
Szerencs Város Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 19-én tartott 

nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből

106/2010.(VIII.19.) Öt. 
Határozat 

Tárgy: az alapfokú és a középfokú közoktatási intézmények alapító okiratának kiegészítése,
illetve módosítása

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

Az  alapfokú  és  középfokú  közoktatási  intézmények  alapító  okiratát  az  alábbiak  szerint
módosítja:

1. A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde
alapító okirata (továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosul:

1.1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:
„2./ Az intézmény rövid nevei: Szerencsi Általános Iskola (amennyiben az általános iskolai

feladatellátást  kell  hangsúlyozni), Szerencsi Alapfokú
Művészetoktatási  Intézmény (amennyiben  a  művészetoktatási
feladatellátást kell hangsúlyozni), Szerencsi Óvoda (amennyiben
az  óvodai  ellátást  kell  hangsúlyozni),  és  Szerencsi  Bölcsőde
(amennyiben a bölcsődei feladatellátást kell hangsúlyozni)”

1.2. Az alapító okirat 6/1 pontja és a 6/5 pontja az alábbiakra módosul:
„6./ Az intézmény telephelyei: 

1. 3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
(általános iskolai intézményegység; alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, (szaxofon, furulya, klarinét, zongora, szolfézs, fuvola 
hegedű)
képző-és iparművészeti ág, (festészet tanszak)
táncművészeti ág, (néptánc tanszak)

5. 3718 Megyaszó, Fő út 24.
 (alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, (zongora, trombita, furulya, szolfézs)”
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1.3. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:
„11./ Jogelőd intézmények:

Bolyai János Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános Iskola
Rákóczi Zsigmond Általános Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda
Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
Gyárkerti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde”
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1.4. Az alapító okirat 21. pontja az alábbiakra módosul:
„21./ Az intézmény képviseletére jogosultak: Főigazgató és/vagy az általa megbízott 

főigazgató-helyettesek,  intézményegység-
vezetők (a felsorolás sorrendjében)”

1.5. Az alapító okirat 24. pontja az alábbiakra módosul:
„24./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):

általános iskolai tanulólétszám:  1100
székhelyen:     550

Szerencs, Rákóczi út 100. sz. telephelyen:       525
Szerencs-Ond, Fő út 104. sz. telephelyen:         25
művészeti oktatásban résztvevők létszáma:       575
zeneművészeti ág, székhelyen:     218
zeneművészeti ág, telephelyeken:                  70
(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
3718 Megyaszó, Fő út 24.)

képző- és iparművészet,
színművészet-bábművészet,
táncművészet: székhelyen:     229

telephelyen:     58
(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.)

óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:        350
székhelyen:          55

Szerencs, Széchenyi út 47. sz. telephelyen:               160
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. telephelyen:               110
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz. telephelyen:      25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:         50”

1.6. Az alapító okirat 26. pontja az alábbiakra módosul:

„Szakfeladat 2010. január 1-től

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

 -  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének
organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
 -  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
 -  Beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzdő  tanulók  nevelése,
oktatása
 - Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése
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889101 Bölcsődei ellátás

852011

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4. évfolyam)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam)

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás 
- felmenő rendszerű kéttannyelvű oktatás első osztálytól

kezdődően
- emelt  szintű  idegennyelvű  oktatás  3.  évfolyamtól

felmenő rendszerben
- tehetségfejlesztés, -gondozás 5. osztálytól 8. osztályig
- iskolai könyvtári feladatok ellátása

852012

852022

Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 -  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének
organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 
 -  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
 -  Beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzdő  tanulók  nevelése,
oktatása
 -  Enyhe értelmi  fogyatékos  tanulók  nappali  rendszerű,  általános  műveltséget
megalapozó részben integrált nevelése, oktatása

852031    

852032

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

Alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészeti,
táncművészeti, színművészeti és bábművészeti ágban

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

562920 Egyéb vendéglátás

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása”

1.7. Az alapító okirat 27. pontja az alábbiakra módosul:

„Szakfeladat 2010. január 1-től

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
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1.8. Az alapító okirat 29. pontja az alábbiakra módosul:

„29./ Alapfokú művészetoktatás a következők szerint:

Székhelyen:

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói

létszám (fő)
                         

Zeneművészet

Zongora (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 61

Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 22

Hegedű (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 21

Gordonka (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 9

Fuvola (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 26

Klarinét (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 10

Szaxofon (2 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző) 2

Trombita (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 6

Vadászkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 1

Tenorkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 3

Tuba (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 1

Ütő (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 22

Gitár (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 20

Fagott (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 1

Harsona (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 1

Oboa (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 1

Népi furulya 7

Népi ének 4

Felvehető tanulók száma összesen 218
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Képző- és 
iparművészet

Grafika (2 év előképző- 6 év alapfok) 30

Tűzzománc (2 év előképző, 6 év alapfok) 40

Festészet (2 év előképző, 6 év alapfok) 48

Színművészet-
bábművészet

Színjáték (2 év előképző, 6 év alapfok)
40

Táncművészet Néptánc (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 71

Felvehető tanulók száma összesen 229

     Telephelyeken:
 3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Zeneművészet

Szaxofon (2 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző) 5
Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 18
Hegedű (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 1
Klarinét (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 2

Zongora (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 8

Fuvola (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 5

Felvehető tanulók száma összesen 39

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)
Képző- és 
iparművészet

Festészet (2 év előképző, 6 év alapfok) 22

Táncművészet Néptánc (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 36

Felvehető tanulók száma összesen 58

3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
Létszám

(fő)

Zeneművészet Szolfézs előképző 15
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3718 Megyaszó, Fő út 24.

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Zeneművészet
Zongora  (2 év előképző, 6 év alapfok) 5
Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok) 9
Trombita (2 év előképző, 6 év alapfok) 2

Felvehető tanulók száma összesen 16”

2.  A  Bocskai  István  Gimnázium,  Szakközépiskola,  Középiskolai  Kollégium,  Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató alapító okirata (továbbiakban alapító okirat)
az alábbiakkal módosul:

2.1. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:
„11./ A jogelőd intézmények: Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági

Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató 
Szerencsi Középiskolai Kollégium”

2.2. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiakra módosul:
„14./ Ellátandó közfeladat: Általános közép- és alapfokú oktatás, közép- és

alapfokú oktatásban részesülő tanulók kollégiumi
nevelése”

2.3. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiakra módosul:
„15./ Működési köre  :  Szerencs város közigazgatási területe, illetve országos

beiskolázás.”

2.4. Az alapító okirat 21. pontja az alábbiakra módosul:
„21./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Főigazgató, és/vagy az általa megbízott főigazgató-
helyettes,  kollégiumvezető,  szakszolgálat  vezető  (a
felsorolás sorrendjében)”
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2.5. Az alapító okirat 26. pontjának táblázata az alábbiakra módosul:

„Szakfeladatok 2010. január 1-jétől

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
közgazdasági szakközépiskola
emelt  szintű  oktatás:  idegen  nyelv  (angol  nyelv,  német  nyelv),
matematika, informatika, biológia, rendészeti, művészet
 (néptánc, modern tánc, ének és zongora)
13. évfolyam marketing és reklám ügyintéző képzés
(szakképzés azonosító száma: 52342010 0000000)
nyelvi előkészítő osztály 
6 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos gimnázium

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

852022

853112

853122

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)

Fogyatékosság típusa: 
A)  érzékszervi:  a  megismerési  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
B) a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza
 nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése,   oktatása

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
(logopédiai  ellátás,  nevelési  tanácsadás,  gyógypedagógiai
tanácsadás,  korai  fejlesztés  és  gondozás,  gyógy-testnevelés,
továbbtanulási,  pályaválasztási tanácsadás) A Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás alapján.

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
(szaktanácsadás,  pedagógiai  tájékoztatás,  pedagógusok  képzése,
továbbképzése,  tanulmányi  és  tehetséggondozó  versenyek
szervezése) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is
külön megállapodás alapján.

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
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„Szakfeladatok 2010. január 1-jétől

externátusi nevelése

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése”

2.6. Az alapító okirat 27. pontjának táblázata az alábbiakra módosul:

„Szakfeladatok 2010. január 1-jétől

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

562920 Egyéb vendéglátás”

2.7. Az alapító okirat 28. pontjának táblázata az alábbiakra módosul:

„Szakfeladatok 2010. január 1-jétől

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

562916 Üdülői, tábori étkeztetés”

A módosítások  2010.  szeptember  1.  napján  lépnek  hatályba.  A  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat jelen határozat 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

Határidő: 2010.09.01.
Felelős: OKVM osztályvezető

k.m.f.

(dr. Gadóczi Bertalan sk.)                                   (Rónavölgyi Endréné sk.)
                              jegyző                                                               polgármester

(Kalina Lajos sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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