
54 841 02 XXI X 

Környezetvédelmi 

technikus 
54 850 01 XXIII X 

Autótechnikus 55 525 01 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Hulladékgazdálkodó 

szaktechnikus 
55 850 01 

XXIII 

Környezetvédelem 
X 

Gépjármű mechatronikus 34 525 02 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Gépi forgácsoló 34 521 03 
IX 

Gépészet 
X 

Gyártósori gépbeállító 34 521 05 
IX 

Gépészet 
X 

Ipari gépész 34 521 04 
IX 

Gépészet 
X 

Hegesztő 34 521 06 
IX 

Gépészet 
X 

Épület- és 

szerkezetlakatos 
34 582 03 

IX 

Gépészet 
X 

Szerszámkészítő 34 521 10 
IX 

Gépészet 
X 

Női szabó 34 542 06 
XVII 

könnyűipar 
X 

Ruhaipari technikus 54 542 02 
XVII 

könnyűipar 
X 

Autóelektronikai 

műszerész 
54 525 01 

XXII 

közlekedésgépészet 
X 

CNC gépkezelő 35 521 01 
IX 

Gépészet 
X 

Gépjármű építő szerelő 34 525 01 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Mechatronikus 

karbantartó   
34 523 01 

XI 

Villamosipar és 

elektronika 

X 

Számítógépszerelő-

karbantartó 

34 523 02 

 

XIII 

informatika 
X 

Elektromechanikai 

műszerész 
34 522 01 

XI 

Villamosipar és 

elektronika 

X 

Autószerelő 54 525 02 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Karosszérialakatos 34 525 06 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Gyakorló fodrász  52 815 01 
XXX 

Szépészet 
X 

Fodrász 55 815 01 
XXX 

Szépészet 
X 
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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 
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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  
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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 

Szakképesítés 

azonosítószáma 

Szakközépiskolai 

ágazat 

Felnőtt- 

oktatás 

Gépgyártás-technológiai 

technikus 
54 521 03 

IX 

Gépészet 

 

X 

Mechatronikai technikus 54 523 04 
IX 

Gépészet 
X 

CAD-CAM informatikus 54 481 01 
XIII 

informatika 
X 

Elektronikai technikus 54 523 02 XI X 

Informatikai rendszergazda 54 481 04 
XIII 

informatika 
X 

Közúti közlekedés 

üzemvitel-ellátó 
54 841 02 XXI X 

Környezetvédelmi 

technikus 
54 850 01 XXIII X 

Autótechnikus 55 525 01 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Hulladékgazdálkodó 

szaktechnikus 
55 850 01 

XXIII 

Környezetvédelem 
X 

Gépjármű mechatronikus 34 525 02 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 
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Gépi forgácsoló 34 521 03 
IX 

Gépészet 
X 

Gyártósori gépbeállító 34 521 05 
IX 

Gépészet 
X 

Ipari gépész 34 521 04 
IX 

Gépészet 
X 

Hegesztő 34 521 06 
IX 

Gépészet 
X 

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 
IX 

Gépészet 
X 

Szerszámkészítő 34 521 10 
IX 

Gépészet 
X 

Női szabó 34 542 06 
XVII 

könnyűipar 
X 

Ruhaipari technikus 54 542 02 
XVII 

könnyűipar 
X 

Autóelektronikai 

műszerész 
54 525 01 

XXII 

közlekedésgépészet 
X 

CNC gépkezelő 35 521 01 
IX 

Gépészet 
X 

Gépjármű építő szerelő 34 525 01 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Mechatronikus karbantart  34 523 01 

XI 

Villamosipar és 

elektronika 

X 

Számítógépszerelő-

karbantartó 
34 523 02 

XIII 

informatika 
X 

Elektromechanikai 

műszerész 
34 522 01 

XI 

Villamosipar és 

elektronika 

X 

Autószerelő 54 525 02 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Karosszérialakatos 34 525 06 
XXII 

közlekedésgépészet 
X 

Gyakorló fodrász   52 815 01 
XXX 

Szépészet 
X 

Fodrász 55 815 01 
XXX 

Szépészet 
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:  2012. december 21. 

Felelős: 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 m
2
 területre 

változik. 

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
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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. 
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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 m
2
  

 Az épület építési éve:   1965. 

 hasznos alapterülete:   2603 m
2
  

 hasznos alapterület:  

(volt Ganz kollégium)          2660 m
2
  

 Férőhelyek száma:                        304 fő” szövegrész helyébe 

 

„Kovács Károly Tagkollégium adatai: 

 Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u. 1-3. 

 Helyrajzi szám:   zalaegerszegi 4876 

 Földterület nagysága:   8382 m
2
  

 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 
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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). 
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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, étel- és 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 
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 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 
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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: 2012.december 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

                

 

8. 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 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán: 

Az előbbi gondolatmenetet vinném tovább, amikor azt mondanám el, hogy a három 

nagy szakképző iskola esetében áttekintettük azokat az eszközöket is, amelyek az iskola 

állományában vannak. Tudni kell, bár a szakközépiskolák esetében mind a fenntartás, 

mind a működtetés állami feladat lesz, ez nem jelenti azt, hogy a vagyon is átkerül az 

államhoz, hiszen a vagyon nálunk marad. Mégis azt gondoltuk, hogy át kell tekinteni a 

három szakközépiskola esetében azokat a vagyontárgyakat, amelyeket esetleg a nálunk 

maradó intézmények karbantartásával, felújításával kapcsolatban tudnánk használni, és 

biztosabb, ha ezekről előre, a mostani közgyűlésen döntést hozunk, mintsem hogy 

később olyan vitákba kelljen belemenni az átadás-átvétel után, amely esetleg okot 

adhatna arra, hogy a Klebelsbert Intézményfenntartó Központtal – amellyel 

természetesen kiváló a kapcsolatunk – bármilyen összetűzésünk legyen. Ezért aztán 

végigvettük, hogy a Páterdombi Szakképző Iskolánál, a Deák-Széchenyi Szakközép- és 

Szakiskolánál és a Ganz-Munkácsy iskolánál melyek azok az eszközök, amelyek jó 

lenne, ha tiszta helyzetet teremtve, továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnának. 

Azonban természetesen – mivel erről tegnap az intézményvezetőkkel is egyeztettünk – 

ezeknek az intézményeknek a karbantartásához, fűnyíráshoz, hó-eltakarításhoz 

szükséges ezeknek az eszközöknek a használata, természetesen január 1-jétől ezt külön 

megállapodásokkal rendezni kell, ha nagyobb területen füvet kell nyírni, vagy havat kell 

eltakarítani, akkor erre legyen lehetőség. De mégis jobb, ha ezt időben tudjuk rendezni. 

 

Gyutai Csaba: 

Mivel hozzászólás a képviselőtestület részéről nincs, felkérem a közgyűlés tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést. 

 

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: 

  
11..  AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraatt::  

„„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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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 

 

22..  AAzz  aallaappííttóó  ookkiirraatt::  

„„Az intézmény besorolása: 

Az intézmény besorolása:  aa  ggaazzddáállkkooddáássii  jjooggkköörree  sszzeerriinntt::  öönnáállllóóaann  

mműűkkööddőő  ééss  ggaazzddáállkkooddóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  ssaajjáátt  

kkööllttssééggvveettéésssseell  rreennddeellkkeezziikk,,  öönnáállllóó  ggaazzddáállkkooddáássii  jjooggkköörree  ééss  ffeelleellőőssssééggee  

vvaann..  AAllaapptteevvéékkeennyyssééggéétt  öönnáállllóóaann  llááttjjaa  eell  aazzzzaall,,  hhooggyy  eezzeenn  bbeellüüll  

kkoorrmmáánnyyrreennddeelleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  ggoonnddoosskkooddiikk  ffiizziikkaaii  ((tteecchhnniikkaaii))  

sseeggííttőő  ffeellaaddaattaaii  eellllááttáássáárróóll,,  iilllleettvvee  rreennddeellkkeezziikk  ppéénnzzüüggyyii  ééss  sszzáámmvviitteellii  

sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggggeell..””sszzöövveeggrréésszz  hheellyyéébbee  

„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 
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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 
Helyrajzi 

száma 

Földterület 

nagysága 

Hasznos 

alapterülete 

Építési 

éve 

Főépület 

Zalaegerszeg 

Kinizsi u. 74. 
1950/1 

13214 m² 2861 m² 1966 

Pék 

tanműhely 
 418 m² 2001 

Növényház  

440 m² (üzlet 

alapterület:  

22m²) 

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 Címe Hasznos alapterülete Építési éve 

Főépület Zalaegerszeg 

Kinizsi u. 74. 

4.034 m² 1966 

Pék tanműhely  427 m² 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 
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 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 
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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  

890111Esélyegyenlőség 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 
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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 

Szakképesítés 

azonosítószáma 

Szakközépiskolai 

ágazat 

Felnőtt-

oktatás 

Eladó 34 341 01 - X 

Cukrász 34 811 01  - X 

Pincér 34 811 03 - X 

Szakács 34 811 04  - X 

Vendéglátó eladó 34 811 05 - X 

Vendéglátó üzletvezető 35 811 02 - X 

Vendéglátásszervező-

vendéglős 
54 811 01  

XXVII 

Vendéglátóipar 
X 

Turisztikai szervező, 

értékesítő 
54 812 03 XXVIII Turisztika X 

Idegenvezető 54 812 01 XXVIII Turisztika X 

Kereskedő 54 341 01  XXVI Kereskedelem X 

Logisztikai ügyintéző 54 345 01 XXVI Kereskedelem X 

 

Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi Pál Mezőgazdasági és 

Élelmiszer-ipari Tagiskolájának 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 
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 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 
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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  

890111Esélyegyenlőség 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 

Szakképesítés 

azonosítószáma 

Szakközépiskolai 

ágazat 
Felnőttoktatás 

Pék 34 541 04 - X 
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Húsipari termékgyártó 34 541 03 - X 

Dísznövénykertész  34 622 01 - X 

Kertész 34 622 02 - X 

Zöldség- és 

gyümölcstermesztő 
35 622 02 - X 

Élelmiszeripari technikus 54 541 02 
XXXVI 

Élelmiszeripar 
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:  2012. december 15. 

Felelős: 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: 2012. december 15 

Felelős:  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 
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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: 

 

Azon Megnevezés Menny 
Haszn. 

vétel 
Br.érték 

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,- 

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: 2012. december 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

felkérésre: Páterdombi Szakképző Iskola igazgatója 

Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete vezetője  
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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: 2012. december 15. 

Felelős:  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 Mennyiség Haszn. vétel 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,- 
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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: 2012. december 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

felkérésre: Deák Ferenc és Széchenyi István 

Szakközép- és Szakiskola igazgatója 

Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete vezetője 

 

 

9. Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító 

Okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Az iskolák szakmai fenntartása a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz és a 

megyeszékhelyi tankerülethez kerül, viszont az épületek üzemeltetése az 

önkormányzatnál marad, ezért célszerű ezt valamelyik gazdasági ellátó szervezettel 

elláttatni. Úgy láttuk, erre legalkalmasabb a korábban EÜGESZ-nek nevezett ellátó 

szervezet, az alapító okirat módosítás arra tesz javaslatot, hogy ez a gazdasági ellátó 

szervezet az iskolák fizikai fenntartására alkalmas legyen. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. 

 

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” 
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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:                                                

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ      

Egyesített Bölcsődék 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

 

Intézményhez rendelt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
Izsák Imre ÁMK 

Öveges József ÁMK 

Apáczai Csere János VMK 

 

Intézményhez rendelt köznevelési intézmények: 

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” 
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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” 
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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: 2012. december 21. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

  

 

 

10. Az állami köznevelési feladatot ellátó intézmények és az általános 

művelődési központok állami köznevelési feladatot ellátó intézményegységeinek 

átadása állami fenntartásba, a köznevelési intézmények működtetése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyutai Csaba: 

Kiosztásra került egy kiegészítés, a szavazás során kérem ezt figyelembe venni, néhány 

pontosítás történt meg. Miről is van szó? Az óvodák – ahogy alpolgármester úr is 

fogalmazott – egyértelműen és tisztán önkormányzati fenntartásban maradnak, az 

általános iskolák szakmai fenntartását az állam végzi, az épületek és a feltételrendszer 

biztosítását az önkormányzatok, hasonlóképpen a Városi Kollégium és a gimnáziumok 

esetében. A szakképző intézmények teljes körűen állami fenntartásba kerülnek, ennek 

az átvételéről és az alapító okiratok módosításáról szól az előterjesztés. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 
(A kiosztott kiegészítés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán: 

Egy önkormányzatunkat érintő, nagyon fontos döntéssel van most dolgunk. Az elmúlt 

időszakban, az elmúlt évtizedekben pártpolitikától és városvezetéstől függetlenül a 

zalaegerszegi önkormányzat közgyűlése, képviselői valamennyien mindig fontosnak 

tartották azt, hogy a helyi oktatási, nevelési intézmények fejlesztése megfelelő módon 

történjen. Ezért is értük el azt, hogy a helyi oktatási, nevelési intézményrendszer 

bármikor fel tudja venni a versenyt az ország bármely oktatási intézményével, és 

közösen büszkék lehetünk azokra az elért eredményekre, amelyeket itt az iskolákban, a 

gimnáziumokban, kollégiumokban, általános iskolákban elértünk. Most azonban egy új 

helyzet lesz 2013. január 1-től, amely számunkra is egy teljesen új feladatkört fog 

hozni. Az elmúlt években polgármester úr oktatási ügyekért felelős alpolgármesterként, 

most magam is nagyon sokat foglalkozunk az oktatási ügyekkel, bár mindenképpen 
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magánvéleményként fogalmazom azt meg, de azt gondolom, helytálló, és ezzel 

képviselőtársaim is egyet tudnak érteni, hogy Zalaegerszeg önkormányzata jó gazdája 

volt ezeknek az intézményeknek, és szép eredményeket tudtunk közösen elérni ezekkel 

az oktatási intézményekkel. Jómagam kissé sajnálom, hogy ilyen döntés született, talán 

szakmailag is támogatható lett volna egy olyan variáció is, hogy mondjuk a 

megyeszékhelyek, a megyei jogú városok, vagy a 30.000 lakos feletti városok 

megtarthassák ezeket az intézményeket. Azonban az is igaz, hogy vidéken, a 

kistelepülések esetében viszont nagyon nagy gondot okozott ezeknek az oktatási 

intézményeknek az ellátása, hiszen – mint tudjuk – az állam a folyamatosan csökkenő 

normatíva miatt az utóbbi időszakban már csak 40-45 %-ban, volt, ahol 50 %-ban tudott 

az állami normatívából juttatni az önkormányzatoknak. Így nagyon sok vidéki 

kistelepülés olyan nehéz helyzetbe került, hogy nem tudta fenntartani az intézményt, be 

kellett zárnia, vagy működési hiányba, működési hitel felvételére kényszerült. Így aztán 

egy egységes megoldás született, amelyre nekünk is fel kell készülni a következő 

időszakban, ez az előterjesztés részletesen bemutatja, hogy milyen változásokra kerül 

sor, és milyen intézményegységek megalapítására van szükség ahhoz, hogy a rendszer 

tovább működjön. Szeretném a városvezetés nevében is megköszönni Velkey Péter 

osztályvezető úrnak és a szakosztály valamennyi munkatársának azt az emberfeletti 

munkát, amit az elmúlt napokban elvégeztek, és természetesen azokra a szakemberekre 

is gondolunk itt, akik nem a Művelődési, Oktatási és Sport Osztályon dolgoznak, hanem 

azokon a társosztályokon, akik besegítettek a munka elvégzésébe. Ezúton is köszönjük. 

Kicsit 2002/2003-as emlékek tértek vissza az éjszakai munkák kapcsán, de reméljük, 

hogy végezetül egy olyan anyag született, amely alkalmas arra, hogy a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ is úgy tudja átvenni ezeket az intézményeket fenntartásba, 

részben működtetésbe, hogy azok továbbra se romoljanak színvonalban. Nekünk az 

elsődleges szempontunk az, hogy az intézményrendszer továbbra is jól működjön, és 

ebből az átalakításból a gyermekek, a szülők és az ott dolgozó kollégák a lehető 

legkevesebbet vegyenek észre. 

 

Gyutai Csaba: 

Annyiban vitatkoznék alpolgármester úrral, hogy nekem a személyes véleményem az, 

hogy 1987-től gyakorlatilag az állam lemondott arról lényegében – és ezt fontos 

hangsúlyozni, lényegében –, hogy a finanszírozáson túl komoly szakmai befolyása 

legyen a magyar közoktatás tartalmi és szervezeti rendjére. Ezt én nem tartottam 

helyesnek, hiszen gyakorlatilag az állam volt a fenntartó, lényegében nem mondta meg 

azt, hogy mit tanítsanak, hogyan tanítsák, milyen szervezeti rendbe folyjon az oktatás. 

Úgy vélem, ezen változtatni kellett. Nem véletlenül a teljesítménymérésekben most már 

egyre inkább lejjebb csúszik Magyarország. Az látható, hogy ezt észlelték a ’90-es évek 

közepén pl. a Skandináv országok is, és a Skandináv országoknak a válasza az volt, 

hogy szigorúbb állami fenntartás, állami felügyelet alá helyezték egy markánsan 

meghatározott állami tanterv létrehozása mellett az oktatási intézményeiket, ezzel a 

skandináv országokban az oktatás teljesítménye és minősége jelentősen javult. Tehát 

ezzel ilyen formán én egyetértek. Az egy más kérdés, és ebben igazat adok 

alpolgármester úrnak, hogy a szervezeti rend akár lehetett volna más is. Még egy 

kérdésről nem szóltunk, volt két ÁMK-nk, az Izsák és az Öveges, ebben a két 

intézményben a közművelődési feladat és az óvodai feladat marad önkormányzati 

fenntartásban. Ezért átmenetileg az a javaslat, hogy egy ÁMK-t hozzunk létre ezeknek a 

feladatoknak a fenntartására mind a két intézményben, a közoktatás pedig állami 

fenntartásba kerül. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  
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Makovecz Tamás: 

Balaicz Zoltán alpolgármester úr megköszönte a hivatalban elvégzett nagyon nagy 

munkát az elmúlt hétvégén, csütörtöktől szombatig. Én most szeretném megköszönni a 

másik oldalnak is ezt a munkát, amit az intézmények elvégeztek. A közgyűlési 

anyagküldés határideje elég szoros volt, az intézmények szerda este, de volt, aki 

csütörtök délelőtt kapta meg azt a 15 mellékletből álló táblázatot, amit emberfeletti erő 

bedobásával kellett hogy megcsináljunk. Ki szeretném emelni, mind a szakosztály mind 

a Klebersberg Intézet vezetője az intézményekkel végig kapcsolatban állt, folyamatosan 

válaszoltak a kérdésekre, segítettek az adott táblázatok kitöltésében is akár. Az első 

igazi együttműködés gyakorlatilag megtörtént, azt éreztük az intézet részéről is, hogy az 

első lépéstől kezdve segíti az intézmények munkáját, ezt külön meg szeretném köszönni 

Szeli Gábor úrnak. A megállapodás mellékletét képező mellékletek olyan mélységig, 

olyan részletességgel kérték az adatokat, hogy szerintem az intézmények ennyi idő alatt, 

ilyen rövid határidőre még sosem teljesítettek ekkora statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettséget. Szeretném még egyszer megköszönni az összes intézményben ezzel 

foglalatoskodó intézményvezető kolléga munkáját, és az adminisztrációs feladatokat 

ellátók munkáját is. Nagy dolog volt, az első, állammal való együttműködésünk jól 

sikerült, fogalmazzunk így. 

 

Gyutai Csaba: 

Elfelejtettem említeni az imént, hogy az Apáczai iskolánál is létrejön egy 

közművelődési intézmény, ott a könyvtár és a közművelődés lesz egybe szervezve, az 

egyéb oktatási feladatok, nevelési tanácsadó és a gimnázium kerül szakmai fenntartásba 

az államhoz. Erre ott egy közművelődési intézményt hozunk létre. 

 

Herkliné Ebedli Gyöngyi: 

Sajnálom és fájlalom, hogy az ÁMK-k, az általános művelődési központok erre a sorsa 

jutottak. Egyébként reménykedtünk nagyon sokáig, hogy mégsem így lesz, hogy mégis 

szakmailag jobban látják, hogy ez az intézmény egy kerek, egész intézmény volt. Az 

óvoda, a közművelődés, az általános iskola és a könyvtár. Ehhez a kerék egészhez nem 

biztos, hogy hozzá kellett volna nyúlni, szerintem szervezetileg ez nagyon jól volt 

felépítve, és jól működött. Egy ilyen jól működő, kerek egészt fogunk most szétszedni, 

és ezt azért is fájlalom, mert minden mindennel összefüggött, és tényleg a városrésznek 

ez egy kicsit a szíve is volt. Sőt, a jövőben szerettük volna, hogy még inkább a 

városrészt jobban bevonjuk. Nyilván lesz egyfajta lehetőség, és nem hátra tekintünk, 

hanem előre nézünk, de azt el kellett mondanom, hogy más volt a gondolatunk. Nekem 

különösen más volt a gondolatom, amikor megírtam a pályázatot, nem olyan régen 

tettem ezt meg, és akkor még ÁMK pályázatot írtam. Akkor azt gondoltam, hogy a 

jövőben még többet és még jobbat lehet azért is tenni, hogy még inkább érezze a 

városrész, hogy itt van egy olyan intézmény, ami nem csak az iskolásoknak és az 

óvodásoknak ad helyet, lehetőséget, és nagyon sok programot, hanem a településrészt 

még inkább felkarolja. De hát előre nézünk, nem hátra, látjuk a feladatainkat, még 

pontosan minden témában nem igazán, mert napról napra jönnek újabb információk, 

amivel – ahogy Makovecz Tamás képviselő úr is mondta – meg kell birkóznunk, szinte 

egyik óráról a másikra, és ez komoly feladatot ad az intézmény vezetőségének, 

különösen most azoknak, akik a gazdasági vonalon dolgoznak. Egyszóval előre 

tekintünk, de még egyszer megerősítem, hogy sajnáljuk ezt a helyzetet, de kreatívak 

vagyunk, pozitívak, megpróbáljuk ebben a formában is jól végezni a feladatainkat. 
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Gyutai Csaba: 

Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy meggyőződésem, ezen túl is az Izsák a csácsi 

városrész szíve és motorja marad. Ez az egyik megjegyzés, a másik pedig, hogy én 

értem a törvényalkotó szándékát, mert a mi városunkban ezek emberléptékű 

intézmények voltak, mind Andráshidán, mind Csácsban. De elsősorban a fővárosban és 

a nagyvárosokban gyerekgyárak és embergyárak, és meglehetősen embertelen több ezer 

diák összezsúfolt intézményeit jelentették az ÁMK-k. Ezt én is úgy gondolom, hogy 

egy túlméretezett intézményegységként működtek. Hangsúlyozom, nem 

Zalaegerszegen, itt emberléptékűen lettek ezek az intézmények megszervezve. 

 

Major Gábor: 

Könnyeimmel küszködöm, miközben meghatóan hallom azokat a teljesítményeket, 

hogy ki mennyit és mit tett az utóbbi időben annak érdekében, hogy ebből a káoszból 

valamit is kihozzon, amit itt oktatás címszóval próbálnak eladni nekünk január 1-jét 

követően. Az látszik, hogy egy elkapkodott, nem biztos, hogy kellően átgondolt, az 

utolsó pillanatokban még mindig változó dologgal állunk szemben, hiszen ha nem így 

lenne, akkor nem most reggel kaptunk volna meg egy kiegészítést a 10.) napirendi 

ponthoz, amit nem tudom, hány képviselő kollégámnak volt ideje átolvasni és 

áttanulmányozni. De érdeklődve figyeljük a fejleményeket, miközben bizottsági ülésen 

kiderült, hogy millió kérdés van, ami még rendezetlen, és nincs rá válasz, és senki nem 

tudja, hogy január 1-je után hogyan fog ez a rendszer egyáltalán működni. Ha kellően 

átgondolt lenne ez a rendszer, akkor miért kell december x-edikén kapkodni, éjszakába 

nyúló munkákat, egyik napról a másik napra adatokat szolgáltatni, miközben – 

könyörgöm – már szeptemberben elkezdődött a tanév, és ha látható volt, hogy valaki 

átáll egy új rendszerre, volt rá fél éve, hogy megtegye. Ezt nem sikerült ennek a – 

mondjam azt – kormányzatnak megoldania. Oktatáspolitikai vitába nem kívánok 

polgármester úrral belemenni, hogy most hogyan alakult ki ez az oktatási helyzet, vagy 

hogy sem. Az biztos, hogy az elmúlt időszaknak nagy hiánya volt a tanfelügyeleti 

rendszer megszüntetése, ebben teljesen egyetértünk. Most a gyereklétszám csökkenés 

vezetett-e ide, ill. több településnél az összefogás hiánya, az megint más kérdés, ezt 

majd a történészek el fogják dönteni. Nagyon féltem egyelőre az intézményeinket, 

nagyon féltem a szereplőket, hiszen elismerem azt a munkát, amit végeztek az 

adatszolgáltatás kapcsán, és elismerem azt a sziszifuszi munkát, ami az ügyben zajlik, 

hogy ebből a káoszból valami rendszert próbáljanak tenni egyelőre. Nagyon kíváncsi 

leszek, hogy január 1-jétől hogyan fog működni a rendszer, és bízom benne, hogy a 

gyerekek ezt nem fogják negatívan megélni, ill. a gyerekekre nem csapódik le 

esetlegesen a pedagógusokon vagy egyéb más szereplőkön keresztül az a negatív 

hangulat, ami adódhat abból, hogy nem tisztázottak a szerepek, nem tisztázottak az alá-

fölérendeltségi viszonyok, a finanszírozás sok esetben még kérdéses, hogyan fog 

megoldódni. Azt nem mondom, hogy izgalommal, de nagyon várom az elkövetkezendő 

időszakot, hogyan sikerül ebből a katymaszból valamilyen rendszert összehozni. 

 

Kiss Ferenc: 

Balaicz Zoltán alpolgármester úr azt mondta, hogy büszkék lehetünk az 

iskolarendszerünk eredményeire, büszkék lehetünk az iskolarendszerünkre és az itt 

folyó képzésre, egyetértek vele. Ő is sajnálja a döntést, én is sajnálom. 

Meggyőződésem, hogy most, tanév közben – ahogy Major Gábor képviselő úr is 

mondta – egy kicsit kapkodóvá vált, és elsietettnek ez az intézkedés. Felkészülési időt 

kellett volna adni a törvények megszületése után, hogy felkészüljenek az intézmények 

és az önkormányzatok az átadás-átvételre. Ez egy korszakváltás. Emlékszem, én még 

állami általános iskolába jártam, nem volt semmi gond, de ahogy polgármester úr is 
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utalt rá, ez fokozatosan önkormányzati hatáskörbe került, és mi büszkék voltunk, 

amikor iskolát létesítettünk, amikor ÁMK-t létesítettünk. Emlékezzetek vissza, mennyit 

vitatkoztunk azon, amikor iskola összevonás volt, iskola bezárás volt. Úgy látom, ezzel 

a központosítással nekünk nem lesz ilyen gondunk, mert ha úgy gondolja a kormányzat, 

hogy a finanszírozás nehezebb, nem mi fogunk vitatkozni, hogy egy intézmény 

bezárjon, átcsoportosítson, vagy létszámot építsen le. Nekünk a tudomásul vétel marad. 

A központosításnál egyelőre most csak intézményeket központosít, de később jön a 

tananyag. Hol van az oktatói szabadság, hol lesz majd, amikor beleszólhattak abba, mit 

és hogyan oktathassanak, ahogy a köznevelési törvényben benne van, hogy kötelezővé 

válik a hittanoktatás, az erkölcstan oktatása? Az a szülő, aki ennek nem felel meg, azt 

majd természetesen valami listára fogják venni, hogy miért nem ide járatja a gyerekét, 

miért nem oda. Sajnálom, azon túl, hogy elmennek az intézményeink, elmegy az oktatás 

irányítása, sajnálom azt is, hogy az oktatói szabadság is eléggé központosítva lesz. Úgy 

látom, az a színvonalas oktatás, ami Zalaegerszegen megvalósult az összes 

intézményben, az minden kívánalomnak megfelelt, hiszen országos rangsorban az elsők 

között helyezkedtünk el a középiskolák vonatkozásában, de büszkék lehetünk az 

általános iskolák fejlesztésére is, amit az elmúlt években végrehajtottunk, 

önkormányzati támogatással. Csács, Andráshida. Most az általános iskola az államé, 

mellette a művelődési központ és az óvoda az önkormányzaté marad. Lehet, hogy 

ugyanabban az irodában, vagy egymás mellett fog dolgozni, aki most állami feladatokat 

teljesít, és önkormányzati feladatokat. Vagy itt három képviselőtársamat is érinti az 

államosítás, a kollégiumok is oda kerülnek. Ők hogyan élik meg ezt, amikor itt büszkén 

védték, segítették és harcoltak az iskolájukért, akár egy tornapályáért, annak a 

megvilágításáért, vagy műfüves pályáért pl. a Petőfiben? Ez most kikerül. Ami marad, a 

fenntartáshoz, üzemeltetéshez való hozzájárulás, ebben kell az önkormányzatnak zsebbe 

nyúlnia úgy, hogy erre a finanszírozás kevesebb lesz. Azt is elfogadom, hogy a 

kistelepüléseken, ahol nem tudta az önkormányzat finanszírozni az oktatást, az iskola 

fenntartást, az állami kézbe kerül, de azért a megyei jogú városok között differenciálni 

kellett volna. Azt olvastam, hogy Érd, aki – azt hiszem – a 14. legnagyobb város, úgy 

döntött, hogy egyetlen intézményét sem adja át, gondolom, nem adta át a közgyűlés, de 

kapott rá hét napot, hogy döntsön, mert egyébként a finanszírozást is el fogják vonni az 

önkormányzattól, vagy pedig a hozzájárulást is nekik kell fizetni, ha az állam átveszi az 

egész intézményrendszer működtetését. Sajnálom ezt a döntést, nem ismerjük még, 

hogy ennek milyen előnyei lesznek, egy biztos, hogy Zalaegerszeg szegényebb lesz egy 

ilyen oktatási tevékenységgel, egy intézményrendszerrel, amire eddig büszkék voltunk. 

Mindig mondtuk, hogy iskolaváros, valahogy ez most bizonytalan. Bízom benne azért, 

hogy színvonalas oktatás lesz, mindenki megtalálja a számítását, de ennek az ütemét és 

a gyorsaságát, hogy tanév közben lépjük meg, ezt nem tudom elfogadni. 

 

Gyutai Csaba: 

Azt is látni kell, hogy ezeket az intézményeket senki nem tolja el keréken ebből a 

városból, itt maradnak. Legalább annyi felelősségünk lesz a körülmények kialakítását 

illetően, mint korábban volt. Az pedig, amit képviselő úr mond, hogy kötelező lesz 

hittanra járni, ilyent nem tartalmaz a köznevelési törvény. Választható a hittan, és aki 

nem választ hittant, annak erkölcstant kell tanulni. Azért olyant ne mondjunk, ami a 

törvényben van, egyébként pedig egy kis lélekápolás – legyen az akár erkölcstan vagy 

hittanoktatás – mindenképpen ráfér a magyar ifjúságra. 

 

Pintérné Kálmán Marianna: 

Az előterjesztésben foglaltakat a Jobbik frakció nem tudja támogatni attól függetlenül, 

hogy az átalakítás végbe fog menni. Amint hallhattuk az előzményekben, hangzottak el 
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érvek és ellenérvek ezzel kapcsolatban, de inkább ellenérvek. Rendkívül sok a kérdőjel, 

az oktatási normatíva, mint önkormányzati támogatási forma a központi 

költségvetésben már nem szerepel, ahogy tudjuk, pedig a személyi és dologi kiadások 

30 %-a az önkormányzatokat fogja terhelni továbbra is. Ki tudja, milyen forrásból. 

Rendkívül homályos, ködfoltos és átláthatatlan az oktatási intézményeknek a saját, 

várható helyzetük, saját, várható jövőképük nincs, nagyon sok a bizonytalanság. Kétség 

kívül igaz, hogy az oktatási rendszer, és maga a tananyag is átalakításra szorul, na de 

nem ebben a formában, és talán nem ezek között az időkeretek között kellene ezt 

végrehajtani. Rendkívül kockázatosnak tartjuk ezt a fajta átalakítást, és gazdasági 

megtérülést sem sejtet. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 

Gyutai Csaba: 

Annyiban vitatkoznék képviselő asszonnyal, hogy az önkormányzati állományban 

maradó létszám nincs 30% a korábbi létszámhoz viszonyítottan, ez 160 fő, ez nincs 

30%. 

 

Dr. Kocsis Gyula: 

Kiss Ferenc képviselő úr mondandója indikálta azt, amit mondani akarok, bár 

polgármester úr részben elvette a kenyeremet a válaszával. Arra szerettem volna utalni 

jómagam is, hogy azon kár vitatkozni, ha az állam az alapoktatást stratégiai kérdésnek 

tekinti, ezt eddig is úgy kellett volna a védelem, a belső igazgatás megszervezése 

mellett úgy gondolom ez a legfontosabb feladata, a jövő embereinek a kimunkálása, ezt 

nem lehet átengedni. Nekünk arra kell törekedni, hogy ezek az iskolák a jövőben is 

iskolák maradjanak, azt kell támogatnunk, azt kell erősítenünk, azt kell elősegítenünk, 

és azt kell elősegítenünk, hogy ezek az épületek, amelyekben ezek működnek, a 

jövőben is iskolaként működjenek. Ha ezt el tudjuk érni, akkor nem kell 

nosztalgiáznunk afölött, hogy iskolaváros vagyunk-e vagy sem, iskolaváros maradunk. 

 

Gyutai Csaba: 

Teljesen egyetértek képviselő úrral, szerintem inkább meg fog erősödni a városnak a 

térségbeli oktatási szerepe, mint amilyen most jelenleg. Ha arra gondolunk, hogy 

meglehetősen alacsony kapacitással működnek a környéken olyan oktatási intézmények, 

amelyek mellett a városi intézmények egy nagyobb hatékonysággal, bizonyos 

szituációkban a nagyobb létszámból adódóan megfelelő szakos ellátottsággal 

rendelkező pedagógusok megléte esetén színvonalban is többet tudnak nyújtani a mi 

intézményünk, mint ezek a kisebb intézmények. Természetesen a szabad iskolaválasztás 

a szülők esetében az elkövetkezendőkben is meg fog maradni, ebből következően 

megerősödik a városnak az iskolaváros jellege.  

 

Makovecz Tamás: 

Mi, akik a szakmában vagyunk, azért némileg tájékozottabbak vagyunk, és 

mélységében ismerjük azokat a kormányzati elképzeléseket, amik várnak ránk. Amit 

naponta hallok a televízióban meg a rádióban, a Parlamentben és a közgyűléseken, 

megmondom őszintén, sok esetben talán a megszólalók tájékozatlanságát tükrözi vissza. 

Valóban szokatlan a helyzet, hogy most egyik napról a másikra, ill. néhány hónapon 

belül átszervezzük az oktatási rendszerünket, Zalaegerszegen is értelemszerűen át kell 

alakítsuk a rendszert, hiszen ebben vagyunk. De azért néhány dolgot hadd mondjak. A 

technikai dolgozók átvétele az önkormányzat részére sem úgy fog megtörténni, hogy 

akkor most azonnal átszervezzük a rendszert, a technikai dolgozók is tovább fogják 

végezni a dolgukat január 1-jétől, ugyanúgy, ahogy eddig. Szó volt róla, hogy december 

végéig felül kell vizsgálniuk az intézményeknek a pedagógiai programjukat, a 
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kormányzat belátta, hogy ez nem fog működni, és újabb három hónap haladékot 

kaptunk, arra pl. március végéig kell majd a pedagógiai programunkat felülvizsgálnunk, 

áttekintenünk. Ha a köznevelési törvényt nézzük, az intézmények szabadsága 

gyakorlatilag ugyanúgy megmarad, mint eddig volt, tehát a tananyag, a kerettanterv a 

választandó kerettantervek mellett az intézmények 10 %-ban saját maguk fognak 

dönteni arról, hogy milyen tantárgyakat tanítanak pluszban, a saját pedagógiai 

programjuk az intézményi sajátosságoknak megfelelően melyek lesznek azok a 

területek, művészet, nyelvoktatás, sport, stb., amelyeket szeretnének kihangsúlyozni, és 

plusz órakeretben beépíteni majd a pedagógiai programjukba. Most nem akarnám 

sorolni ezeket a lehetőségeket, szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a pedagógusok 

körében nincs az a nagy vibráció, mint ahogy azt a sajtó felfújja. Igazából beszélgetni 

kell a pedagógusokkal intézményvezetőként, el kell mondani, miről van szó. Én nem 

érzékelem, hogy akkora vibráció és feszültség lenne a pedagógusok körében, holott – 

hangsúlyozom – szokatlan ez a tempó, bizonyára az, de kezelhető a helyzet. Nem 

érzékelem, hogy akkora fejetlenségről beszélnénk, mint ahogy itt elhangzott. Még két 

dolog. Többször hallottuk már az országos és helyi médiában is, hogy listázásokra kerül 

sor, mert akkor most valaki hittant fog tanulni, a másik meg erkölcstant. Szeretném 

elmondani, hogy hosszú évek óta tanulunk hittant az általános iskolákban. Aki hittant 

tanul, eddig róla készültek volna listák, mert hittant tanul? Nem érzem egy 

megalapozott érvnek és nyilatkozatnak, ha valaki erről beszél. Teljesen természetes 

dolog, vallásszabadság van Magyarországon. 

 

Gyutai Csaba: 

Még egy gondolatot szeretnék elmondani, és ez a szakképzést érinti. Itt köszöntöm Szeli 

Gábort, a tankerület vezetőjét, aki korábban az Oktatási Osztályunk osztályvezető-

helyettese volt, kiváló szakembert választottak erre a feladatra. Megnyugtatónak érzem 

ilyen szempontból a helyzetet a város szempontjából is. Tehát a szakképzés esetében 

ennek a megyei tankerületnek megyei kitekintésű feladata lesz, tehát gyakorlatilag az 

egész megyében a szakképzés szervezése, irányítása az ő feladatuk lesz. Megmondom 

őszintén, ettől azt várom, hogy azok a várospolitikai, iparpolitikai, gazdaságfejlesztési 

célok, amelyeket nagyon sokszor itt közösen, markánsan megfogalmaztunk, de nem 

mindig tudtuk átvinni az oktatási rendszerbe. Nevezetesen pl. építőipar, gépipar, 

számítástechnika fejlesztése, és ezek leképezése a szakmák tekintetében, ezeknek az 

erősítése nem mindig sikerült úgy, ahogy kellett volna. Az állami irányítástól azt várom, 

hogy markánsan fogja majd ezeket az irányokat meghatározni, természetesen arra 

viszont igényt tartunk, hogy a véleményünket elmondhassuk, ezzel gond nem is lesz. 

 

Sümegi László: 

Valóban gyorsak ezek a változások. Én is szeretném megköszönni mindazoknak a 

pedagógusoknak, intézményvezetőknek, a hivatal dolgozóinak, akik ebben a tényleg 

rendkívüli tempót igénylő időkben pontosan és alaposan elvégezték a munkájukat. De 

ettől függetlenül van egy másik filozófia is, ez pedig a változás. Nem kell mindig félni a 

változástól, ez az élet alaprendje. Az egész biológiai rendszerünk a folyamatos 

változásra és alkalmazkodóképességre épül fel, szerintem sokkal inkább arra kellene 

kihegyezni ezt a dolgot, hogy ki tudjuk-e használni azokat a lehetőségeket, amelyeket 

ez a generális változás nyújt számunkra. Milyen lehetőségeket? Ebben a helyzetben 

lehetőség lesz néhány olyan dologra, amit mi, itt az önkormányzatban is, de a megyei 

önkormányzattal közösen is elmulasztottunk az elmúlt években. Egyetlen vagy inkább 

kettő példát mondanék. Ha valaki végiggondolja, hogy ma Zalaegerszegen a két nagy 

gimnáziumunk teljesen azonos profillal működik. Angol, német, matek. Elég kinyitni 

egy megyei felvételi tájékoztatót, és mondjuk Keszthelyen vagy Nagykanizsán az ottani 
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gimnáziumoknak van természettudományos vagy humán választási lehetőségük is. Ezek 

olyan dolgok, amiket ki lehet egy ilyen változás kapcsán emelni, és lehet ezekkel 

előbbre jutni. Ha megyei szinten nézzük, nem biztos, hogy egy ekkora megyében, ahol 

300 ezren sem laknak sajnos, teljesen párhuzamos szakmai képzéseket folytatunk 

egymástól 35-40 km-re lévő városokban. Ez is egy olyan terület lesz, ahol egy 

egységesebb irányítás alatt előre lehet vinni a dolgokat, és ezek fontos területek. Vagy 

ha arra gondolunk, hogy a zalai kisközségek közül hányan roppannak bele abba a 

sajátos, de nagyon emberi élethelyzetbe, hogy a települések képtelenek egymással 

együttműködni, akár a körjegyzőség vagy intézményfenntartás szintjén is. A saját 

szülőföldem is ilyen, amelyik akár erre rá is faraghat nagyon keményen, mert az egymás 

mellett lévő önkormányzatok képtelenek közös intézményfenntartásra. Erre volt 20 éve 

ezeknek az önkormányzatoknak, hogy a saját jövőképüket felépítsék, és a saját 

jövőképüknek megfelelő közös intézményrendszert építsenek ki. Nem tették meg, és 

nem látjuk annak a jeleit most sem, hogy abba az irányba törekednének, hanem 

mindenki védi a maga fellegvárát, és azt gondolja, hogy majd én túlélem, a többiek 

pedig belepusztulnak. Azt szeretném még elmondani, nekem is egy mondat erejéig ki 

kell térnem a hittankérdésre. Ez egy nagy mumus, de szerintem ez egy tisztességtelen 

mumus. Miért? A kereszténység az egész európai kultúra egyik alappillére, és ezt az 

európai kultúrát, az ahhoz való tartozásunkat, oda való törekvésünket folyamatosan 

halljuk. De ha valaki ennek az alappilléréről beszél bármilyen szinten, az abban a 

pillanatban mindjárt egy vesszőparipa lesz. De nem kell ettől az egész dologtól annyira 

félni, mert magam is kíváncsi lennék egy olyan statisztikai adatra, hogy pl. a 

bérmálkozók száma hogyan változott az elmúlt 25 évben. Mindenkit megnyugtatok, akit 

ez aggaszt, sajnos jelentősen csökkent, még akkor is, ha vannak olyan miniszterelnökök, 

akik többször is bérmálkoztak. 

 

Tombi Lajos: 

Ahogy nem szabad előre inni a medve bőrére, ugyanúgy temetni sem szabad egy 

rendszert, és nem csak az oktatási rendszert. Ezt a témát túlbeszéltük. Nem ismerjük a 

pontos részleteket, most van egy helyzet. Emlékszem arra, amikor húszegynéhány évvel 

ezelőtt amikor a megyei tanácsok megszűntek, és önkormányzatok lettek, akkor 

világvége hangulat keletkezett, hogy nem lesz tovább. Dehogynem. Egy ekkora 

tehetetlenség, mint egy 60 ezres város, előbb-utóbb pozicionálni fogja magát, az 

önkormányzat is ezt fogja csinálni. Kialakultak a rendszerek, felépült, csak most még 

nem tudjuk, sok a bizonytalanság. Ez egy természetes félelem. Miután nincs módunk 

megváltoztatni, én sem így csináltam volna az átszervezést, de már megvan, ez egy 

adottság. Biztos vagyok benne, hogy ez a közgyűlés és ez a város pozicionálni fogja 

magát, most még nem tudjuk a jövő évi kondíciókat és egyebeket. Nem tartom ezt a 

változást nagyobbnak annál, mert eddig úgy tudom, a közgyűlésben nem volt téma, 

hogy önkormányzati iskolát támogasson, vagy sem, zalaegerszegi iskolát támogattunk. 

Ugyanígy támogattuk a Mindszenty iskolát, az óvodák közül a Szent Család Óvodát, 

ami nem a mi fenntartásunkban volt. A magam részéről most nem azt tartom fő 

kérdésnek, ez a rendszer így fog átalakulni. Ha az önkormányzati rendszer átalakítása 

során pozicionáljuk magunkat, az idei évben erre még nem nagyon van lehetőség, 

hiszen a költségvetés itt van a nyakunkon, és nem tudjuk a számokat. De biztos vagyok 

benne, hogy jövő évben már másképp fog működni, egy évvel később. Akkor egy 

valamire kell ennek a városnak koncentrálnia, ennek a közgyűlésnek is, hogy mi az a 

plusz, amit mi ennek az oktatási intézményeknek vagy rendszernek, mindegy, hogy 

hívják a gimnáziumot, ki a fenntartó, egyházi fenntartású, vagy magánember, bármi. 

Zalaegerszegi gyerekeket tanít, az itt megszerzett ismereteknek az életre kell tanítani, és 

jól legyenek pozicionálva. Ehhez plusz kell, az átlag nem elég most már ahhoz, hogy 
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kitörjünk. Következésképpen a közgyűlésnek arra kell helyezni jövő évben már a 

hangsúlyt, hogy amikor összeszedtük magunkat, nyalogattuk eléggé a sebeinket, és 

egyebek, honnan tudunk pluszforrást szerezni, hogy ezeket a most már állami 

intézményeket megspékeljük egy kicsit, valami speciális zalaegerszegivel, valami 

speciális modern tudással, valamivel. Ennek az útját kell megtalálnia ennek a 

közgyűlésnek is, erre szerintem senki nem tudja most még a választ, de ezen kell 

gondolkodnunk. Itt most mást nem tudunk csinálni, megszavazzuk az előterjesztést, és 

nem a mostani, hanem az egy évvel későbbi költségvetésnél meg kell találnunk azokat a 

kiskapukat, hogy a zalaegerszegi középiskolák, iskolák valahol az ország első 50 vagy 

100 helyén továbbra is ott maradjanak az élvonalban. Ez jelenti majd a városnak is és az 

itt élő fiatalságnak a jövőjét. Miután ugyanazok az emberek fogják csinálni, én 

ugyanúgy megbízom Szeli Gáborban, akár önkormányzati alkalmazott, vagy állami 

alkalmazott. Régen is voltak tanfelügyelők, voltak, akiket kigúnyoltak versekben, volt, 

akiket szerettek, működött a rendszer. Működni fog ez a rendszer, nem úgy, ahogy 

eddig, másképp, ehhez nekünk kell vélhetően alkalmazkodnunk. Várom, mi lesz a 

következő évben, és a magam részéről azt a pluszt fogom keresni, amivel a 

zalaegerszegi iskolák pozícióját fogjuk javítani, függetlenül attól, hogy én is sajnálom, 

de ezek már nem a mi hatáskörünkben vannak. Ez egy kicsit a felelősséget is csökkenti, 

mert ezután nem csak a mi felelősségünk lesz ez, hanem másnak is lesz köze hozzá. 

 

Gyutai Csaba: 

Én is úgy gondolom, jól kibeszéltük a témát, nagyon reméljük, hogy az értékek 

megőrződnek, sőt, tovább fejlesztődnek. Abban Sümegi László képviselő úrnak igaza 

van, hogy a változástól nem kell félni, bár mindig az ember szereti a megszokott 

körülményeket maga mellett. Nem köszönöm meg az intézményvezetők munkáját most, 

mert összehívtak őket december 21-re is, és külön szeretném megköszönni a tőlünk 

elkerülő intézményvezetők, és ezen keresztül minden pedagógus kollega munkáját, erre 

21-én kerül sor. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs, a vitát lezárom. Kérem, hogy a 

kiosztott kiegészítést – amelyben néhány pontosítás történt – figyelembe véve 

szavazzanak a határozati javaslat pontjairól. 

Kérem, hogy a határozati javaslat I. pontjáról szavazzanak, ami az intézmények átadás-

átvételéről, és a megállapodásokról szól. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, 4 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslat I. pontját. 

A határozati javaslat többi pontjairól minősített többséggel szükséges szavazni. 

Kérem, hogy a határozati javaslat II. pontjáról szavazzanak, ami az Apáczai Csere János 

ÁMK alapító okiratának módosításáról szól. Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen, 2 

ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslat II. pontját. 

Kérem, hogy a határozati javaslat III. pontjáról szavazzanak, ami az Izsák Imre ÁMK 

alapító okiratának módosításáról szól. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 3 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslat III. pontját. 

A határozati javaslat IV. pontja az Öveges József ÁMK alapító okiratának 

módosításáról szól, kérem a testület tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 12 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati 

javaslat IV. pontját. 

A határozati javaslat V. pontja szerint a közgyűlés az Izsák Imre ÁMK magasabb 

vezetői feladatainak ellátásával Kiss Gábornét bízza meg. Kérem a közgyűlés tagjait, 

erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat V. pontját. 

A határozati javaslat VI. pontja szerint a közgyűlés az Öveges ÁMK magasabb vezetői 

feladatainak ellátásával Huber Klárát bízza meg. Kérem a közgyűlés tagjait, erről 



       90. oldal / 122 

 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2012. december 13. 

 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat VI. pontját. 

A határozati javaslat VII. pontja szerint a közgyűlés az Apáczai Csere János VMK 

magasabb vezetői feladatainak ellátásával Wohner Csabát bízza meg. Kérem a 

közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a határozati javaslat VII. pontját. 

 

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: 2012. december 14. 

Felelős: 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: 

  
11..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  pprreeaammbbuulluummaa::  

„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 
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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 Zalaegerszegi 

Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül 

 

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. 
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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: Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ” 

szövegrész helyébe 

„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: 
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 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: 

1. hallásfogyatékos 

2. beszédfogyatékos 

3. testi fogyatékos 

4. autista 

5. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 
6. 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 
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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: 
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 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: 
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 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 

(kötelespéldány-juttatás, 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. 
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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: 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:  olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m
2
) 

 Feladatmutató:  a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 

 Teljesítménymutató:  a használatok száma (online is) (alkalom + db) 
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 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. 
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai nevelést, ellátást (85101), 

 általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során 

 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 



       100. oldal / 122 

 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2012. december 13. 

 

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:  2012. december 21. 

Felelős: 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: 

  

11..  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: 
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„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 Zalaegerszegi 

Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül 

 

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 
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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 
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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: férőhelyek száma 

 óvodapedagógusok száma 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: 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 
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 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 
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 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: 
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 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 
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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 
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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 
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Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és 

helyi igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével 

(kötelespéldány-juttatás, 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: 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. 



       110. oldal / 122 

 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

2012. december 13. 

 

 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató:  olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m
2
) 

 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) 

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: 
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 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  
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„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 
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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:  2012. december 21. 

Felelős: 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 
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„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 Zalaegerszegi 

Igazgatóság” szövegrész törlésre kerül 

 

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: 
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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) 
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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 
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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:   

 látásfogyatékos 

 hallásfogyatékos 

 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  

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.  
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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:  2012. december 21. 

Felelős: 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: 2012. december 31. 

Felelős:  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: 2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

  

VII.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 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.  
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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: 2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 
Gyutai Csaba polgármester 9:50 órakor zárt ülést rendel el, 

melynek keretében a testület a 11.) napirendi pontot tárgyalja meg. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

Gyutai Csaba: 

Köszönöm szépen a képviselőtestület közreműködését, a mai munkáját. Ma délután 5 

órakor a „Zalaegerszegért” díjak ünnepélyes átadásakor újra találkozunk, és jövő héten 

újra lesz közgyűlés. 

 

 
Gyutai Csaba polgármester a közgyűlés rendkívüli ülését 9:55 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 
 

 

Kovács Ildikó sk. 

jegyzőkönyvvezető 
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