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KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. március 29-én tartott 
nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

56/2012. (III. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

és Szakmai Szolgáltató 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.  Bocskai  István  Gimnázium,  Szakközépiskola,  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és
Szakmai Szolgáltató 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 Bocskai  István Gimnázium, Szakközépiskola,  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és
Szakmai Szolgáltató és Szerencs Város Polgármesteri Hivatala közötti Munkamegosztási
Megállapodást a jelen határozathoz csatolt melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

III.  A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  és
Szakmai Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

- „Az SzMSz-t meghatározó jogszabályok” 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 9. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az intézmény számlaszáma: 11734145-15349882-00000000”

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Az intézmény bankszámlaszáma: 11734145- 16679807-00000000”

- Az „Intézmény alaptevékenysége” rész 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 56/2012. (III. 29.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

1./ Az intézmény neve: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai 
Szolgáltató

2./        Az intézmény rövid neve: Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola 
(amennyiben a gimnáziumi és a szakközépiskolai 
feladatellátást kell hangsúlyozni)
Bocskai István Gimnázium (amennyiben a gimnáziumi 
ellátást kell hangsúlyozni)
Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató 
(amennyiben a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatási 
feladatellátást kell hangsúlyozni)

3./ Az intézmény rövidített neve:
Bocskai Gimnázium Szerencs (BIG)

4./ OM azonosító: 200886

5./ Az intézmény székhelye: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai

 Szolgáltató 
3900 Szerencs, Ondi út 1.
(gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás, 
pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás)

6./ Létrehozásáról rendelkező határozat:  
16/2007. (II.15.)

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

8./ Az alapítás ideje: 2007. július 1. 

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

10./ A jogelőd intézmények: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

11./ Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv. Vállalkozási
tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági 
feladatait Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el. 



12./ Ellátandó közfeladat: A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdése alapján:
Általános közép- és alapfokú oktatás, 
többcélú közös igazgatású összetett közoktatási 
intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskolai 
intézményegység és pedagógiai szak- és szakmai 
szolgáltató
intézményegység működik

13./ Intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási 
intézmény az alábbi tagozatokkal
a) Nappali:
- 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
- 4 évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai képzés
- 13. évfolyamon érettségire épülő felnőttképzés

       b) Esti:
- esti tagozatos formában felnőttképzés

14./ Működési köre: Szerencs város közigazgatási területe, illetve országos
beiskolázás.

15./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök. 
A székhelyen lévő ingatlanok:
Hrsz.: 1652/2  3900 Szerencs, Ondi út 1.
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

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, határozott időre, a hatályos jogszabályok
alapján.

20./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
igazgató, és/vagy az általa megbízott igazgató-helyettes, 
intézményegység-vezető (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: 
Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés: 1050 tanuló

24./ Évfolyamainak száma: Hat évfolyamos gimnázium: 7-12. évfolyam
Gimnázium 9-12. évfolyam
Szakközépiskola: 9-13. évfolyam

25./ Az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat:
853100 Általános középfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás
855900 M.n.s. egyéb oktatás

TEÁOR száma:  8531  Általános középfokú oktatás
8520  Alapfokú oktatás
8559  M.n.s. egyéb oktatás

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 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam)
853112 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  oktatása  (9-

12/13. évfolyam)
853122 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.

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562920 Egyéb vendéglátás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

26./ A vagyon feletti rendelkezés joga:

Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. március 29.

…………………………………
      Dr. Gál András
           igazgató

Záradék:

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 56/2012. (III. 29.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. március 29.

Koncz Ferenc
polgármester


