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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. március 29-én tartott 
nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

55/2012. (III. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Bolyai János Általános Iskola alapító okiratának, munkamegosztási 

megállapodásának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

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

I. Bolyai János Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 A 25. pont az alábbiak szerint módosul:
           „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

                        890442           Bérpótló juttatásra jogosultak”  
             

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

                                               hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása „

A módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  jelen  határozat  mellékletét
képezi.

II.  A  Bolyai  János  Általános  Iskola  és  Szerencs  Város  Polgármesteri  Hivatala  közötti
Munkamegosztási  Megállapodást  a  jelen  határozathoz  csatolt  melléklet  szerinti
tartalommal fogadja el.

III. A Bolyai János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:

-  „A  szervezeti  és  működési  szabályzatot  meghatározó  törvények  és  rendeletek”  című
bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet.”

 szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. törvény.



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) 
kormányrendelet.” 

- 2. pont 8. bekezdése az alábbival egészül ki:

      „Az intézmény számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11734145- 15793487”

- II. pont „Az intézmény alaptevékenysége” című bekezdése az alábbiak szerint módosul:

            „682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                         890442        Bérpótló juttatásra jogosultak”  
             

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„680002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 890442      Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

                                           hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása „

Jelen módosítások 2012. március 29. napján lépnek hatályba. 

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                   jegyző                             polgármester

(dr. Takács István sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



1. sz. melléklet az 55/2012. (III. 29.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

1./ Az intézmény neve: Bolyai János Általános Iskola

2./ Az intézmény rövidített neve: 
Bolyai János Ált. Isk. 

3./ OM azonosító: 201503

4./ Az intézmény székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 100. (általános iskolai oktatás)

5./ Létrehozásáról rendelkező határozat:  

122/2011. (V. 31.) öt. határozat

6./ Az intézmény alapító szerve: 
 Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8./ Az alapítás ideje: 2011. augusztus 1.

9./ Az intézmény fenntartója:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

10./ Jogelőd intézmények:
Szerencsi  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde

11./ Gazdálkodási jogkör: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait Szerencs Város
Polgármesteri Hivatala (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

12./ Ellátandó közfeladat: A Közoktatási törvény 37.§ (5) bekezdése alapján
Alapfokú oktatás, iskolai előkészítő oktatás

13./ Intézmény típusa: A közoktatási törvény 20.§ (1) bekezdése alapján
Általános  iskola,  nappali  rendszerű  képzés  alsó  és  felső
tagozaton

14./ Működési köre: Szerencs,  Alsódobsza,  Bekecs,  Golop,  Legyesbénye,  Mád,  
Megyaszó,  Mezőzombor,  Monok,  Prügy,  Rátka,  Sóstófalva,  
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, 



Újcsanálos



15./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen lévő ingatlan 
Szerencs, Rákóczi út 100. Hrsz.: 1602, 6024 m2

valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város 
Önkormányzatát illeti meg.

16./ Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17./ Irányító szerv székhelye: 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

18./ Irányító szerv vezetője:
Polgármester

19./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
 pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.

20./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
igazgató és/vagy az általa megbízott igazgató-helyettes, 

 (a felsorolás sorrendjében)

21./ Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy

22./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás
Munka Törvénykönyve alapján történő foglalkoztatás

23./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
általános iskolai tanulólétszám:
székhelyen:     525

24./ Évfolyamainak száma:
általános iskola:                 8 évfolyam

25./ Az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás (alapvető szakágazat)
855900 M.n.s egyéb oktatás

TEÁOR száma:
8520  Alapfokú oktatás
8510  Iskolai előkészítő oktatás



szakfeladatok:

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 
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

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

562920 Egyéb vendéglátás

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Szerencs, 2012. március 29.

Záradék:

Jelen  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  55/2012.
(III. 29.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. március 29. 

Koncz Ferenc
polgármester


